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RODINNÝ DOM (NIELEN) PRE 
VNÚČATÁ UMELECKÝ MINIMALIZMUS 
BLÍZKO VARŠAVY ÚTRŽKY 
SPOMIENOK NA PLÁTNE
KÚPEĽŇA AKO OÁZA RELAXU

Smart Home

LETO A BAZÉN
INDONÉZIA S DOBRODRUŽSTVOM POZNANIA

V marockom štýle

Užite si leto vonku

Farba roka

SPRIEVODCA SVETOM PODLÁH
NOVÁ TVÁR FASÁD A STIEN
MUROVANÉ DOMY DOTÁCIA NEZASKOČÍ
STRECHA NAD HLAVOU

Hliník
všetko
mení
OKNÁ | DVERE | ROLETY

www.aluprof.eu



kusové 
koberce

Terazza
materiál 100% PP BCF, 
viacej veľkostí a farebných 
kombinácií

KUPÓN NA Z¼AVU

Platí len do 30. 6. 2019!  
Vzťahuje sa iba na tovar v predajni. Zľavy 
sa nesčítavajú. Neplatí spätne, na služby

na akciový tovar, ani na objednávku.
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odoláva UV žiareniu

DO BYTU
AJ NA ZÁHRADU...
Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín. 

5x v SR / Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Žilina
sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno.sk

BRENO.sk

inzerat-Breno-DomAByvanieSK-0219_210x280.indd   1 10.05.2019   15:17:06

Leto je tu,
noste na stôl!

1. GUSTITO, Nádoba na smotanu
2. ALL FIT ONE, Belly, Šálka na cappuccino

3. MONTE CARLO, Kanvica, 1.5 l, s vylúhovacím sitkom
4. TEO, Džbán do chladničky, 1.0 l

5. FLAIR LITE, Prestieranie, 45 × 32 cm, 5 farieb
6. ALL FIT ONE, Belly, Šálka na čaj

7. FANCY HOME, Obrúsky, 33 × 33 cm, 10 farieb, 20 ks
8. GUSTITO, Nádoba na med, 0.6 l, s naberačkou

K výbornému jedlu patrí aj pekne prestretý stôl. Aby vám viac chutilo, 
pripravili sme pre vás jarné inšpirácie, ako si užiť príjemné raňajky,  
rodinný obed alebo luxusnú romantickú večeru. Ste zvedaví na naše tipy?  
Tu sú… A kto vie, napríklad pri ich prezeraní objavíte „niečo“, čo vám  
k dokonalému stolovaniu doma doposiaľ chýbalo. 

Inšpirácie nájdete aj v predajniach TESCOMA alebo na www.tescoma.sk. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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www.wienerberger.sk

Riešenie pre murivo Riešenie pre strechu Riešenie pre klasickú fasádu

Materiály,  
ktoré sa Vás dotýkajú.
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l Cítite to? Pohodový letný čas! Práve v tomto období je naša 

nálada o niečo lepšia. Som presvedčený, že aj vy si užívate 
viac slnka, svetla, dlhších dní a príjemne teplých večerov. 
Toto ročné obdobie je oficiálne najvhodnejšie pre dovolenku, 
oddych a stretnutia pod holým nebom. Záhrada, terasa či 
balkón je excentrickým miestom, ktoré ponúka zaujímavé 
scenérie. Tam si môžete vychutnávať slnečné dni aj pri šálke 
kávy a čítaní tohto aktuálneho vydania, ktoré práve držíte 
v rukách. Pripravili sme pre vás témy, ktoré verím, že budú 
pre vás použiteľné pri realizácii či obnove vášho vysnívaného 
domova.

Leto je explóziou farieb, a preto nájdete v tomto vyda-
ní aj možnosti pre novú tvár fasád a stien. Sú tu aj 
témy inšpirované štýlmi z dovolenkových destiná-
cií, kde odpočívame a nabíjame sa novou energiou. 
Energiu pre dom či priestor pre oddych ponúkajú 
aj možnosti využitia striech. No a na dovolenku 
vás môže nabudiť zaujímavý cestopis. Tak 
sa inšpirujte a užite si slnečné dni na 
maximum.   

Prajem vám príjemné čítanie  
a pohodové leto.
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Vnútorná omietka Baumit Klima s hrúbkou 2 cm významnou 
mierou pomáha regulovať vnútornú vlhkosť vzduchu a znižuje mieru 
výskytu organizmov škodlivých pre naše zdravie. Ľudia sa cítia 
najlepšie, ak sa vlhkosť vzduchu pohybuje v rozmedzí 40 až 60 %.

Interiér v pohode

 Regulácia vlhkosti
 Čistý vnútorný vzduch
 Príjemné bývanie

Zdravé steny, 
zdravý vzduch
Klima omietky pre zdravý život

Interiér v pohode

Baumit HL 2019 inzercia SK 210x280.indd   1 23/04/2019   13:38
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MAJITELIA NOVÉHO RODINNÉHO DOMU V JAROVCIACH MALI PRI 
ZADÁVANÍ PROJEKTU NA ARCHITEKTOV ZO ŠTÚDIA COMPASS LEN TRI 
POŽIADAVKY – CHCELI MENŠÍ DOM, ŽIADNE SCHODY A VEĽA MIESTA PRE 
ICH DEVÄŤ VNÚČAT. A TOTO JE VÝSLEDOK...

Rodinný dom (nielen) 

pre vnúčatá

7
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N
a rovinatom pozemku s rozlohou 
661 m2 v severnej časti obce vyrás-
tol dom s jednoduchou schémou 
polovičného átria v tvare otvore-

ného písmena L. Na južnej strane átria 
sa nachádza slnečná záhrada, ktorá je 
orientovaná smerom do ulice, a severnú 
časť pozemku vymedzuje rodinný dom. 

Architekti z Compassu – Juraj Benetin, 
Miroslava Gašparová, Matej Grébert a Ju-
raj Kurpaš – stavili pri tomto projekte na 
jednoduchosť, funkčnosť a praktickosť. 
Celý rodinný dom dômyselne prepája ho-
rizontála železobetónovej strešnej dosky, 
ktorá vedie z interiéru do  exteriéru. „Vy-
loženie dosky je nastavené tak, aby správne 
regulovalo slnečné žiarenie. Zaoblenie dosky 
v styku dvoch traktov vytvára rozšírenie 
terasy pre stolovanie a integruje priestor 
záhrady. Ale priznajme, že hlavne vyzerá 
dobre na fotkách,“ uvádza s úsmevom Juraj 
Benetin z Compassu.

PRE DETI AKO STVORENÉ
Dom v Jarovciach je dispozične riešený 
veľmi tradične. Je rozdelený na den-
nú a nočnú časť, pričom denná časť je 
otvorená a priestranná, aby poskytovala 
dostatok miesta pre hrajúce sa vnúča-
tá. Z obývačky je cez veľkoformátové 
okná výhľad do záhrady, a tak sú deti na 
očiach dospelých aj z pohodia sedačky. 
Deti majú k dispozícii priestrannú 
záhradu a terasu s posedením na oddych 

či malé občerstvenie. Nepochybne veľký 
bonus pre nich predstavuje obdĺžnikový 
bazén na letné šantenie vo vode. Takéto 
riešenie koncepcie domu je veľmi prag-
matické a komfortné ako pre starých 
rodičov, tak i pre deti. 

INTERIÉR V ČISTÝCH LÍNIÁCH
Dennú časť domu tvorí obývačka spojená 
s kuchyňou a jedálňou a za priečkou je 
menšia detská izba s hračkami.V tejto 

O PROJEKTE

Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. 

Matej Grébert, Ing. arch. Miroslava Gašpa-

rová, Ing. Mgr. art Juraj Kurpaš

Adresa: Jarovce, Slovensko

Plocha pozemku: 661 m2

Zastavaná plocha: 159,8 m2

Návrh projektu: 2015 – 2016

Realizácia projektu: 2016 – 2017

9
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oknami, za ktorými sa akoby zrkadlí 
jednotnosť a čistota exteriéru. „Interiér 
rodinného domu reflektuje materiálovú, 
farebnú a povrchovú jednoduchosť exterié-
ru rodinného domu. Kým exteriér vyzdvi-
huje záhradu a život v nej, interiér dáva 
vyniknúť solitérom, ako sú obrazy, lampy 
a solitérny nábytok,“ dopĺňa Gašparová.

Nočná časť domu je skrytá za dreve-
nou stenou v druhej časti domu. Tu sú 
umiestnené dve spálňové izby s dvomi 
kúpeľňami, šatníky a práčovňa. Za noč-
nou časťou domu je ešte menšia záhrad-
ka, ktorá poskytuje pokojné útočisko 
pred krikom z rušnejšieho átria. 
 
NADČASOVÁ ARCHITEKTÚRA
Koncepcia domu a jej architektúra 
sú riešené veľmi citlivo a uvážene vzhľa-
dom pre potreby ich majiteľov. Archi-
tekti pracovali so základnými farbami 
a priznanými materiálmi, pričom všetky 
prvky v interiéri eliminovali na jednodu-
ché horizontálne či vertikálne línie bez 
rušivých elementov. Takáto kombinácia 
je nadčasová a pôsobí veľmi vkusne 
a esteticky. Jednoduchosť v interiéri je 
v priestore skvele vyvážená zaujímavý-
mi solitérnymi kusmi, ktoré miestnosti 
dodali ten správny šmrnc a originalitu. 

Noli

Foto: BoysPlayNice

časti domu dominujú priznané betónové 
stropy a betónová podlaha a vyniká 
hlavne dubové drevo, z ktorého je 
vyhotovená stena v kuchyni a drevená 
priečka oddeľujúca obývačku od detskej 
izby. Drevo a betón dopĺňa minima-
listická biela kuchynská linka a čierne 
doplnky ako napríklad svietidlá či sto-
ličky v jedálenskej časti. „Celé vstavané 
zariadenie je riešené funkčne, materiálovo 
a farebne jednoducho,“ opisuje architektka 
Miroslava Gašparová. Čisté línie interié-
ru sú podčiarknuté veľkoformátovými 

O ATELIÉRI COMPASS

Štúdio Compass tvorí zoskupenie mladých 

architektov, ktorí sídlia v Bratislave a na 

slovenskej architektonickej scéne pôsobia 

už 15 rokov. Za tento čas sa vyprofilovali 

do takej miery, že na svojom konte majú 

množstvo úspešných mestotvorných pro-

jektov. Spomeňme známe Slnečnice, Ahoj 

Park, Urban Residence či vyhrali napríklad 

Cvernovku, dnes nazývanú Zwirn.

ARCHITEKTI PRACOVALI SO ZÁ-
KLADNÝMI FARBAMI A PRIZNA-
NÝMI MATERIÁLMI, PRIČOM 
VŠETKY PRVKY V INTERIÉRI ELIMI-
NOVALI NA JEDNODUCHÉ HORI-
ZONTÁLNE ČI VERTIKÁLNE LÍNIE 
BEZ RUŠIVÝCH ELEMENTOV.
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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o Pokojný spánok začína zdravým vetraním izby. 
Každý rodič si to uvedomuje, ale v noci nezatvorí oči, 
keď myslí na to, že jeho malé zlatíčko nájde v noci otvorené okno a pôjde 
za dobrodružstvom. BRUVO Slovakia tu ponúka riešenie.

Okno je čiastočne zatvorené kľúčom, ktorý je súčasťou okennej kľučky. 
Tak váš dobrodruh nemôže otvoriť okno, ale čerstvý vzduch vstupuje 
do miestnosti a... vy si môžete vychutnávať váš nočný kľud. Okno je 
otvorené na 10 mm, dostatočne na bezpečné vetranie s RC2N. Toto 
riešenie poskytuje ešte viac možností využitia napríklad v nemocniciach, 
psychiatrických zariadeniach a domovoch dôchodcov..., kde je bezpeč-
nosť prostredia mimoriadne dôležitá pri starostlivosti o pacientov.

pla

sto
vé okná a dvere

KVALITA ‘A’ 

Vyrobené na   Slovensku

Kvalita má meno!
www.bruvo.sk

Nainštalujte si ešte dnes mikroventiláciu bez rizika

BRUVO Slovakia s.r.o. 
Priemyselná 5
Sereď 926 01 
Tel.: 00421 31 701 25 26 
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P
rojekt Dve sýpky vzniká v bratislav-
skej mestskej časti Jarovce okolo 
dvoch prepojených budov sýpky 
z 50-tych rokov. Objekt s charakte-

ristickými prvkami pritom udá ráz celé-
mu areálu, v ktorom sa nachádzajú dva 
komorné bytové domy i budova niek- 
dajšej koniarne, v ktorej budú obchodné 
prevádzky. Dominantou priestoru sa 
stane námestie. 

S KVALITOU NA TRH
Samotné konštrukcie stavby sú navrh-
nuté s dôrazom na výhradné použitie 
prírodných materiálov – pálená tehla, 
vápno, cement, drevo. Dosiahnutie 

zámeru zdravého bývania je zároveň 
reprezentované dispozíciou plôch inte-
riéru a konštrukčným riešením stavby. 
„Projekt stavby je charakteristický a záro-
veň výnimočný tým, že skĺbil architektúru 
existujúcich objektov do jedného celku 
s novými stavbami a v priestore tak pred-
stavuje nerušivú, oku lahodiacu dispozíciu. 
Dispozícia plôch a poctivé konštrukčné 
riešenie, a to bez zbytočných úsporných 
riešení, predstavovala aj pre nás, ako zho-
toviteľa stavby, tvorivý priestor pre návrh 
koncepcie výstavby. Dve sýpky nás oslovili 
do takej miery, že sme sa sčasti stali ich 
súčasťou a staviame si priestory aj sami pre 
seba,“ hovorí Jaroslav Kováčik, predseda 

KOMBINÁCIA SKÚSENÉHO 
TÍMU, POCTIVÝCH MATE-
RIÁLOV A ENTUZIAZMU 
PONÚKNE V HLAVNOM 
MESTE NEVÍDANÝ PROJEKT. 
HNEĎ NA PRVÝ POHĽAD SA 
ODLIŠUJE OD OSTATNÝCH 
DEVELOPERSKÝCH POČINOV. 

DVE SÝPKY

01

Výnimočný objekt s vlastnou atmosférou

architektúra projekt
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predstavenstva spoločnosti SKELETON, 
dodávateľa stavebných prác. Proces vý-
stavby začal v novembri minulého roka 
a v súčasnej dobe pokračuje v intenciách 
harmonogramu výstavby. Na hektáro-
vom pozemku je už postavená hrubá 
stavba jedného objektu, druhý objekt je 
rozostavaný a prvé práce sa realizujú aj 
na objekte jestvujúcich sýpok.

PLNOKRVNÁ ŠTVRŤ
„Objekt sýpky je jedinečný. Ide o dve budo-
vy pôvodných sýpok vedľa seba, ktoré majú 
krásnu pomyselnú kompozíciu a s navrho-
vaným verejným priestorom vo vnútrobloku 
vytvoria príjemný celok s vlastnou atmo-
sférou,“ mieni autor a architekt projektu 
Martin Paško z ADOM. M STUDIO.
Podľa jeho slov sa pre ich oživenie snažili 
vytvoriť ideálny koncept, ktorý je pre 
danú lokalitu jedinečný. Nejde o satelit-
né mestečko, ktorého cieľom je postaviť 
a predať čo najviac bytov na úkor kvality. 
Práve naopak. „Budujeme námestie, ktoré 

v tejto mestskej časti doteraz chýbalo. 
Vytvárame tak priestor pre komunitný 
život nielen samotných obyvateľov, ale 
aj návštevníkov jednotlivých prevádzok, 
medzi ktorými nebudú chýbať kaviareň, pe-
káreň či reštaurácia,“ vysvetľuje Svetlana 
Dankovičová zo spoločnosti Dynastion, 
ktorá je investorom projektu. Okrem 
toho, všetky prevádzky sú orientované 
striktne do námestia, čím podporujú 
život v lokalite. 

VEĽKORYSÝ PRIESTOR
Charakteristikou Dvoch sýpok je 
jednoznačne tehla. Už z vizualizácií je 
zrejmé, z čoho budú fasády na každom 
objekte. Dokopy sa na ne použije až 
7 000 m2 tehál. Samozrejme, nejde len 
o vonkajší dojem. Projekt ponúka 47 
veľkometrážnych bytov. Dvojizbové 
byty s rozlohou viac než 80 m2 majú 
pritom aj predzáhradku. Nuž a veľkorysé 
mezonety sa plochou vyrovnajú veľké-
mu rodinnému domu, keďže ide o viac 
než 200 m2 na žitie a relax, prislúchajú 
k nim aj dve terasy. Obytné miestnosti 
sú orientované do tichej časti. Naopak, 
vstupy do jednotlivých bytov sú otočené 
k námestiu. Nechýbajú ani presklené 
výťahy, ktoré s už spomínanou tehlou 
prispievajú k vzdušnému riešeniu celej 
zóny. Za zmienku stojí i fakt, že ani jed-
na budova neprevyšuje objekt samotnej 
sýpky. Projekt do bodky napĺňa ideový 
koncept založený na úcte k tradíciám, 
poctivým materiálom a rešpektovaniu 
súkromného i komunitného života. 

DOBRÁ DOSTUPNOSŤ
V areáli Dvoch sýpok budú fungovať 
rôzne prevádzky vrátane lekárne, vďaka 
ktorým nemusia obyvatelia zakaždým 
cestovať do iných častí Bratislavy. 
Parkovacie miesta budú v podzemných 
garážach, pričom s počtom 199 vyhovejú 
tak miestnym, ako aj návštevníkom. 
Maximum pozemku je tak venovaného 
chodcom, cyklistom a korčuliarom. Plu-
som Dvoch sýpok je nesporne lokalita. 
Nachádzajú sa kúsok od obľúbenej hrá-
dze a majú dobré napojenie na diaľničný 
obchvat. Z tejto bratislavskej mestskej 
časti jazdia dva autobusové spoje a špe-
ciálny školský autobus, pričom cesta 
pod Most SNP trvá v ideálnej premávke 
menej než štvrťhodiny. Jazda autom do 
centra mesta je i v rannej špičke prijateľ-
ným zážitkom, šofér by sa mal do mesta 
dostať za 15 až 25 minút. Viac informá-
cií o projekte nájdete na stránke  
www.dvesypky.sk. 

Reko z materiálov spoločnosti Dynastion

Foto: ADOM. M STUDIO

01 Dve sýpky: Veľkometrážne byty, 

poctivé materiály. 

02 Kontinuita: V snahe zachovať jed- 

notný historický ráz pokryje fasády cca 

7 000 m2 tehál.

03 Zelený projekt: Všetkých 199 parko-

vacích miest pre obyvateľov a návštevníkov 

bude v podzemí.

04 Námestie: Vzniká tu plnohodnotná 

štvrť s prevádzkami a priestorom pre komu-

nitný život.

02

03
04



14
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PRESŤAHOVAŤ CELÝ DOM Z JEDNÉHO 
MIESTA NA DRUHÉ NIE JE VÔBEC ĽAHKÉ – 
A SKUTOČNE TO TAK NEBOLO. ASIA GWIS – 
GRAFICKÁ DIZAJNÉRKA, ILUSTRÁTORKA A 
BLOGERKA – NEMÁ POCHÝB O TOM, ŽE TO 
ZA TÚ NÁMAHU STÁLO. 

blízko Varšavy

Um
el

ec
ký minimalizmus
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blízko Varšavy
minimalizmus
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U
melkyňa zanechala svoj život 
v hlavnom meste, aby mohla spo-
ločne s manželom a tromi mačkami 
vytvoriť útulnú oázu ďaleko od 

zhonu mesta. „Našli sme ponuku presťa-
hovať starú drevenú školskú budovu do 
jednej z lokalít blízko Varšavy a ihneď sme 
si tento nápad zamilovali,“ hovorí Asia 
a dopĺňa: „Po presťahovaní na dedinu sa 
naše životné tempo zázračne spomalilo.“ 
Ako umelkyňa na voľnej nohe Asia spo-
lupracuje s niekoľkými vydavateľstvami, 
navrhuje a ilustruje detské knižky a 
články pre dospelých. Taktiež píše aj 
vlastný blog Kavka Design.   

PRIESTOR NA KONCENTRÁCIU  
AJ ODDYCH 
Pretože dom slúži aj ako pracovňa, 
najväčšou výzvou bolo vytvoriť priestor, 
ktorý bude napomáhať ku koncentrácii 
a súčasne umožní chvíľku si vydýchnuť. 
Majiteľom záležalo tiež na tom, aby 
vytvorili atmosféru, v ktorej by sa všetci 
cítili vítaní – nielen rodina a priatelia, 
ale aj zvieratá. „Dom je rámcom pre život – 
nie je to nejaký zvláštny tvor oddelený 

od človeka,“ hovorí 
Asia s odkazom na 
filozofiu, ktorú razí jej 
obľúbená interiérová 
návrhárka Ilsa Crawford. 
„Snívali sme o tom, aby sme 
vytvorili priateľský, otvorený priestor, 
a myslím si, že sa nám to podarilo,“ dopĺňa. 

AUTENTICKÝ MINIMALIZMUS
Interiér v dome Asii odzrkadľuje jej 
skromný životný štýl – je minimalis-
tický a autentický. Vychádza z estetiky 
wabi-sabi, kombinuje bielu s jemnými 

 Stolička „Monroe II”, 64,5 x 46 x 80 cm,  

 78.00 €, www.westwing.sk

 Písací stôl „Harmony”, 55 x 140 x 75 cm,  

 308.00 €, www.westwing.sk 

 Stôl v tvare kufra „Alexandre”,  

 70 x 110 x 45 cm, 625.00 €, 

 www.westwing.sk 
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KEBY SOM MALA POSKYTNÚŤ JEDNU RADU 
TÝKAJÚCU SA ZARIAĎOVANIA INTERIÉRU, 
POVEDALA BY SOM, ŽE JE DÔLEŽITÉ NÁJSŤ 
SI VLASTNÝ ŠTÝL A ZOSTAŤ MU VERNÝ.  
KĽÚČOM K TOMU JE JEDNODUCHOSŤ
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akcentmi farieb a spája súčasný dizajn 
s obľúbeným nábytkom dedeným z ge-
nerácie na generáciu. Prírodné prvky, 
ako je kamenná podlaha, murované 
steny a drevené trámy na strope, tvoria 
prívetivú, uvoľnenú atmosféru. K relaxu 
pozýva aj hojdačka s nadýchanou kožu-
šinou, zavesená priamo pri krbe. Niet 
sa čomu diviť, že návštevy tu zvyčajne 
zostávajú dlhšie, než plánovali. My by 
sme túto návštevu najradšej predĺžili na 
celý víkend!

VERNÍ VLASTNÉMU ŠTÝLU
Mnoho vecí sme urobili sami, veľa ná-
bytku sme prerobili zo starého alebo lac-
ného, niečo je drahšie, ale len preto, že 
sme starostlivo vyberali to, čo kupujeme, 
a v minimálnych množstvách. Využíva-
me to, čo už máme. Kúpili sme veľa vecí 
výhodne v obchodoch so stavebninami a 
veľa vecí pochádza z obnovy. „Milujeme 

O DOME:
Rozloha domu je 130 m2.

Tento dom má takmer sto rokov. Stará 

budova pokrytá čiernenými doskami má 

jasný interiér plný chytrých riešení a vy-

bavenia, ktoré samotne vyrobili majitelia. 

V dome je elektrické podlahové vykuro-

vanie, ktoré udržuje príjemné teplo. Ešte 

pred desiatimi rokmi sa dom nachádzal 

v údolí Rospudy. Teraz sa cíti skvelo v jed-

nom z prímestských miest blízko Varšavy.

náš dom, len nemáme radi, ked niektorí 
ľudia hovoria, že je v škandinávskom 
štýle. Veľmi ho nemáme radi. Vážne. Biele 
neznamená škandinávske!:-). Keby som 
mala poskytnúť jednu radu týkajúcu sa 
zariaďovania interiéru, povedala by som, 
že je dôležité nájsť si vlastný štýl a zostať 
mu verný. Kľúčom k tomu je jednoduchosť,“ 
tvrdí Asia. „Jednoduchosť je vždy módna, 
trendy a krásna,“ dodáva na záver.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

 Stropné svietidlo „Blanche”, ø 70, 

 výška 73 cm, 95.00 €, www.westwing.sk 

 Závesná hojdačka „Louise”, Ø 90, 

 výška 193 cm, 545.00 €, 

 www.westwing.sk
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MIRIAMA SCHNIEREROVÁ JE PREDSTAVITEĽKOU NASTUPUJÚCEJ 
GENERÁCIE VÝTVARNÍKOV, KTORÁ SI NAPRIEK SVOJMU MLADÉMU 
VEKU VYDOBYLA ČESTNÉ MIESTO NA SCÉNE SÚČASNÉHO SLO-
VENSKÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA. PRESVEDČILA SVOJIMI AU-
TORSKÝMI VÝSTAVAMI A JEDINEČNOU TVORBOU, KTORÁ DIVÁKA 
OSLOVUJE NEVŠEDNOU TECHNIKOU, FARBAMI A SPOMIENKOVÝMI 
VÝJAVMI.

na plátneÚtržky spomienok

01
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Rodáčka z Nových Zámkov Miria-
ma Schniererová (1989) po ukon-
čení štúdií na VŠVU v Bratislave 

odštartovala svoju úspešnú výtvarnú 
kariéru. Do povedomia verejnej i od-
bornej verejnosti sa dostáva aj vďaka 
svojim sólo výstavám najmä v hlavnom 
meste, rôznym workshopom, mentor-
stvu mladých ľudí a pod.

 Je aktívnou maliarkou, ktorá hľadá 
inšpirácie a námety na každom kroku 
a neskôr ich pretaví kreatívnym spô-
sobom do výtvarných diel, ktoré sú 
harmonické na pohľad a markantné vo 
svojej podstate. „Námety sa mi objavujú 
samovoľne, sú to udalosti, ktoré zažijem 
behom dňa. Najviac ma inšpirujú ľudia 
a predmety, v ktorých sa prelínajú umelecké 
formy a odvetvia ako architektúra, dizajn, 
ilustrácia, fotografia a cestovanie,“ hovorí 
maliarka. 

TECHNIKA BLÍZKA SGRAFITU
Schniererovej predlohy ako spomienko-
vé obrazce a často aj fotografie zachy-
távajúce istý zaujímavý moment sa na 
plátno dostávajú postupne. Pracuje 
s rôznymi vrstvami farieb, jej diela sú 
reliéfne a postupným vyškrabávaním 
a vyrezávaním sa na plátne ukazujú 
rôzne podobnosti reality, často figúry, 
rastlinné motívy či nostalgicky pôso-
biace miesta a krajiny. Jej tvorba si 
vyžaduje istý čas, aby daný výjav mohol 
v plnej kráse „vykvitnúť“ na povrchu 
maliarskeho plátna. 

„Prvá je vždy príprava podkladov, teda 
plátna, na ktoré budem maľovať. Prípra-
va je niekedy zdĺhavá. Vytváram najprv 
abstraktné farebné pozadia, ktoré tvoria 
niekoľkonásobné vrstvy farieb akrylu. Až 
keď sú tieto podklady nachystané a vysu-

šené, môžem následne dotvárať a vytvárať 
konkrétnejšie zobrazenia,“ opisuje proces 
tvorby svojich diel. Jej technika veľmi 
pripomína sgrafito – starú renesančnú 
grafickú techniku, pri ktorej dielo vzniká 
vyškrabávaním viacvrstvovej hladenej 
omietky. 

HĽADANIE SPRÁVNYCH FARIEB
Taktiež veľmi dôležité sú pre výtvarníč-
ku variácie farieb a ich kladenie vedľa 
seba na plátne. „Na farbách si veľmi 
potrpím. Hľadám a zbieram rôzne farebné 
variácie. Vytváram si rôzne vzorky, kým 
ich použijem. Myslím si, že každý maliar 
by ma mať cit pre ladenie farieb, pretože 
sú potom aurou obrazu,“ prezentuje svoj 
názor Schniererová. Autorkine diela hý-
ria rôznymi kombináciami farieb, avšak 
narába s nimi veľmi opatrne a hlavne 
s citom pre mieru. Diela v konečnom 

02

03

03

01 New beginning, 160 x 190 cm, 

akryl a vosk na plátne, 2018

02 Iris ,160 x 140 cm, 

akryl a vosk na plátne, 2019

03 Philodendron, 130 x 100 cm, 

akryl a vosk na plátne, 2018

O AUTORKE
Miriama Schniererová sa narodila v roku 

1989 v Nových Zámkoch. Strednú školu 

úžitkového výtvarníctva absolvovala v Bra-

tislave a pokračovala v štúdiu na VŠVU, kde 

v roku 2014 promovala v odbore maľba 

a iné médiá. Od roku 2011 prezentuje 

svoje diela na samostatných aj skupino-

vých výstavách. Aktuálne vystavuje v Prahe 

v Priestore 39. Autorkina výstava s názvom 

Slzy sa vrátia potrvá do 27. mája 2019. 
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dôsledku pôsobia veľmi vyvážene, sú vý-
razné a dominantné v priestore, ale nesú 
sa skôr v melancholickom tóne, čiže nie 
sú na pohľad rušivé či znepokojujúce. 

ÚPRIMNÁ TVORBA
Miriama Schniererová mala s každým 
svojím dielom intenzívny vzťah v pro-
cese tvorby. Prezradila, že svoju tvorbu 
definuje hlavne ako úprimnú. S každou 
jednou vytvorenou maľbou sa vžila 
a s každým jedným kúskom obrazu mu-
sela byť spokojná a stotožnená, inak ju 
prerábala a pretvárala, kým sa nedosta-
vil pocit prepojenia s daným výtvorom. 
Mladá maliarka verí, že každý obraz si 
nájde svoju spriaznenú dušu, svojho 
majiteľa, či už je obraz pekný, alebo nie. 
Najväčším zadosťučinením je pre ňu 
pocit, ak si záujemcovia kúpia jej obraz 
priamo od nej: „Pre mňa je to akési menšie 
ocenenie v zmysle, že pochopili moje úsilie, 
čas a lásku vnorenú v obraze.“

Noli

Foto: archív Miriamy Schniererovej

ROZHOVOR S MIRIAMOU SCHNIEREROVOU

 Čo všetko pre Vás Vaša tvorba  

znamená?

Tvorba alebo tvorivý proces je mojou súčasťou 

odjakživa. Všetky nástenky v škole mi boli 

zverené. Svoju detskú izbu som vždy menila, 

maľovala, zariaďovala podľa nálady. Vyskúšala 

som viacero umeleckých techník a odvetví 

a maľba mi bola vždy najbližšia. Mám za 

sebou umelecké školy, a tak moja cesta ani 

nemohla viesť iným smerom. Najväčšiu vášeň 

pre mňa predstavuje proces, v ktorom vzniká 

maľba. To, čo ma na tejto profesii baví najviac, 

je sloboda a nezávislosť, kde nie sú žiadne 

limity, v maľbe ani v umení.

 U každého umelca prebieha pracovný 

čas inak. Ako je to u Vás?

Nikdy neviem dopredu, čo idem maľovať 

alebo čo bude na obraze namaľované. Prvá je 

vždy príprava podkladov, teda plátna, na ktoré 

budem maľovať. Príprava je niekedy zdĺhavá. 

Vytváram najprv abstraktné farebné pozadia, 

ktoré tvoria niekoľkonásobné vrstvy farieb 

akrylu. Až keď sú tieto podklady nachystané 

a vysušené, môžem následne dotvárať, vytvá-

rať konkrétnejšie zobrazenia. S maľbou sa ešte 

prelínajú iné moje záujmy, ako je zariaďovanie 

interiérov, zberateľstvo artefaktov z bazárov, 

pedagogika a mentorovanie umelecky nada-

ných študentov.

 A kde napríklad hľadáte konkrétne 

námety pre obrazy? 

Námety sa mi objavujú samovoľne, sú to 

udalosti, ktoré zažijem behom dňa. Tie potom 

archivujem tak, že si ich buď priamo odfotím, 

alebo uložím obrázok z internetu, alebo si pí-

šem poznámky, čiže predlohou je najčastejšie 

iný obraz. Veľkou pomôckou sú dnes sociálne 

siete, Instagram či Pinterest, kde sa dá sledovať 

aj tvorba iných inšpiratívnych ľudí a umelcov. 

 Nájde sa vo Vašom portfóliu obraz 

alebo obrazy, ktoré sú Vašou srdcovou 

záležitosťou?

Áno, je zopár obrazov, ktoré sú mi najbližšie 

a sú moje obľúbené. Najradšej mám na sebe, 

ak sa mi podarí skombinovať farebnosť s ná- 

metom obrazu a ak sú dobre prepojené psy-

chologicky, tak sa mi ani po čase neprestane 

ten obraz páčiť. Každé jedno dielo sa viaže k ur-

čitému času jeho vytvorenia. To, čím sa stalo, 

neposudzujem, nekritizujem, pretože to bolo 

to najlepšie, čo v tej dobe mohlo vzniknúť. 05

04
04 Life showed me the way, 170 x 150 cm, 

akryl a vosk na plátne, 2018

05 Sacred beetles, 60 x 80 cm, 

akryl a vosk na plátne, 2019
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TRENDY 2019

www.trachea-dvierka.sk

BETÓNY
& 

villeroy-boch.com

VILLEROY&BOCH
Atrium - dom nábytku

Einsteinova 9, 851 03 Bratislava
Tel: 02-63451477, 0910 613 993
www.nastol.sk · obchod@nastol.sk

Anlage: 185 x 118 mm Besch.: 4 mm RZ- 
Version: 

V1 V2 V3 V4
Ausgabe: 185 x 118 mm Farbe: 4c ISOcoatedV2 V5 V6 V7 V8



Inšpirovaní týmto miestom môžete 
aj vy dodať vášmu bývaniu nádych 
Orientu. Premeňte ho na magickú 

oázu a objavte jedinečné textílie, náby-
tok a doplnky či keramický riad s orien-
tálnymi vzormi. Veď tento štýl sa hodí aj 
do moderného interiéru.

ORIENT V MODERNEJ VERZII
Orientálny štýl si získal Európanov 
svojou exotickosťou a fantastickou or-
namentálnosťou. Aj on však musí držať 
krok s modernou dobou. Jemné tvary 
nadobudli nové črty a tradičné motívy 
odeté do súčasnosti pôsobia ešte očaru-
júcejšie. Milovníci originálnych riešení, 
ďalekých krajín a atypických doplnkov, 
ktorí podľahli zvodom Orientu, si pre-
nášajú krásu tohto fascinujúceho štýlu 
aj do moderného interiéru. Základom 
modernej verzie tohto štýlu je vhodná 
kombinácia prvkov tradície s moderný-
mi formami. Skúste to aj vy!

FAREBNOSŤ 
Nebojte sa farieb. V Stredomorí majú 
v obľube výrazné pohovky, skrine či 
vzorované závesy. Samozrejme, nemôže-
te zahltiť svoj domov divokými farbami, 
v tom by sa nežilo dobre, ale nebojte 
sa ich. Využite ich skôr na doplnkoch, 
pohovkách či solitérnom nábytku. 

NÁBYTOK
Na to, aby ste docielili orientálny 
vzhľad svojho interiéru, postačia okrem 
dekorácií a správnej kombinácií farieb 

dva výrazné kusy nábytku. Inte-
riér môžete oživiť napríklad 

marockým konferenčným 
stolíkom a doplniť ho 
môžete taburetom v tom-
to štýle. Taburet kúpite 
kožený, látkový, s maroc-

kým vzorom i bez vzoru. 
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MAROKO JE NEOBYČAJNÁ 
KRAJINA, KTORÁ VÁS OČARÍ 
VÔŇOU KORENÍN, PEKNOU 
ARCHITEKTÚROU, NEKONEČ-
NÝM OCEÁNOM A EXOTIC-
KOU KULTÚROU. S MAROKOM 
SA NÁM SPÁJAJÚ ČAROVNÉ 
TRHY UKRYTÉ V KÚTIKOCH 
ULIČIEK, OMAMUJÚCA VÔŇA 
KORENÍN, KTORÚ CÍTIŤ VO 
VZDUCHU, A VŠADE PRÍTOM-
NÁ MODRÁ. TU JE KAŽDÉ, AJ 
TO NAJMENŠIE MESTO VÝNI-
MOČNÉ.

ŠTÝLE
Ak už máte farieb priveľa, tak siahnite 
po nevzorovanej verzii. Nebojte sa však 
experimentovať.

KOBERCE
Výrazné vzory pôvodom z Maroka a sýte 
farby vyzerajú na dlážke úžasne. S ta-
kýmto kobercom si do interiéru prine-
siete ozajstnú pastvu pre oči. Vyberte si 
jeden, čo vám padne do oka, a vneste do 
aranžovania nádych štýlu boho.

OSVETLENIE
Vychutnávajte si magické okamihy za 
svitu lámp a svietnikov. Pre príjemnú 
atmosféru si môžete vybrať svietidlá 
a svietniky s decentným dierovaným 
vzorom, kde súhra svetla a tieňov roz-
ptyľuje svetlo zaujímavým spôsobom. 
Ručne vyrobený svietnik je ozajstný 
unikát a postará sa o príjemnú atmosfé-
ru vnútri i vonku. Lampy s dierovaným 
vzorom výnimočne prepúšťajú svetlo 
a ponoria každú miestnosť do pôsobivej 
atmosféry. Tí odvážnejší si môžu na 
strop zavesiť tradičné marocké lampy, 
ktoré sú bohato zdobené a stanú sa stre-
dobodom pozornosti. 

TEXTÍLIE A DOPLNKY
Moderný marocký štýl sa dá stvoriť 
i správnym použitím jednoduchých 

V marockom
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MILOVNÍCI ORIGINÁLNYCH RIEŠENÍ, 
ĎALEKÝCH KRAJÍN A ATYPICKÝCH DOPLNKOV, 
KTORÍ PODĽAHLI ZVODOM ORIENTU, SI 
PRENÁŠAJÚ KRÁSU TOHTO FASCINUJÚCEHO 
ŠTÝLU AJ DO MODERNÉHO INTERIÉRU.
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bývanie dizajn

doplnkov či textílií. Pocit stredomorskej 
ľahkosti a pohodlia dodajú závesy s jem-
nou ažúrovou výšivkou či vzdušné ľahké 
záclony bez vzoru. Výraznejší orientálny 
vzor sa viac hodí na dekoračné vankúše 
a obliečky postelnej bielizne. 

Pre štýlové stolovanie zas môžete 
prestrieť obrus alebo behúň s bohatým 
dekorom, ktorý je skvelým základom. 
Pre krásne prestretý stôl môžete použiť 
ručne maľovaný riad a dekoračné misky 
či podnos vo vzhľade tepaného kovu, 
ktorý nielen krásne vyzerá, ale urobí 
dobrý dojem aj pri servírovaní kávy 
a čaju. Taktiež pekná váza v tomto štýle 
vyzerá skvele aj bez kvetov. Všetko sú to 
originálne doplnky.    

Originálne sú aj všetky pletené povrchy, 
ale predovšetkým koše! Prišli k nám 
priamo z Orientu a zabývali sa tu už 
nastálo. Sú naozaj pekné a praktické. 
Najmodernejšie modely sú ozdobené 
brmbolcami. 

Nakoniec ešte môžete atmosféru pros-
tredia ležiaceho blízko saharskej púšte 
doladiť exotickými rastlinami. Hlavne 
nezabúdajte na to, že aj malé detaily 
môžu mať veľký účinok.  

Reko

Foto: Westwing a archív firiem a redakcie
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PREDAJNE

Bratislava:
DOMARK BRATISLAVA
Galvaniho 15/C GBC III, 
821 04 Bratislava

Košice:
ESO
Popradská 90, 
040 01 Košice

Banská Bystrica:
BENAR
Nad Plážou 33,
974 01 Banská Bystrica

M STUDIO, s. r. o.
Bottova 2 (design factory)
811 09 Bratislava

Holíč:
ARC studio
Hodonínska 1542/13, 
908 51 Holíč

REVILO
Južná Trieda 17
040 01 Košice

Nitra:
NÁBYTOK U BRUCKNERA
Farská 17, 
949 01 Nitra

Poprad:
JAVORINA showroom
Vajanského 71/2, 
058 01 Poprad

Prievidza:
CASTILL - interiérové štúdio
Na nádvorí 11, 
971 01 Prievidza

Žilina:
DOMARK
Hôrky 207 (areál družstva), 
010 04 Žilina

Ostrava:
HOME INTERIER
Janáčkova 3277/22A, 
702 00 Ostrava, Česká republika

Zlín:
HOME OFFICE
areál Svit, budova č.42, 
760 06, Zlín, Česká republika

Budapešť:
Bohemia Butor
Dohany utca 14, 
1074 Budapest, Maďarsko
Krakov:
NORDIC DECORATION
ul. Kaluzy 1, 
30 111 Krakov, Poľsko w
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Praha:
DOMARK PRAHA
Vinohradská 2279/164, 
130 00 Praha 3, Česká republika

nový model SELLA. Rafinovane subtílna škrupinová konštrukcia svojou progresívnou líniou odráža 
aktuálne trendy v európskom dizajne nábytku. Mäkké operadlové vankúše plnené husacím perím 
dodávajú tejto modulárnej sedačke výnimočné pohodlie a vzdušný vzhľad. 
Vyvýšené bočné opierky umocňujú pocit súkromia a intimity.
Precíťte skutočné pohodlie.

teraz aj na novom webe: domark.euSELLA    design: Peter Bohuš 2019



ŽIJEME VO VEĽMI RÔZNO-
RODEJ A MULTIKULTÚRNEJ 
SPOLOČNOSTI, ČO SA ODZR-
KADĽUJE AJ V NAŠICH DOMO-
VOCH. ETNICKÉ MOTÍVY SA 
SPLIETAJÚ S MINIMALISTICKÝ-
MI FORMAMI A VYTVÁRAJÚ 
EKLEKTICKÝ, ORIGINÁLNY 
PRIESTOR S ATMOSFÉROU. 
KAŽDÝ ROK SA VYBERAJÚ AJ 
FARBY, KTORÉ UDÁVAJÚ TREN-
DY V INTERIÉROVOM ARAN-
ŽOVANÍ A SNAŽIA SA O DOKO-
NALÚ KOMBINÁCIU TÝCHTO 
RÔZNYCH PRVKOV. INŠPIRUJTE 
SA A VYTVORTE SI DOMOV, 
KTORÝ VÁM MÔŽE POMÔCŤ 
DOSIAHNUŤ VNÚTORNÚ HAR-
MÓNIU, KTORÁ NÁM V DNEŠ-
NEJ DOBE TAK CHÝBA.

bývanie dizajn
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TRENDY 

01

02

04

03
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01 Kreslá Mezcal, Modern Natural Westwing Collection, 

predáva www.westwing.sk

02 Kreslo z kolekcie Spring 2019, predáva H&M Home

03 Vankúše Classic Collection, 60 x 60 cm, 

predáva H&M Home

04 Puf Ikat, 60 x 60 x 25 cm, predáva www.westwing.sk

05 Koberec Augusta Coral&Ivory, 91 x 152 cm, 

predáva www.westwing.sk

06 Zrkadlo Window II, ø 60 x 2 cm, 

predáva www.westwing.sk

07 Závesné svietidlo Diamond, ø 21, výška 33 cm, 

predáva www.westwing.sk

08 Čalúnená pohovka Saint, Modern Natural Westwing 

Collection, predáva www.westwing.sk

09 Jedálenské vybavenie z kolekcie Summer 2019, 

predáva H&M Home

10 Sada dvoch džbánikov s viečkom Alfo, objem 1 l, 

predáva www.westwing.sk

05

06
07

08

09

10
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11
12

13

14

11 Nástenné hodiny Gacogne Terracota,  

ø 40 x 4,5 cm, predáva www.westwing.sk

12 Sada dvoch lámp Gacogne, 

ø 14,5, výška 27,5 cm, predáva www.westwing.sk

13 Teaková vonkajšia trojsedačka a kreslo 

Maxima II, predáva www.donate.cz

14 Interiér vybavený nábytkom z kolekcie 

Modern Natural Westwing Collection, 

predáva www.westwing.sk                                       

15 Ratanové kreslo z kolekcie TÄNKVÄRD, 

predáva www.ikea.sk 

16 18-dielna jedálenská súprava Britta, 

predáva www.westwing.sk

17 Svietnik Nadie, ø 18, výška 22 cm, 

predáva www.westwing.sk

18 Lucerna Kermit III, 17 x 17 x 46 cm, 

predáva www.westwing.sk

19 Puf Kamila, 50 x 50 x 50 cm, 

predáva www.westwing.sk

20 Konferenčný stolík Samara, 

50 x 90 x 39 cm, predáva www.westwing.sk

21 Papierové vrecko, červená PALIO, 

predáva www.uashmama.sk
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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bývanie kúpeľňa

v nej členovia pohybujú, a tiež umiestne-
nie dverí. Medzi jednotlivými činnosťa-
mi (umývanie zubov, kúpanie či toaleta) 
treba nechať dostatok miesta, aby sa 
medzi nimi pohodlne prechádzalo. 
Vo väčšej kúpeľni je dobré zvážiť aj 
umiestnenie dvoch umývadiel, aby sa 
v rovnakom čase vedela pripraviť viac 
ako jedna osoba. Tým sa zlepší a urýchli 
plynulosť aktivít jednotlivých členov 
rodiny. 

Ak máte v kúpeľni okno, neumiestňujte 
pred neho veľké kusy nábytku, pretože 
vám budú brániť pri jeho otváraní. Pred 
skrinkami nechajte dostatok miesta na 
otváranie zásuviek a dvierok a myslite 
aj na priestor medzi jednotlivými kusmi 
nábytku, aby ste ho vedeli ľahko vyčistiť. 
Ak sa v kúpeľni aj obliekate, vyhraď-
te si v nej miesto na sedenie spolu so 
zrkadlom. 

AKÝ OBKLAD A DLAŽBU ZVOLIŤ? 
Podlaha a steny v kúpeľni sú viac vysta-
vené vode, pare a častému používaniu 
ako ostatné izby v domácnosti. Mate-
riály preto musia byť odolné a ľahké na 
údržbu. Obloženie kúpeľne obkladač-
kami či ich výmena môže byť drahá a 
časovo náročná misia. Vyberte si preto 
nadčasový dizajn s neutrálnymi farbami 
a vzormi, ktorý sa vám bude páčiť aj po 
pár rokoch. 

Celá kúpeľňa obložená obkladačkami 
dnes už nie je nutnosť, obklad môžete 
potiahnuť len do polovice výšky steny 

KÚPEĽŇA JE MIESTO, KDE VÄČŠINA Z NÁS ZAČÍNA A KONČÍ SVOJ DEŇ. STÁLE VIAC ĽUDÍ VŠAK TÚŽI 
PO TOM, ABY ICH KÚPEĽŇA NESLÚŽILA LEN AKO MIESTO NA OSOBNÚ HYGIENU, ALE AJ NA RELAX 
A ODDYCH. ABY STE SI VEDELI NAPLÁNOVAŤ FUNKČNÉ A INŠPIRATÍVNE RIEŠENIA DO KÚPEĽNE, JE 
DÔLEŽITÉ UVEDOMIŤ SI VAŠU ŽIVOTNÚ SITUÁCIU OHĽADOM TOHO, KTO BUDE KÚPEĽŇU VYUŽÍ-
VAŤ, A AJ VAŠU PREDSTAVU O SÚKROMNOM MIESTE NA ODDYCH. 

N
apríklad v rodine s viacerými člen-
mi sa z kúpeľne môže stať prepl-
nená a rušná miestnosť. Poradíme 
vám,  ako správne naplánovať 

organizáciu, úložné priestory a funkčné 
osvetlenie, aby sa vaše hektické centrum 
diania premenilo na oázu oddychu a 
bezpečia. 

PLÁNOVANIE REKONŠTRUKCIE
Pri rekonštrukcii kúpeľne je dobré sa 
zamyslieť nad tým, či jej súčasťou bude 
aj toaleta. Ak máte dostatok priestoru, 
odporúčame kúpeľňu a WC oddeliť. 
Viacej osôb tak môže využívať tieto 
miestnosti nezávisle od seba. Základom 
plánovania kúpeľne je zohľadniť, ako sa 

KÚPEĽŇA
ako oáza relaxu
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alebo ho nedať vôbec. Či už sa rozhodne-
te pre steny s obkladačkami, alebo bez, 
zvoľte kvalitné riešenie, ktoré znesie 
vlhkosť. Na miestach, kde sa manipuluje 
s vodou, v sprche, okolo vane či umý-
vadla však odporúčame obklad použiť. 
Na toalete postačí obklad len v okolí 
umývadla. 

Ak je kúpeľňa malá, je vhodné vybrať 
stenu alebo obkladačky svetlej farby pre-
tože priestor sa tak presvetlí a opticky 
zväčší. Naopak, tmavé farby v malej kú-
peľni budú pôsobiť stiesňujúco. Kombi-
nácia niekoľkých farieb navodí jednotný 
dojem a spraví miestnosť priestrannej-
šou. 

SVETLA NIKDY NIE JE DOSŤ 
Samozrejme, netreba zabudnúť na do-
statočné osvetlenie. Zvoľte kombináciu 
rôznych svetelných zdrojov, aby ste po-
kryli rôzne funkcie a aktivity v kúpeľni. 
Vypínač od hlavného osvetlenia umiest-
nite pri vchode do kúpeľne. Tak zaistíte, 
že každý, kto do nej vojde, bude mať 
prehľad o miestnosti a bude vidieť kam 
kráča. Dostatok osvetlenia je potrebné 
mať najmä pred zrkadlom. Rozptýlené 
osvetlenie po oboch stranách zrkadla 
vytvára mäkké, ale funkčné svetlo a mi-
nimalizuje tiene na tvári. Dlhé horizon-
tálne svetlo nad zrkadlom vám dobre 
poslúži pri rôznych činnostiach ako 
umývanie zubov či odličovanie. Skom-
binujte napríklad stropnú a nástennú 
lampu LILLHOLMEN v tradičnom 
dizajne a vytvorte si efektné osvetlenie. 
Integrované osvetlenie uľahčuje vyhľa-
dávanie predmetov v skrinkách. Stmie-
vateľné osvetlenie umožňuje nastaviť 
úroveň svetla v miestnosti a vytvoriť tak 
intímnu atmosféru, čím sa zníži spot-
reba energie. A aj pri osvetlení platí, že 
musí zniesť vlhkosť. 

TIP ODBORNÍKA: Veľké zrkadlo robí divy. 

Ak ho umiestnite pozdĺž celej steny, 

miestnosť bude pôsobiť väčším dojmom. 

Ak patríte medzi tých, ktorí majú radi 

často zmenu, vzhľad kúpeľne viete ľahko 

oživiť doplnkami a textíliami. V prípa-

de, že chcete radikálnejšiu premenu, 

nemusíte kúpeľňu hneď rekonštruovať. 

Nové skrinky, police, zrkadlo či batérie 

priestor osviežia a bude to finančne a 

časovo menej náročné ako rekonštrukcia. 

V IKEA teraz nájdete kolekciu TÄNKVÄRD 

vyrobenú z najlepších prírodných vlákien 

a materiálov. Obsahuje bavlnené uteráky, 

kimono a ďalšie textílie, ale aj ľahký 

ratanový nábytok vhodný do vlhkého 

prostredia.  

Martin Rosival, vedúci oddelenia kúpeľní  

z IKEA 
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AKÝ NÁBYTOK DO KÚPEĽNE 
ZVOLIŤ? 
Pri plánovaní úložných riešení je dôle-
žité zvážiť ich umiestnenie vo vzťahu 
k tomu, kde sa veci do nich určené budú 
používať. Udržiavanie poriadku vo ve-
ciach a to, aby boli poruke, vám pomôže 
udržať si čistú a usporiadanú kúpeľňu. 
Nezabudnite si vybrať materiály, ktoré 
sú odolné voči vode a vlhkosti. 

Uzavreté riešenia chránia pred prachom, 
viete do nich skryť prípadný neporiadok 
a vytvárajú jednotný vzhľad. Vďaka 
otvoreným úložným priestorom budete 
mať vo veciach prehľad. Otvorené police 
a koše umožňujú cirkuláciu vzduchu, 
preto sú vhodné na uskladnenie uterá-
kov a iných textílií. 

bývanie kúpeľňa
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TIPY BEZ VŔTANIA: 

Umiestnite háčiky VOXNAN na horný 

okraj dverí na vešanie oblečenia, 

županov a uterákov. Háčiky LILLANGEN 

sú zase vhodné na bok umývadla, čím 

získate ďalší inak nevyužitý priestor na 

vešanie menších uterákov a drobností. 

Extra úložný priestor viete vytvoriť aj po-

mocou závesných vreciek NORDRANA. 

Jednoducho ich zaveste na háčiky na 

nábytku či dverách bez nutnosti vŕtania. 

Skrinka pod umývadlo efektívne využíva 
priestor a nenarúša vzhľad kúpeľne. 
Usporiadajte do nej často používané 
predmety a jednoduchšie sa tak ráno 
vychystáte do práce. Organizéry do 
zásuviek GODMORGON vám zase po-
môžu udržať poriadok v prípravkoch na 
líčenie, vlasových doplnkoch a kozmetic-
kých výrobkoch. 

Voľne stojaca polica ponúka extra úložný 
priestor bez nutnosti vŕtania otvorov 
do steny. Niektorí výrobcovia ponúkajú 
aj rohové diely a tak vám už nič nebude 
brániť využiť každý centimeter priesto-
ru. Stolička s vešiakom RÅGRUND 
vám tiež pomôže šetriť miesto, pretože 
získate stoličku a vešiak na osušky v jed-
nom. Ak si do kúpeľne zvolíte lavičku 
na sedenie, vyberte takú, ktorá bude 
slúžiť aj ako odkladací priestor. Nábytok 
na kolieskach a vozíky zas umožňujú 
presúvanie vecí tam, kde ich práve potre-
bujete, a následné vrátenie na pôvodné 
miesto. Ak máte radi drevo a nechcete 
sa ho vzdať ani v kúpeľni, siahnite po 
nábytku z bambusu. Je pevný a mimo-
riadne odolný voči vode, čo z neho robí 
ideálny materiál do vlhkého prostredia. 
Bambus je totiž rastlina zvyknutá na 

tropické podnebie, takže kúpeľňa plná 
horúcej pary nie je pre bambus veľmi 
odlišným prostredím. Navyše je to obno-
viteľný a udržateľný materiál.

UDRŽATEĽNÁ KÚPEĽŇA 
Kúpeľňa je miesto na umývanie, osobnú 
hygienu a často aj pranie bielizne. 
Existuje mnoho riešení, ktoré znižujú 
spotrebu energie a vody a pomáhajú ro-
biť udržateľnejšie rozhodnutia. V trvalo 
udržateľnej domácnosti uprednostnite 
sprchu pred vaňou, budete tak šetriť 
nielen vodou a energiou, ale poďakuje 
sa vám aj vaša peňaženka. Ak máte 
malú kúpeľňu a vaše dieťa sa rado kúpe, 
zvoľte sprchovací kút s vyvýšenou va-
ničkou. Viete do nej napustiť dostatočné 
množstvo vody na to, aby si vaša ratolesť 
naplno užila kúpanie. Šetriť vodu 
môžete aj tak, že si kúpite vodovodné 
batérie a sprchovacie hlavice, ktoré majú 
zabudované zariadenie na úsporu vody. 
To pomáha šetriť 30 – 50 % vody pričom 
jej tlak sa nezmení. 

Ak patríte medzi tých šťastnejších, 
a máte v kúpeľni okno a prirodzené 
denné svetlo, vyberte si okno s fóliou, 
cez ktoré nebude vidno dnu, ale zároveň 

bude dovnútra prúdiť dostatok denného 
svetla. V kúpeľni bez okna stavte na 
LED žiarovky, ktoré spotrebujú približ-
ne o 85 % menej energie ako klasické a 
vydržia až 15 000 hodín. Použiť môžete 
žiarovku RYET z IKEA, ktorá pri dlhodo-
bom používaní šetrí elektrinu, a teda aj 
vaše financie. V menších domácnostiach 
kúpeľňa často plní aj funkciu práčovne. 
Sušička patrí medzi spotrebiče s naj-
väčším odberom energie v domácnosti, 
preto namiesto nej zvoľte prirodzené 
sušenie na sušiaku či balkóne. Vhodný je 
viacradový sušiak MULIG alebo ak máte 
málo miesta poslúži aj sušiak ANTO-
NIUS, ktorý sa dá umiestniť na dvierka 
či vaňu s hrúbkou 1 – 10 cm. Prirodze-
ným sušením ušetríte nielen energiu, ale 
aj peniaze a oblečenie vám vydrží dlhšie. 

Reko

Foto: IKEA 



DOTKNITE SA BUDÚCNOSTI – 
CELKOM BEZ DOTYKU.
Viega Prevista.  
Nová generácia predstenovej techniky.
 
Dokonalá hygiena a prakticky bez údržby: Nová senzitívna ovládacia doska  
Visign for More 205 vám ponúka komfort bezdotykového splachovania na  
najvyššej úrovni. Udržíte si s ňou bezpečný odstup od choroboplodných  
zárodkov a baktérií. Viega. Connected in quality.

viega.sk/Prevista



Aby bolo teplo
® Elektrické podlahové kúrenie značky teplá podlaha a jeho výhody:

Hľadáme zastúpenie!
Zaregistrujte sa do nášho e-shopu pre partnerov:

www.TeplaPodlaha.COM (tel.: 0948 521 395)

Radi Vás budeme kontaktovať.

Elektrické podlahové káblové kúrenie šíri teplo od podlahy. Preto môžeme mať v izbe cca o 2 až 3 °C nižšiu teplotu

pri zachovaní príjemného komfortu. Táto nižšia teplota nám prinesie cca o 15 % nižšie prevádzkové náklady v porovnaní

s inými vykurovacími systémami. Podlahové kúrenie je vhodné ako jediný a hlavný zdroj tepla pre domy,

byty, polyfunkčné objekty, hotely... Systém je regulovaný inteligentnými dotykovými termostatmi,

ktoré strážia peňaženku svojho majiteľa a zaisťujú teplo presne vtedy, keď ho potrebujete.

Nastavenú komfortnú a úspornú teplotu podľa Vášho priania zaisťuje týždenný program.

Príjemný pocit tepla od podlahy zaisťuje komfortné

a útulné bývanie.

Úsporné kúrenie je riadené presnou reguláciou

a tým šetrí energiu.

Bezúdržbový systém, preto ušetríte účty za servis.

Systém je vhodný pre každý dizajn, pretože je neviditeľný. 

Jednoduché a ľahké nastavenie termostatu v každej izbe.

Bezpečný, spoľahlivý a overený systém.

Komplexný systém získate od jednej spoločnosti.

Poskytujeme nadštandardnú desaťročnú záruku.

Zadarmo vám navrhneme vykurovanie
a vypočítame prevádzkové náklady!
Pošlite nám pôdorys na technik@TeplaPodlaha.Com  
www.TeplaPodlaha.Com, tel.: 0948 521 395

DOTKNITE SA BUDÚCNOSTI – 
CELKOM BEZ DOTYKU.
Viega Prevista.  
Nová generácia predstenovej techniky.
 
Dokonalá hygiena a prakticky bez údržby: Nová senzitívna ovládacia doska  
Visign for More 205 vám ponúka komfort bezdotykového splachovania na  
najvyššej úrovni. Udržíte si s ňou bezpečný odstup od choroboplodných  
zárodkov a baktérií. Viega. Connected in quality.

viega.sk/Prevista
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Koncept smart domácnosti je oveľa 
starší, než si väčšina ľudí predsta-
vuje. Automatickú domácnosť mal 

už v roku 1920 vo svojej nemej čierno-
bielej groteske Buster Keaton (The Sca-
recrow). Prvé komerčné experimenty 
sa začali niekedy na prelome 50. a 60. 
rokov minulého storočia, no bolo to pri-
skoro na masové použitie. Využívala sa 
viac mechanika ako elektronika a vyladiť 
funkčnosť jednotlivých komponentov 
bol dosť veľký problém, nehovoriac o ich 
cene.

V dnešnej dobe však super výkonné 
počítače majú k dispozícii v hračkách aj 
malé deti a jednočipové počítače typu 
Arduino alebo Raspberry vďaka nízkej 
cene používajú na svoje projekty a start- 
upy študenti a kutili na celom svete. 
Stačia vám aj tie úplné základné znalosti 
programovania a elektroniky, prípadne 
štúdium videí a návodov na internete 
a sami si môžete navrhnúť vlastné prvky 
smarthome.

ČO JE TO INTELIGENTNÁ  
DOMÁCNOSŤ?
Je to presne to, čo si pod daným 
pojmom predstavujete – domácnosť 
napratanú rôznymi vychytávkami, ktoré 
možno aktivovať aj na diaľku a sú cen-
trálne inteligentne riadené počítačmi. 
Dnes všadeprítomná myšlienka interne-
tu vecí (IoT – idea, kde všetky zariadenia 
dokážu navzájom v sieti komunikovať) 
umožňuje takéto jednoduché ovládanie 
elektroniky napríklad pomocou mobilnej 
aplikácie a internetu.

DIAĽKOVO OVLÁDAŤ SA DÁ 
VŠETKO
Mnohé prístroje sú predpripravené už 
priamo z výroby ako napríklad vyššie 
modely klimatizácie, robotické vysávače, 
termostaty a vykurovacie systémy alebo 
aj automatické pračky. Všetky majú 
integrované wi-fi a mobilné aplikácie, 
ktorými je možné ich ovládať na diaľku. 
S trochou vynaliezavosti sa dá upraviť 
akékoľvek zariadenie, hoci aj plynový 
sporák. Je však otázne, či potrebujete 
práve plyn na sporáku ovládať na diaľku 
mobilom. Smart komponenty treba po-
užiť racionálne tam, kde majú skutočne 
praktické využitie.

Mnohé veci vám v prvom momente ne-
musia dávať zmysel, no keď sa zamyslíte 
nad ich praktickým využitím, rýchlo 
zmeníte názor. Ako príklad môžeme 
uviesť osvetlenie v miestnosti. Vybrať 
mobil, nájsť aplikáciu, preklikať sa 
k vypínaču a aktivovať svetlo je určite 
komplikovanejšie, než zapnúť vypínač 
na stene, ale použiť môžete aj hlasový 
príkaz, a to už trochu dáva zmysel. 
Keď osvetlenie prepojíte s pohybovým 
senzorom alebo ho začleníte do automa-
tizovaných scenárov (napríklad počas 
sledovania filmov sa svetlo v miestnosti 
stlmí či pri opustení miestnosti posled-
ným človekom sa automaticky vypnú 

Smart HomeČo je to inteligentná domácnosť a ako na to?
V MODERNOM SVETE SME ZO 
VŠETKÝCH STRÁN OBKLOPENÍ 
ELEKTRONIKOU. MIKROČIPY 
NEMÁME LEN V POČÍTAČOCH, 
ALE AJ V AUTÁCH, TELEVÍ-
ZOROCH A CHLADNIČKÁCH. 
TECHNIKA JE TU ODJAKŽIVA 
NA TO, ABY NÁM ZJEDNO-
DUŠOVALA ŽIVOT, LEN JEJ TO 
TREBA „POVEDAŤ“.



všetky svetlá a AV prístroje), začne to 
celé odrazu dávať zmysel.

EKOLOGICKÝ AJ EKONOMICKÝ
Inteligentný dom sa môže na začiatku 
javiť ako drahá investícia, lenže z dlho-
dobého hľadiska, pokiaľ je teda dobre 
navrhnutý, predstavuje veľkú úsporu. 
Dom sám vykuruje len tie miestnosti, 
kde sa práve niekto zdržuje, inteligent-
ne ovláda svetlá a aktivuje žalúzie ako 
tepelný a svetelný štít alebo deaktivuje 
nepotrebné prístroje v elektrických zá-
suvkách – to všetko predstavuje úspory. 
Keď máte povedzme v mobile aktivova-
né lokalizačné funkcie, môže vás dom 
na diaľku sledovať a inteligentne na to 
reagovať. Pri vašom odchode z domu 
inteligentný asistent aktivuje zabez-
pečenie a spustí šetriaci režim pre celý 
dom, no keď príde čas vášho návratu 
a vy budete skutočne na ceste smerom 
domov, môže vyvetrať a znovu zapnúť 
vykurovanie/klimatizáciu, aby ste sa vrá-
tili do príjemného prostredia.

Tieto scenáre mu môžete „naprogramo-
vať“ a v dobre navrhnutých scenároch sa 

aktivuje niekoľko zariadení naraz, takže 
napríklad keď chcete sledovať domáce 
kino, okrem TV sa zapne a nastaví aj 
audiosystém, prispôsobí sa svetlo a pod. 
Rovnako tak v prípade, že idete spať, 
dom zamkne dvere, nastaví nočný režim, 
upraví teplotu v spálni, zatiahne žalúzie, 
povypína všetky veľké svetlá a vypne 
nepoužívané prístroje, prípadne na pár 
minút spustí jemný hudobný podmaz 
pre príjemnejšie zaspávanie.

AKO NA SMART HOME?
Je dobré na všetko myslieť trochu dopre-
du už pri samotnej stavbe alebo väčšej 
rekonštrukcii domu. Krása týchto inte-
ligentných systémov však tkvie aj v ich 
úžasnej modularite, takže nie je nutné 
zbúrať pol domu, keď sa rozhodnete 
časom prerobiť niektoré časti riadiaceho 
systému. Ak chcete povedzme prerobiť 
ovládanie svetla, stačí vám zabudovať 
komponent do existujúceho vypínača 
a nie je nutné vysekávať steny a ťahať 
novú kabeláž. Pri radiátoroch zas stačí 
vymeniť hlavice, resp. pri elektrickom 
vykurovaní pridať do obvodu riadiaci 
modul a nainštalovať do miestnosti zo-
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pár senzorov (meranie teploty, pohybu 
ľudí, kvality vzduchu a pod.).

Existujú tiež rôzne DIY (urob si sám) 
riešenia, ktoré si môžete ľahko nain-
štalovať sami, dokonca aj bez náradia 
a špeciálnych znalostí. Typickým pred-
staviteľom sú napríklad smart elektrické 
zástrčky, ktorými môžete na diaľku zapí-
nať a vypínať prístroje. Jediné, čo budete 
k ich inštalácii potrebovať, sú smartfón 
a heslo k vašej domácej wi-fi.

BEZPEČNOSŤ NA PRVOM MIESTE
Veľmi podobne sa dajú inštalovať aj sen-
zory na okná či dvere alebo malé domáce 
bezpečnostné kamery. Aj tu si väčši-
nou vystačíte iba s mobilom, pretože 
pomocou sprievodcu v mobilnej aplikácii 
dokážete nakonfigurovať všetko v pár 
krokoch a bez náradia. Tieto kamery 
vám však poskytnú iba základný video 
dohľad a neriešia úplne bezpečnosť. Je 
vhodnejšie obrátiť sa na profesionálov, 
ktorí vám pomôžu nájsť optimálne uhly 
a rozmiestnenie kamier, prepojiť alarm 
na centrálny pult ochrany a zabezpečia 
aj samotný záznam z kamery.

V inteligentnom dome sa dá prepo-
jiť s vaším mobilom aj vstupná alebo 
garážová brána, dokonca až tak, že keď 
sa priblížite na určitú vzdialenosť, samé 
sa otvoria. Nemusíte ani mobil vyberať 
z vrecka, čo je výhodné najmä vtedy, keď 
šoférujete. Mobilom alebo hodinkami 
dnes otvoríte aj dvere od bytu, no z po-
hľadu bezpečnosti je vhodnejšie použiť 
duálnu autentifikáciu (napríklad doplniť 
verifikáciu pin kódom alebo snímačom 
odtlačkov prstov).

Pripojením dvernej jednotky na váš 
mobil môžete komunikovať s prípadný-

mi návštevníkmi 
pred vašou bránou 
pokojne na diaľku 
a nemusia ani 
vedieť, že sa práve 
nenachádzate 
doma. Samozrej-
me, nie je problém 
ani otvoriť im 
na diaľku dvere, 
pričom ich môžete 
sledovať ďalej 
pomocou bezpeč-

nostnej kamery. Toto sa hodí napríklad 
vtedy, keď vám zavolá kuriér, že medzi 10 
a 18 hod. vám privezie balíček. Kamerový 
systém sa dnes dá prepojiť aj priamo na 
TV, ktorá môže okrem zábavnej funkcie 
čiastočne doma suplovať video vrátnika.

PROGRAMY A APLIKÁCIE
Ak to doposiaľ vyzeralo idylicky, tak 
teraz príde to „mínus“. Zvyčajne sú 
problémom aplikácie na ovládanie smart 
domácnosti. Žiaľ, neexistujú jednotné 
štandardy, a tak si každý výrobca prispô-
sobuje svoj hardvér a používa vlastné 
aplikácie, ktoré sa občas čiastočne dajú 
prepojiť s riešeniami tretích strán. V pra-

TECHNIKA JE TU, ABY 
NÁM POMÁHALA 
A ZLEPŠOVALA NÁŠ 
ŽIVOT, LEN JU TO MUSÍME 
NAJPRV SAMI NAUČIŤ.

bývanie technika
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xi to znamená, že ak by ste chceli všetko 
ovládať jedinou appkou, budete musieť 
urobiť kompromisy, napríklad použiť 
komponenty len od určitých výrobcov 
alebo si nájsť špecialistov, ktorí ich budú 
vedieť správne nakonfigurovať. V opač-
nom prípade, čím viac svoju inteligentnú 
domácnosť rozšírite, tým viac budete 
mať aplikácií na jej ovládanie. 

Komplikované môže byť aj zapojenie 
hlasových asistentov, pretože aj tu je po-
trebná kooperácia zariadení s jednotlivý-
mi výrobcami a, samozrejme, slovenči-
nou sa zatiaľ dohovoríte len sporadicky. 
Primárne sa tieto systémy dajú ovládať 

hlasom anglicky. Trochu lepšie sú na 
tom aplikácie pre mobily a tablety, kde je 
možné používať minimálne vlastné po-
menovania pre smart zariadenia, takže 
ich viete pomenovať po slovensky.

JE TO STÁLE BOJ, ALE ZLEPŠUJE 
SA TO!
Vďaka neustálemu technickému pokro-
ku sa už mnohé prístroje dokážu samé 
učiť pomocou AI (umelej inteligencie), 
resp. strojového učenia. Váš dom môže 
ľahko odpozorovať vaše správanie a 
obvyklé činnosti, na základe ktorých 
bude postupne ladiť svoje naprogra-
mované scenáre. Váš centrálny ovládač 

sa postupne naučí napríklad, že má 
sťahovať žalúzie nielen v noci, ale aj 
keď si spravíte domáce kino, aby ste mu 
nemuseli vydávať zakaždým extra príkaz 
a pod. Stroje sa nenaučia všetko za deň, 
ale postupným ladením si môžete časom 
prispôsobiť všetko presne podľa vašich 
predstáv. Chce to trochu času a trpezli-
vosti. Technika je tu, aby nám pomáhala 
a zlepšovala náš život, len ju to musíme 
najprv sami naučiť.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Väčšina z nás túži bývať vo svojom. 
Dokazujú to aj zverejnené štatis-
tiky, ktoré hovoria, že na Sloven-

sku máme približne milión rodinných 
domov. „Mať vlastný dom bolo pre nás spl-
neným snom,“ konštatuje Zdenko Toma. 
Spolu s manželkou a malým dieťaťom 
sa pred časom do neho presťahovali. Pri 
stavbe rodinného domu nezabudli ani na 
alarm. „So zabezpečovacím systémom sme 
počítali od začiatku,“ konštatuje Zdenko 
Toma. Správnosť ich rozhodnutia zvý-
raznilo niekoľko lúpeží v okolí. 

RÝCHLA INŠTALÁCIA
Mnoho ľudí je presvedčených, že okolo 
alarmu je zbytočne veľa starostí. O opa-
ku sa mohol presvedčiť aj tento mladý 
manželský pár. „Od obhliadky domu, 
poslanie cenovej ponuky a inštalácie ubehol 
iba týždeň,“ hodnotí Ladislav Šuba. Rých-
losť inštalácie a solídny prístup prekva-
pil aj samotných manželov. „Inštalácia 
prebehla počas jedného dňa. Nemuseli sme 
si brať viac dovolenky. Boli sme prekvapení, 
aké jednoduché a bez starostí je dnes obsta-
rať si kvalitný alarm,“ konštatuje Zdenko 
Toma. Manželia sa rozhodli ochrániť ro-

dinný dom komplexne. V rámci ochrany 
plášťa nechýbajú detektory na oknách. 
Tie dokážu monitorovať stav aj pri 
pootvorenom okne. Súčasťou ochrany je 
aj monitorovanie CO alebo detegovanie 
požiaru požiarnym hlásičom. Po zabýva-
ní v novom rodinnom dome by manželia 
chceli alarm využívať aj na ovládanie 
prístupovej brány.

NENAHRADITEĽNÝ POCIT ISTOTY 
Za najväčšiu devízu elektronického 
zabezpečovacieho systému Jablotron 
považujú manželia mobilnú aplikáciu. 
Tú má Zdenko Toma nainštalovanú vo 
svojom mobilnom telefóne a má kedy-
koľvek prístup k manažovaniu ochrany 
svojho rodinného domu. „Mobilnou 
aplikáciou mám bezpečnosť svojho domova 
kedykoľvek po ruke,“ konštatuje Zdenko 
Toma. Oceňuje aj to, že po prihlásení si 
mobilná aplikácia vyžaduje autorizáciu. 
Je to dobré riešenie v prípadoch, ak by 
došlo ku krádeži mobilného telefónu. 
Moderné trendy v alarmoch potvrdzuje 
aj montér Ladislav Šuba: „Vďaka mobilnej 
aplikácii dnes môžete ovládať svoj alarm 
kedykoľvek a nech ste kdekoľvek.“ Bližšie 
informácie o možnostiach zabezpečenia 
vášho domova získate na stránke 
www.jablotron.sk.  

Reko

Foto: Jablotron 

SLOVÁCI ZAČALI SVOJU BEZ-
PEČNOSŤ BRAŤ VÁŽNEJŠIE. 
VEDIA, ŽE POCIT ISTOTY A 
BEZPEČNOSTI IM DOKÁŽE 
ZABEZPEČIŤ ALARM, NA KTO-
RÝ SA MÔŽU KEDYKOĽVEK 
SPOĽAHNÚŤ. SVOJE O TOM VIE 
AJ ČERSTVÝ MAJITEĽ RODIN-
NÉHO DOMU ZDENKO TOMA.

ALARM JE NEVYHNUTNÝ
Majiteľ rodinného domu:

bývanie technika



+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

 

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

@

Inšpirujte sa aktuálnym 
vydaním aj v online verzii

Čítate nás už 
viac ako 
10 rokov

Ďalšie zaujímavé témy 
nájdete zdarma  

v našom archíve na 
 

www.domabyvanie.eu
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Už po celé generácie prispievajú 
tieto domáce spotrebiče k zjedno-
dušovaniu každodenného života 

a šetria čas na zlepšenie kvality života 
svojich majiteľov.

VYNIKAJÚCE VÝSLEDKY
Praktické pomocné funkcie moderných 
rúr ušetria množstvo času a námahy. 
Napríklad automatické programy  
AutoPilot určujú teplotu, typ vykurova-
nia alebo čas varenia vybraného jedla, 
čím sú zaručené dokonalé výsledky 

bez akejkoľvek kontroly. Ak už nikdy 
nechcete riskovať pri príprave mäsa, rýb 
či hydiny, budete mať radosť z teplotnej 
sondy, ktorá ich pomôže pripraviť pri 
ideálnej teplote. Meria totiž nepretržite 
a presne teplotu uprostred potraviny 
a indikuje, keď je správne pripravená. 
Ďalšou praktickou funkciou je funkcia  
4D horúci vzduch, ktorá rýchlo a rov-
nomerne rozdeľuje teplo do celého 
priestoru rúry, takže môžete piecť až 
na štyroch úrovniach naraz. Pri pečení 
je neoceniteľným pomocníkom taktiež 
senzor PerfectBake, ktorý neustále sledu-
je vlhkosť pripravovaného pokrmu a celý 
proces pečenia tak prispôsobuje auto-
maticky. Sám vyhodnotí, kedy je jedlo 
hotové. Pripravované jedlo tak už prie-
bežne nemusíte kontrolovať špajdľou. 
Ani s čistením si pri moderných rúrach 
nemusíte robiť starosti. Vďaka integro-
vanej pyrolitickej samočistiacej funkcii 
sa rúra vyčistí sama jednoduchým 
stlačením tlačidla. V závislosti od stupňa 
znečistenia sa rúra zahreje až na teplotu 
480 °C a spáli všetok tuk a drobné zvy-
šky z pečenia na popol. Vnútro rúry tak 
už stačí len utrieť vlhkou handričkou.

UŽITOČNÉ INOVÁCIE VARNÝCH 
DOSIEK
Na indukcii sa varí rýchlo a bezpeč-
ne a s užitočnými funkciami navyše 
aj jednoducho a pohodlne. Funkcia 
FlexIndukcia umožňuje jedným doty-

DOMÁCE SPOTREBIČE BOSCH 
PREDSTAVUJÚ TECHNICKÚ DO-
KONALOSŤ, NEKOMPROMISNÚ 
KVALITU A ABSOLÚTNU SPO-
ĽAHLIVOSŤ. AJ PRETO SÚ NAJ- 
PREDÁVANEJŠOU ZNAČKOU 
VEĽKÝCH DOMÁCICH SPOTRE-
BIČOV V EURÓPE.*

PREKVAPIVO JEDNODUCHÉ jednoducho perfektné

bývanie technika



kom spojiť dve indukčné zóny do jednej 
veľkej plochy, na ktorú môžete flexibilne 
rozmiestniť riad podľa toho, ako potre-
bujete. Senzorová technológia PerfectFry 
automaticky stráži a udržiava stálu 
teplotu vo vnútri panvice tak, aby boli 
všetky palacinky, rezne a steaky upečené 
rovnomerne. Technológia PerfectCook 
zase automaticky kontroluje a reguluje 
teplotu pri varení na zvolenej úrovni, 
aby už z hrnca nikdy nič nepretieklo.
Mnohí kuchári stále uprednostňujú  
plynové varné dosky. S technológiou  
FlameSelect dosiahnete perfektné výsled-
ky varenia vďaka deviatim precízne defi-
novaným stupňom nastavenie plameňa.

VÝNIMOČNE TICHÉ A ÚSPORNÉ 
Umývačky riadu značky Bosch dokážu 
viac ako len jemne umývať. Unikátna 
technológia sušenia Zeolith® využíva 
vlastnosti prírodného minerálu a za-
ručuje dokonale suchý riad, vrátane 
pohárov a plastového riadu. Inovatívny 
systém košov VarioFlex Pro ponúka celý 
rad rôznych možností prispôsobenia 

na dosiahnutie maximálnej flexibility 
ukladania riadu a na optimálne využitie 
miesta na všetkých úrovniach. A vďa-
ka kombinácii materiálov s nízkymi 
vibráciami, motora s nízkym trením, 
efektívnej a hluk absorbujúcej izolácie a 
vylepšenia vodonosných častí umožňuje 
dosiahnutie referenčnej hladiny hluku 
na úrovni tichej konverzácie. 

VIAC MIESTA NA VIAC 
VITAMÍNOV
Aj vám záleží na tom, ako sa stravuje-
te? Chladničky s mrazničkou značky 
Bosch so systémom VitaFresh poskytujú 
všetko, čo potrebujete na to, aby ste žili 
zdravo. Ponúkajú nielen dostatok miesta 
na veľké množstvo čerstvého jedla, ná-
pojov, hrncov a mís, ale aj sofistikované 
možnosti na ich optimálne skladova-
nie. Technológia VitaFresh pro zaisťuje 
optimálne podmienky na skladovanie 
potravín. Ryby, mäso, ovocie a zelenina 
budú v špeciálnych priehradkách s re-
gulovanou teplotou a vlhkosťou čerstvé 
a plné vitamínov až 3-krát dlhšie. Inova-

tívny automatický systém odmrazovania 
NoFrost zabraňuje vznikaniu námrazy, 
ktorá spôsobuje zvýšenie spotreby 
energie. A nielen to. Vďaka nemu raz 
a navždy odpadá nutnosť nepríjemného 
ručného odmrazovania. Viac informácií 
na www.bosch-home.com/sk.

* Kategória veľké domáce spotrebiče. Zdroj: 

Euromonitor, objemy predaja, 2018

Reko z materiálov BSH domáce spotrebiče

Foto: BSH domáce spotrebiče
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HRAVO PROTI ODOLNÝM 
ŠKVRNÁM

Škvrny na oblečení sú bežnou sta-
rosťou, s ktorou sa musí popasovať 
každý. O to ťažšia je to úloha, keď ide 
o odolné škvrny, ktoré sú do oblečenia 
doslova zaryté. Spoločnosť Henkel 
prichádza preto na trh s vylepšeným 
pracím prostriedkom Persil s techno-
lógiou prania do hĺbky vlákien Deep 
Clean vo všetkých troch formách: 
tekutý gél, kapsuly a prací 
prášok.  

Inovovaný Persil s techno-
lógiou Deep Clean obsahu-
je kombináciu účinných látok 
a enzýmov, ktoré odstraňujú 
odolné škvrny. Pri praní 
preniká hlboko do vlákien 
a rozpúšťa aj tie najmenšie 

AKO OCHRÁNIŤ POVRCH 
STIEN PRI MALÝCH DEŤOCH 

Ak máte doma malé deti, viete, že občas 
tým trpia steny. Odtlačky rúk, prstov, 
stopy po fixkách či pastelkách sú len 
časťou z toho, čím vaše ratolesti doká-
žu „prispieť“ do spoločného interiéru. 
V tomto prípade môže pomôcť kvalitná 
farba. Takou sú farby z radu Primalex 
Essence, ktoré sa vyznačujú výbornou 
krycou schopnosťou, ľahkou aplikáciou 
a odolnosťou. 

Tieto prémiové interiérové farby, ktoré je 
možné umývať pri prípadnom zašpinení, 
sú určené na maľovanie stien a stropov, 
minerálnych omietok aj sadrokartóno-
vých priečok, a to aj tých veľmi frekven-
tovaných, kde býva náter namáhaný. 
Svojou odolnosťou sú tieto farby vhodné 
aj do miestností, kde dochádza ku kon-

taktu s vodou a parou, ako sú kuchyne 
a kúpeľne. Pri aplikácii najprv steny 
napenetrujte. V prípade, že je stena 
podmáčaná, treba odstrániť zdroj vlh-
kosti. Ak nie, aplikácia farby je jednodu-
chá.  Vybrať si môžete zo 42 farebných 
odtieňov, výhoda radu Essence je 
v tom, že je to mimoriadne kvalitná 
farba, ktorá vášmu interiéru dodá kom-
plexný koncept riešenia dizajnu, a to aj 
v interiéroch, kde chceme povrch stien 
ochrániť pred malými deťmi. 

www.primalex.sk

čiastočky škvŕn. Nový Persil je zároveň 
jemný ku tkaninám a zachováva žiarivé 
farby oblečenia aj po niekoľkých pra-
niach. Výsledkom je dokonale čisté 
a stále žiarivé oblečenie. 

Značka Persil, ocenená pečaťou kvality 
Slovak Superbrands 2018 a 2019, tak 
opäť prináša do domácnosti riešenie 
pre perfektné výsledky prania.   

www.henkel.com

HLAVIČKA 
NA VÁŽENIE

Vrhli ste sa na 
šport a potrebu-
jete si kontrolovať 
energiu a živiny 
z prijatej potra-
vy? Alebo vám 

lekár pre zlepšenie zdravotného stavu 
odporučil diétu, pri ktorej sa bez presne 
nameraných nutričných hodnôt a gramá-
že nezaobídete? Pri „tunovaní“ zdravia aj 
štíhlej línie vám pomôže kuchynská váha 
s nutričnou kalkulačkou Orava EV-8 A, 
ktorá na gram presne odmeria a zana-
lyzuje živiny a kalórie z každej porcie. 
Potraviny odváži a vypočíta z nich 10 
základných nutričných zložiek, pričom si 
„posvieti“ na kalórie, sodík (soľ), proteíny, 
uhľohydráty (cukor), tuky, cholesterol aj 
vlákninu z katalógovej databázy 999 dru-
hov potravín. Navyše vám umožní uložiť 
do pamäte zariadenia 99 predvolieb, aby 
ste mali prehľad o živinách a kalóriách 
prijatých počas dňa. Dokáže odmerať  
aj objem vody a mlieka. Kúpite ju za 
16,90 eur.

www.orava.eu

paleta aktuality



MAJSTROVSKÝ KÚSOK

Ultratenký Smart LED televízor ORAVA 
LT-1653 LED A120B s rozlíšením 4K UHD 
a integrovanou WiFi premení u vás doma 
sledovanie filmov, športových zápolení aj 
okamihy hráčskej vášne na nezabudnuteľ-
ný zážitok. Má široký zorný uhol, vysoký 
kontrast a nízku odozvu. Vytvára žiarivý 
obraz bez kmitania s úžasným jasom a 
farbami. 800 Hz obrazovka dosahuje ex-
trémnu ostrosť zobrazenia pohybu, a teda 
čistý a živý obraz aj pri rýchlych scénach. 
Do sveta online zábavy a sociálnych sietí 
vstúpite stlačením jediného tlačidla na 
ovládači. Vďaka sieťovej technológii DLNA 
môže TV „komunikovať“ s kompatibilnými 
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OPTIMÁLNE RIEŠENIE PRE 
PITNÚ VODU

Pitná voda musí byť vždy stopercentne 
hygienická a musí spĺňať vysoké náro-
ky na kvalitu. Vplyvom stagnácie vody 
v potrubí alebo v dôsledku nepriaznivých 
teplôt ľahko dochádza k jej kontaminácii 
baktériami a pitná voda sa razom stáva 
riziková. 

Spoločnosť Viega ponúka niekoľko  
produktov, ktoré kvalitu pitnej vody 
pomáhajú zachovať na stále optimálnej 
úrovni. Ovládacie dosky s funkciou  
Hygiene+ pre splachovacie nádržky 

môžu automaticky spúšťať splachovací 
proces toalety alebo pisoára na konci ra-
dových inštalácií. Tlakové dýzy samovoľne 
rozprúdia vodu aj v napríklad sezónne 
uzavretých odberných miestach. 

Regulačné termostaticky riadené cirku-
lačné ventily Easytop sa zasa postarajú 
o dodržiavanie vhodnej konštantnej 
teploty (ideálne 60 °C), pri ktorej dochá-
dza k dezinfekcii potrubného systému. 
Vhodné sú aj chemicky aj termicky dez-
infikovateľné kontrolné odberné ventily 
Easytop.

www.viega.sk

VŠEVEDKO V KUCHYNI

Neoceniteľným pomocníkom na vare-
nie je multifunkčný hrniec 8 v 1 Orava 
MH-02. Jedlo pripravuje až na 8 rôznych 
spôsobov: varí – dokonca aj v pare, dusí, 
ohrieva, vypráža, griluje, zapeká aj frituje. 
Je na vás, či do vnútornej 5-litrovej nádo-
by, ktorá sa dá vybrať a vďaka nepriľnavé-
mu povrchu aj ľahko čistiť, nalejete vodu 
a uvaríte v nej cestoviny, alebo vlejete 
olej a pustíte sa do vyprážania. Orava  
MH-02 je ľahko prenosný, stačí ho 
zapojiť do elektriky a pri príkone 1 500 W 
na ňom ukuchtíte aj viacero chodov bez 
toho, že by to zruinovalo váš rozpočet. 
Oceníte ho na chate, v kempe, ale aj 
doma, keď je už celý sporák obsadený 
hrncami alebo sa vám ho ani neoplatí 

zapínať. V príslušenstve nájdete kôš 
na fritovanie, dve mriežky na varenie 
v pare, naberačku s otvormi, šesť 
vidličiek na fondu a pomôcku na 
krájanie cibule. Samozrejmosťou 
je sklenená pokrievka a tipy na 
varenie v manuáli na používanie. 
Môže byť váš za 69,90 eur.

www.orava.eu

zariadeniami, takže na TV ploche mô-
žete sledovať aj multimediálne súbory 
uložené v tablete, smartfóne či v počíta-
či. Má integrovaný web prehliadač, tak-
že si pohodlne zasurfujete aj na webe. 
LAN konektor pre pripojenie na internet, 
2 x HDMI konektor pre pripojenie hernej 
konzoly či pevného disku, 2 x USB port, 
DVB-T a T2 tuner, DVB-C a DVB-S2 tuner 
a funkcia PVR Ready charakterizujú ten-
to majstrovský TV kúsok. Môže byť váš 
za 959 eur.

www.orava.eu 
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Pri výbere podlahovej krytiny 
je veľmi dôležité brať do úvahy 
charakter miestnosti, do ktorej ju 

vyberáte. „Podlaha ovplyvňuje vzhľad a 
atmosféru celej miestnosti, pričom musí 
odolávať každodennej záťaži vyplývajúcej 
z pohybu ľudí, nábytku, vyliatych tekutín 
a iných nečistôt. Investícia do podlahy je 
dlhodobá záležitosť, preto pri výbere treba 
zvážiť kvalitu a zároveň vzhľad, ktorý vás 
neomrzí ani po niekoľkých rokoch,“ radí Ri-
chard Klička, odborník z oblasti podláh 
v projektových marketoch Hornbach.

NÁROKY NA PODLAHU DO 
JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ
Každá miestnosť v interiéri má špecific-
ké vlastnosti a náročnosť užívania, ktoré 
treba zohľadniť aj pri výbere podlahy. 
Do detskej izby je najvhodnejšie vybrať 
podlahovú krytinu príjemnú na do-
tyk, pretože deti sa veľmi radi hrajú na 

podlahe. Kúpeľňa je miestnosť, ktorá 
je najviac vystavená zvýšenej vlhkosti 
vzduchu a priamemu kontaktu podla-
hy s vodou. Podlaha v kuchyni zase 
musí častejšie odolávať mechanickému 
poškodeniu v dôsledku pádu predmetov, 
ale aj nehodám s vyliatymi tekutina-
mi. Neznamená to však, že v kúpeľni 
a v kuchyni musí byť podlaha tradične 
len z keramickej dlažby. V súčasnosti 
výrobcovia aj iných typov podláh ponú-
kajú krytiny, ktoré sú odolnejšie práve 
kvôli týmto špecifickým vlastnostiam. 
„Stále pretrváva trend obývačiek spojených 
s kuchyňou. Zákazníkom neodporúčame 
kupovať rozdielne typy dlažby do obývacej 
a kuchynskej časti. V súčasnosti existuje 
viacero druhov podlahových krytín, ktoré 
svojimi vlastnosťami vyhovujú požiadav-
kám oboch miestností. Jednoliata podlaha 
navyše priestor krásne zjednotí a opticky 
zväčší,“ vysvetľuje Richard Klička. 

DREVENÁ PODLAHA PRINÁŠA 
DOTYK PRÍRODY
Drevené podlahy sú obľúbené pre svoj 
prírodný charakter a príjemný pocit na 
dotyk. Medzi podlahovými krytinami 
sú považované za pocitovo najteplejšie 
a príjemné aj pre bosú nohu. Mohlo by 
sa zdať, že sú vhodné len do interiérov 
vo vidieckom alebo rustikálnom štýle. 
Štruktúra a kresba dreva, ktoré na- 
kreslila sama príroda, však pridajú kaž-
dému interiéru pocit tepla a domova.  
Drevená podlaha je vhodná aj do mo-
derných priestorov, kde dokáže vytvo-
riť kontrast s jednoduchými líniami 
súčasného dizajnu. Obľúbia si ju najmä 
milovníci nadčasovej krásy a prírodných 
materiálov. 

VÝHODY:
  dlhá životnosť,

  možnosť obnovenia pri poškodení,

  prírodný materiál,

  pocitovo príjemný teplý povrch,

  minimálne zadržiavanie prachu, vhodná aj  

 pre alergikov,

  možnosť realizácie aj na systémy 

 podlahového vykurovania.

NEVÝHODY:
  vyššia cena,

  citlivosť na vlhkosť podkladu aj vzduchu,

  slabšia odolnosť proti poškodeniu,

  potreba pravidelnej údržby.

PODLAHOVÁ KRYTINA JE 
NAJDÔLEŽITEJŠOU SÚČAS-
ŤOU INTERIÉRU A UŽ PRI JEJ 
VÝBERE BY STE MALI MAŤ 
PREDSTAVU, ČO OD POD-
LAHOVEJ KRYTINY OČAKÁ-
VATE. OKREM ESTETIKY BY 
MALA PODLAHA SPĹŇAŤ 
AJ FUNKČNÉ POŽIADAVKY, 
KTORÉ NENARUŠIA KVALITU 
A KOMFORT BÝVANIA. 

 PODLÁHSprievodca svetom 



RADA ODBORNÍKA: 
Ako zladiť podlahu s interiérom? 

Typ podlahovej krytiny vplýva na štýl 

interiéru. Výber materiálu na podlahu je 

však aj silne pocitová záležitosť. U každého 

z nás vyvolávajú rôzne materiály iné pocity. 

V súčasnosti výrobcovia všetkých druhov 

krytín ponúkajú dekory takmer ku každému 

interiérovému dizajnu. Pokiaľ ste sa rozhodli, 

z akého materiálu bude vaša nová podlaha, 

je potrebné ešte starostlivo zvážiť správnu 

kombináciu farieb s existujúcim alebo pláno-

vaným interiérom. Nesprávne zvolené farby 

môžu zapríčiniť, že interiér bude pôsobiť 

chladne a pochmúrne alebo príliš krikľavo. 

Preto rešpektujte základné pravidlá: 

  Čím výraznejšia je podlahová krytina, tým 

jednoduchšie by malo byť ostatné zariade-

nie interiéru. 

  Menšiu a tmavšiu miestnosť opticky 

rozjasnia svetlé odtiene stien v kombinácii 

so svetlejšou farbou podlahy 

  K tmavšej podlahe vyberáme svetlejšie 

farby stien a, naopak, pri svetlej podlahe 

môžeme experimentovať aj s tmavšími 

stenami.

  Pokiaľ chcete dosiahnuť kontrast, kombi-

nujte tmavý nábytok so svetlou podlahou 

alebo naopak.

Richard Klička, odborník z projektového 
marketu Hornbach
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OBĽÚBENÁ LAMINÁTOVÁ 
PODLAHA
Laminátové podlahy sú lacnejšou alter-
natívou drevenej podlahy. V porovnaní 
s drevom sú chladnejšie, čo sa dá vyriešiť 
podlahovým vykurovaním. Rovnako ako 
pri dreve sú však náchylnejšie na zvý-
šenú vlhkosť a priame pôsobenie vody. 
„Laminátová podlaha sa zaraďuje medzi 
krytiny, ktoré stačí zamiesť, prípadne po-
vysávať. Utierajte ju iba jemne vlhkou han-
drou. Pri domácej nehode sa podlaha musí 
okamžite vysušiť,“ upozorňuje odborník. 

Dekory laminátových krytín imitujú-
cich drevenú podlahu sú dnes takmer 
nerozoznateľné od svojich prírodných 
originálov. 

VÝHODY:
  lacnejšia ako drevená podlaha,

  verná imitácia drevených dekorov,

  rýchla montáž,

  vysoká odolnosť aj proti poškriabaniu,

  vhodná pre alergikov,

  vhodná pre podlahové vykurovanie.

NEVÝHODY:
  tvrdý, chladný a hlučný povrch,

  citlivá na nadmernú vlhkosť,

  nemožnosť renovácie,

  nedostatočné zvukovoizolačné vlastnosti.

VINYLOVÁ PODLAHA VYNIKÁ 
ODOLNOSŤOU
Vinylová podlaha si napriek svojmu 
umelému charakteru získava stále viac 
priaznivcov. Povrch vinylovej podlahy 
je príjemný, odolný voči poškriabaniu 
či zvýšenej vlhkosti a dobre tlmí kroča-
jový hluk. V ponuke vinylových podláh 
nájdeme aj dekory imitujúce prírodné 
materiály ako drevo či kameň. Vďaka 
odolnému povrchu s veľmi dobrou 
elasticitou je vinylová podlaha vhodná 
nielen do kuchyne a kúpeľne, ale aj do 
komerčných priestorov. 

VÝHODY:
  izoluje zvuk, teplo,

  teplá a príjemná na dotyk,

  jednoduchá údržba,

  výhodná cena,

  antibakteriálna, takže sa odporúča  

 pre alergikov,

  odolnosť voči vlhkosti a vode.

NEVÝHODY:
  možnosť poškodenia preseknutím,

  vyššie požiadavky na hladký podklad,

  ekologická záťaž.

drevo

laminát

vinyl
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KOBERCE – KLASIKA VYTLAČENÁ 
DO ÚZADIA?
Podlaha z kobercov je vhodná do 
interiérov s požiadavkou na útulnosť 
a príjemný dojem. Obľúbená je najmä 
v detských izbách a spálňach. Jednou 
z najdôležitejších vlastností koberca je 
jeho nášľapná vrstva a spôsob, akým je 
vlas vyrobený. Na hustote vlákna k jeho 
výške vlasu závisí aj jeho životnosť. Čím 
je počet vpichov vlákien väčší, tým je 
koberec odolnejší proti oderu. „Vybrať si 
môžete medzi metrážovým alebo kusovým 
kobercom. Metrážový sa zvyčajne kladie na 
celú plochu podlahy, pričom kusový môžete 
využiť iba v určitom segmente interiéru. 
Kusové koberce sa tešia svojej obľube najmä 
v spálni pri posteli alebo v obývačke pri 
sedačke,“ hovorí odborník z Hornbachu.

VÝHODY:
  rýchle kladenie,

  široký výber materiálov,

  výborné tepelné a zvukovoizolačné vlastnosti.

NEVÝHODY:
  usádzanie prachu,

  kratšia životnosť,

  problematická údržba,

  nasiakavosť.

PRÍRODNÉ LINOLEUM - PODLAHA 
INŠPIROVANÁ PRÍRODOU
Prírodné linoleum je ekologický podlaho-
vý materiál, vyrobený z prírodných 
surovín, ako sú ľanový olej, živica a vá-
penec. Dielce sa skladajú z vodeodolnej, 
hustej drevovláknitej dosky s korkovou 
vrstvou na rube, ktorá pohlcuje zvuk. 
Drobné nehody, ktoré podlahu poškodia, 
sa dajú odstrániť opatrným zoškraba-
ním a následným obnovením ochrannej 
vrstvy. Z rôznych druhov prírodného 
linolea možno vytvoriť rezom a sklada-
ním dielov originálne vzory a obrazce. 
Na prírodnom linoleu nevzniká statická 
elektrina, preto nepriťahuje prach, vďaka 
čomu je táto krytina vhodná pre deti, 
alergikov a astmatikov. Podlaha je vhod-
ná aj pre podlahové kúrenie. 

VÝHODY:
 prírodný materiál,

 odolná voči poškodeniu a opotrebeniu,

 dlhá životnosť,

 vhodná pre deti, alergikov a astmatikov,

 rôzna kombinácia farieb a vzorov.

NEVÝHODY:
 potreba pravidelnej údržby,

 vyššie požiadavky na podklad,

 vyššia citlivosť na vlhko.

INVESTÍCIA DO PODLAHY 
JE DLHODOBÁ ZÁLEŽITOSŤ, 
PRETO PRI VÝBERE TREBA 
ZVÁŽIŤ KVALITU A ZÁROVEŇ 
VZHĽAD, KTORÝ VÁS NEOMRZÍ 
ANI PO NIEKOĽKÝCH ROKOCH.

koberec prírodné linoleum

bývanie podlahy
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ODOLNÁ A TRVANLIVÁ 
KERAMICKÁ DLAŽBA
Výhodou keramickej dlažby je najmä jej 
odolnosť a trvanlivosť. Podlaha vydrží 
desiatky rokov bez toho, aby sa nejakým 
spôsobom znehodnotila. V lete príjemne 
chladí, v zime (v prípade podlahového 
vykurovania) má veľmi dobré vodivé 
vlastnosti. Keramická podlaha je veľmi 
praktická. V segmente podláh s opotre-
bovaným efektom výrobcovia ponúkajú 
dekor neopracovaného kameňa, odlúpe-
né nepravidelné hrany, ako aj už spomí-
nané drevené dekory, ktoré sú vzhľadom 
podobné s dekormi v segmente parkiet.

VÝHODY:
 vysoká odolnosť,

 jednoduchá údržba,

 ekologická,

 vhodná pre alergikov,

 rozmanitý dizajn.

NEVÝHODY:
 tvrdá,

 väčšina povrchov je klzká,

 bez podlahového vykurovania je studená.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

RADA ODBORNÍKA: 
Na čo si dať pozor?

Odporúčam každému, kto plánuje položiť 

alebo vymeniť podlahu, aby ju zveril 

odborníkovi. Môže sa tak vyhnúť zbytoč-

ným problémom pri reklamácii a ušetriť 

nemalý obnos peňazí pri jej prípadnej 

výmene. Z praxe viem, že reklamácia 

podlahy u dodávateľa či predajcu nie je 

vôbec jednoduchá. Jednou z podmienok 

jej uznania je jej správne položenie. Znalci 

zameraní špeciálne na podlahy neexistujú, 

preto pri reklamácii zaváži a v mnohých 

prípadoch aj postačuje odborný posudok. 

V Cechu podlahárov je niekoľko renomo-

vaných posudzovateľov, ktorí po kontrole 

podlahy určia, kde mohla nastať chyba, 

či v podklade, v realizácii podlahy, alebo 

ide o chybu materiálu. Úlohou posudzo-

vateľa je objektívne zhodnotiť vzniknutý 

stav a výsledky zdôvodniť. Objednávateľ 

sa následne rozhodne, či mu odborný 

posudok vydaný cechom podlahárov po-

stačuje k vyjednávaniu s realizátorom alebo 

dodávateľom materiálu. Daný posudok je 

zvyčajne dostatočným argumentom na 

uznanie reklamácie. 

Tibor Pásztor, tajomník Cechu podlahárov 

Slovenska

keramická dlažba

Euro Profil System EPS, s. r. o.
Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

tel.: 044/432 35 88, 432 48 87, fax: 044/432 48 86
e-mail: eps@rbk.sk, www.eps-profil.com

Balkónový system B-Integral

Dilatačné profily na rámy okien a dverí,
mimoriadna retikálna pevnosť,

torzná stabilita, optimálna difúzia
(netvorí sa kondenzát v oblasti spoja)

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

Dilatačný profil Niroflex
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ZAMYSLELI STE SA NIEKEDY 
NAD TÝM, ČÍM SME OBKLO-
PENÍ VO SVOJEJ DOMÁC-
NOSTI? NA NAŠOM ÚZEMÍ, 
KTORÉ CHCEME MAŤ ZARIA-
DENÉ VO VLASTNOM ŠTÝLE, 
RIEŠIME FAREBNOSŤ INTERI-
ÉRU, DRUHY OBKLADOVÝCH 
MATERIÁLOV ČI ODTIEŇ DRE-
VA NA PARKETÁCH. VŠETKO 
MUSÍ LADIŤ. SME VYHĽADÁ-
VAČI TRENDOV, KVALITNÝCH 
MATERIÁLOV A VŠETKÉHO, 
ČO NAŠE PRÍBYTKY ROBÍ 
NAŠIMI. AKO VŠAK ZABEZPE-
ČIŤ, ABY BOLO PROSTREDIE 
NAŠICH DOMÁCNOSTÍ ČO 
NAJZDRAVŠIE? 

Ako si vybrať vhodné materiály

T
o, aké materiály používame, je 
v otázkach zdravej domácnosti kľú-
čové. Môžeme mať pekné drevené 
parkety, zaujímavý obklad, štýlovú 

obývačku. Dôležité je však aj to, aké 
technologické postupy volíme pri stavbe, 
akým materiálom dovolíme bývať spolu 
s nami. 

Pri zariaďovaní domácnosti by sme sa 
mali zamerať aj na zložky, ktoré sú sú-
časťou finálneho výsledku a vyberať si aj 
podkladové materiály, lepidlá, podlahy, 
omietky či nátery s dôrazom na to, aby 
nám do vzduchu nevypúšťali prchavé 
látky ohrozujúce naše zdravie.

S odborníkom na stavebnú chémiu sme 
zaostrili na tému, ako si vybrať vhodné 
materiály do domácnosti. Na otázky 
nám odpovedal produktový manažér 
spoločnosti Murexin GmbH, Gernot 
Wagner.

DO DOMÁCNOSTI?
 Stavebná chémia kedysi a dnes –

aký rozdiel v nich môžeme vidieť?
• Kedysi používané syntetické živice s vy-
sokým obsahom prchavých látok majú 
podľa najnovších poznatkov negatívny 
vplyv na zdravie človeka a životné pros-
tredie.
• Prevažne 2-zložkové materiály bolo 
treba miešať v patričných pomeroch, čo 
bolo spracovateľsky náročnejšie a viedlo 
k  možným spracovateľským chybám.
• V súčasnosti sú lepidlá na MS-P báze 
a syntetických disperzií s minimálnym 
alebo žiadnym obsahom prchavých látok.
• Prevažne 1-zložkové materiály sú pria-
mo v balení pripravené na spracovanie.
• Sú univerzálne, prevažne sa dajú použiť 
na všetky typy podkladov a širokú škálu 
podlahových krytín alebo parkiet. 
• Pokiaľ je podklad súdržný, bez nečistôt 
a prachu, netreba ho penetrovať.
• Dnešné lepidlá neobsahujú vodu, 
ktorá napríklad pri parketách spôsobo-
vala objemové zmeny a napúčanie, či 
rozpúšťadlá, ktoré pri krátkom odvetraní 
spôsobovali problém pri lakoch na vod-
nej báze.

  Na čo dbať pri výbere stavebnej 
chémie pre realizáciu podláh?
• Odporúčania výrobcu alebo jeho 
vyškolených spracovateľov na vhodnosť 
použitia pre danú konkrétnu aplikáciu.
• Údaje a prehlásenia výrobcu o tom, aké 
normy a vyhlášky spĺňa daný materiál.
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• Materiálovú bázu a informácie o nebez-
pečných látkach či ochranných opatre-
niach pri spracovaní a likvidácii napríklad 
v KBU, enviro-EKO označenia na obaloch 
a v technických listoch, ktoré napovedajú, 
že ide o výrobky priateľské k životnému 
prostrediu (napríklad Emicode: EC1, EC1 
Plus, Blue Engel).

  Ako zistíme, že sú napríklad le-
pidlá na podlahu v súlade so štan-
dardmi, ktoré by mali spĺňať?
• Preštudujme si údaje v technických lis-
toch a prehlásenia výrobcu o tom, na aké 
použitie a pre aký typ podlahovej krytiny 
je dané lepidlo/materiál odporúčaný.
• Prípadne sa poradíme s jeho technický-
mi zástupcami, ktorí sú zaškolení a vedia 
posúdiť vzhľadom na svoje skúsenosti, čo 
odporučiť pri konkrétnej aplikácii a da-
ných podmienkach.

  Ako zabránime vnášaniu nezdra-
vých zložiek do domácnosti?
• Všímame si informácie o nebezpečných 
látkach a ochranných opatreniach pri 
spracovaní a likvidácii napríklad v KBU, 
enviro-EKO označenia na obaloch  
a v technických listoch, ktoré napovedajú, 
že ide o výrobky priateľské k  životnému 
prostrediu (napríklad Emicode: EC1, EC1 
Plus, Blue Engel).

  Kde hľadať údaje o nezávadnos-
ti používaných materiálov, aby sa 
zachovala zdravá domácnosť? 
• Karta bezpečnostných údajov, „EKO“ 
označenia: Emicode EC1, Modrý anjel, 
EDP atď.

Reko z materiálov Murexin

Foto: Murexin
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T
eplý odtieň farby roka medovo- 
hnedej (E4.22.49) upokojuje, vyži-
vuje, stimuluje a dodáva energiu, 
a to v závislosti na ďalších farbách, 

ktoré ho obklopujú. Výskum trendov 
hrá pri voľbe farby roka veľkú úlohu 
a pomáha vyjsť v ústrety potrebám zá-
kazníkov. Ten posledný  ukázal, že ľudia 
na celom svete zažívajú nový pocit opti-
mizmu a energie. Chceme byť aktívnejší, 
viac spolupracovať a robiť veci lepšie. 
Tohtoročná farba roka medovohnedá 
všetky tieto túžby odráža. V minulom 
roku sa mnohých z nás dotkli globálne 
udalosti, a tak sme zavreli dvere a dali 
sa na ústup. Teraz sa cítime pripravení 
opäť sa otvoriť a pustiť do svojich domo-
vov viac svetla. 

MEDOVOHNEDÁ JE ODTIEŇ, 
KTORÝ BOL VYBRANÝ SVETO-
VÝMI DIZAJNÉRMI A ARCHI-
TEKTMI NA ZÁKLADE VÝVOJA 
GLOBÁLNYCH TRENDOV, 
POZNATKOV A VÝSKUMU 
CHOVANIA SPOTREBITEĽOV. 
STALO SA TAK UŽ ŠESTNÁSTY 
RAZ V MEDZINÁRODNOM 
ESTETICKOM CENTRE DULUX. 
HLAVNOU TÉMOU TOHTO 
ROKA SA STALA MYŠLIENKA 
„PUSŤTE SVETLO DOVNÚTRA“, 
VYJADRUJÚCA NOVÝ POCIT 
OPTIMIZMU, KTORÝ VZIŠIEL 
Z VÝSLEDKOV VÝSKUMU 
O GLOBÁLNYCH TRENDOCH.

Presvetlite svoj interiér 

Voľba Farby roka 2019 inšpirovala 
štyri harmonické palety farieb. Tie sú 
navrhnuté tak, aby vyzývali k aktivite. 
Všetky spája práve myšlienka optimiz-
mu a otvorenosti.

MIESTO NA PREMÝŠĽANIE  
A ROZJÍMANIE 
Vytvorte si doma jednoduchý moderný 
priestor, ktorý kombinuje hotelovú 
eleganciu s teplom domova. Miesto, kde 
si mozog môže oddýchnuť od hektického 
sveta vonku, od pretlaku informácií, 
ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. 
Obklopte sa inšpiratívnymi predmetmi 
a umením. Táto farebná paleta kombi-
nuje príjemné neutrálne tóny s dotykom 
ružovej, intenzívne vínovej a tmavo-
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modrej. V interiéri dominuje kombinácia 
lešteného dreva a nábytku z polovice 
storočia, doplnená kobercami s grafický-
mi tvarmi a textilnými výrobkami.

LEN SNÍVAŤ A UVAŽOVAŤ NAD 
„ČO KEBY?“
Sme obklopení neustálym stresom, 
či už ide o odškrtávanie nekonečných 
zoznamov s tým, čo treba spraviť, až 
po neustále spracovávanie výkrikov zo 
sociálnych sietí. Je načase prijať pokoj. 
Neponáhľať sa. Vychutnajte si dokonalé 
ticho, skrátka vaše „tu a teraz“. Dajte 
vášmu domovu eleganciu, pokoj a štip-
ku hravosti pre veľké myšlienky, ktoré 
sa v tomto prostredí rodia. Víťazia tu 
jemné a teplé tóny, zmes pastelových 
odtieňov ružovej, do ktorých práve farba 
roka medovohnedá vnáša hĺbku a sofis-
tikovanosť. Jednoduché plédy z pekných 
tkanín prispievajú k rozjímavému a sú-
stredenému pocitu z tohto interiéru.

MILOVAŤ A DELIŤ SA
Táto paleta je plná bohato pigmento-
vaných odtieňov, ako sú sýto zelená, 
odvážna modrozelená či intenzívna 
terakotovočervená, ktoré podtrhuje 
tohtoročná farba roka medovohnedá 
a neutrálne bledé tóny. V kombinácii 
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s dreveným nábytkom, rastlinnými 
motívmi a jedinečnými osobnými ve-
cami, ktoré zdobia izbu, vytvára všetko 
uvoľnený a útulný domov stvorený pre 
spoločný čas s vašimi blízkymi. Je to 
miesto s radostnou a príjemne otvore-
nou atmosférou, kde sa obklopujeme 
ľuďmi i vecami, na ktorých nám záleží.

JEDNAŤ A KONAŤ
Domov môže byť priestorom, ktorý 
vyzýva do akcie a umožňuje vyskúšať 
si veci bez ohľadu na výsledok. Sú to 
štyri steny, ktoré počúvajú, keď prvý-
krát vyslovíte váš nápad. Obyvateľ 
tohto priestoru je nielen odvážny, ale aj 
zábavný, a práve doma čerpá energiu. 
Hravá paleta jasných, žiarivých odtieňov 
kombinuje živelnú červenú a zelenú 
farbu s ružovou a modrou, podtrhnutou 
tmavošedou a bielou. Zlaté tóny medo-
vohnedej zaručujú, že paleta zostáva 
príjemná a prívetivá. Jedinečne zreno-
vovaný nábytok, vintage koberčeky, do-
plnky z korku a grafické tvary, to všetko 
je už na prvý pohľad výsledkom aktivity 
a nápadov obyvateľov tohto miesta.

TIP:
Výber toho správneho farebného odtieňa 

nie je jednoduchý, najmä ak vyberáte len 

podľa vzorníka. Vďaka revolučnej novinke 

Dulux TESTER si môžete odtieň vyskúšať 

priamo na vašej stene. Ľahko sa tak roz-

hodnete, ktorá farba sa do vašej izby hodí 

najviac. Dulux TESTER má integrovaný val-

ček a dávkovač. Zatrasiete – otvoríte – ma-

ľujete. Je to celkom jednoduché! K dispozí-

cii je celkovo 90 testerov, ktoré predstavujú 

všetky farby z kolekcií Colour of the World 

a EasyCare. Môžete si tak ľahko vyskúšať 

niekoľko odtieňov a vybrať ten správny. Je 

to unikátna možnosť vidieť farbu priamo 

na vašej stene, a to za zlomok ceny bežnej 

plechovky s farbou. Vyskúšajte niekoľko 

odtieňov, vyberte ten váš a pustite sa do 

maľovania. Voľba 

farebného odtieňa 

nebola nikdy taká 

jednoduchá!

Farbu roka 2019 medovohnedú spolu 
s ďalšími odtieňmi z tohtoročnej palety 
vám pripravia v miešacích centrách 
značky Dulux. Ak vás zaujíma, ako 
tohtoročné palety Farby roka pristanú 
práve vášmu domovu, vyskúšajte apliká-
ciu Dulux Visualizer, ktorá ľahko a rých-
lo vaše izby virtuálne premaľuje. Všetko 
si tak dokážete oveľa lepšie predstaviť 
a správne nakombinovať.

Reko

Foto: Dulux
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Architekti tiež radia využiť svetlé 
farby, ktoré pomôžu. Nielen 
v obývačke a iných izbách, ale aj 

v kúpeľni je vhodné siahnuť po jasných 
farbách, či už sú to obklady, nábytok, 
alebo klasická maľovka. 

MAXIMÁLNE TRI FARBY
Riaďte sa zásadou odborníkov – malý 
byt = maximálne tri farby vrátane deko-
rácie, teda dreva či kovu. Avšak v tomto 
prípade je drevo príjemnejšie, pretože 
pôsobí mäkším dojmom a interiér zútul-
ňuje. Aj preto je v slovenských domác-
nostiach tak obľúbená biela kuchynská 
linka v kombinácii s dubovou podlahou. 
No aj bielu farbu môžete ľahko doplniť 
jemnými pastelovými odtieňmi z kolek-
cie Primalex Essence, v ktorej nájdete 42 
odtieňov. 

FARBY NOVEJ GENERÁCIE
Do malého bytu nepatria ani veľké 
dekorácie či vzory. Preto ak chcete dodať 
vášmu interiéru osobitý, no pritom 
moderný dizajn, neváhajte. Dolaďte svoj 
byt práve farbou inšpirovanou Seve-
rom – taká je kolekcia farieb Primalex 

Essence, najkvalitnejšia interiérová 
farba novej generácie. Vybrať si môžete 
zo 42 trendových odtieňov alebo si mô-
žete vytvoriť vlastnú farbu z až 10 000 
odtieňov. Kreativite sa tak medze nekla-
dú. Výsledné odtiene prestupujú celým 
farebným spektrom, každý z nich je však 
jemný a útulný. Navyše sa vyznačujú 
výbornou krycou schopnosťou, ľahkou 
aplikáciou a odolnosťou. Tieto prémiové 
interiérové umývateľné farby sú určené 
na maľovanie stien a stropov mine-
rálnych omietok aj sadrokartónových 
priečok, a to aj tých veľmi frekventova-
ných, kde býva náter namáhaný. Svojou 
odolnosťou sú tieto farby vhodné aj do 
miestností, kde dochádza ku kontaktu 
s vodou a parou, ako sú kuchyne a kúpeľ-
ne. Viac na stránke www.primalex.sk.

Reko z materiálov Primalex

Foto: Primalex

MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ, POVIE SI 
MLADÝ PÁR, KTORÝ SI KÚPIL 

SVOJ PRVÝ BYT, ALE AJ RODI-
NA ŽIJÚCA V MESTE, KTORÁ 
TO CHCE MAŤ BLÍZKO KAM-
KOĽVEK. AKO HO ZARIADIŤ 

TAK, ABY STE SA V ŇOM CÍTILI 
POHODLNE A AJ PRÍJEMNE? 

ODBORNÍCI RADIA KLASIKU: 
ZVÄČŠIŤ DVERE, ZABUDNÚŤ 

NA TMAVÉ FARBY A ZAPOJIŤ 
KREATIVITU.

Vieme, ako nájsť stratené centimetre
MÁTE MALÝ BYT? 
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Zázrak menom WPC?

ňuje okamžité použitie a má vynikajúcu 
priľnavosť. Po zaschnutí je stena matná 
biela a prekrytie maliarskym náterom už 
nie je vždy nutné,“ vysvetľuje Monika 
Linghartová z Hornbachu. Hladká omiet-
ka je určená pre tenkovrstvové vonkajšie 
aj interiérové omietky alebo na betónové 
panely. „Hladkú omietku Hornbach je 
možné aplikovať tiež na sadrokartón, ale 
výsledok nie je perfektný. Sadrokartón od-
porúčam radšej ošetriť penetráciou a natrieť 
hustou farbou. Hladká omietka sa nanáša 
ručne oceľovým hladidlom. Je vyrobená 
z ekologicky nezávadných surovín a jeden 
kilogram materiálu vystačí na plochu  
1,5 m2. Predajca túto hodnotu nazýva vý-
datnosťou,“ dopĺňa Monika Linghartová.

PRIPRAVTE SI PODKLAD  
PRE ŠTUKOVANIE
Steny vrátane stropov sa najprv musia 
očistiť od starých náterov či tapiet. 
V prípade nerovností je dôležité ich zno-
va upraviť. Povrch sa odmastí a vyrovná. 

steny a strop
Štuka je jemná omietka zo sadry, 

vápna, jemného piesku a spojiva, 
ktorá sa používa predovšetkým na 

stropy a steny. Slabá vrstva štuky zaplní 
drobné trhlinky a vzduchové otvory 
v stene. Nový povrch pôsobí dokonale 
čisto a jednoduchšie sa maľuje, a to už 
24 hodín po úprave.

Na trhu existuje veľké množstvo 
hotových štukových omietok. „Medzi 
najobľúbenejšie patrí tzv. hladká omietka. 
Je to modelovacia omietka, ktorá zároveň 
vyrovná a vyhladzuje nerovnosti. Umož-

AKO ŠTUKOVAŤ
TECHNIKA ŠTUKOVANIA ZAIS-
TÍ ČISTÉ A HLADKÉ STENY AJ 
STROP. VĎAKA NEJ ZÍSKAJÚ 
STENY ČISTÉ LÍNIE A JEDNO-
DUCHOSŤ. NECHAJTE SA INŠPI-
ROVAŤ PRAKTICKÝMI RADAMI 
ODBORNÍKOV, AKO SPRÁVNE 
ŠTUKOVAŤ.

bývanie interiér



05 A MÁTE HOTOVO
Keď štuka dobre zaschne, omeťte ju 
zmetákom. Po nanesení, vyhladení 
a dostatočnom vyschnutí môžete začať 
s maľovaním. Počítajte s tým, že zo za-
čiatku bude farba vyzerať nerovnomerne 
a budú presvitať svetlejšie miesta. Je 
to normálne. Keď sa stena dostatočne 
presuší, väčšinou v priebehu niekoľ-
kých dní, škvrny zmiznú a farba ostane 
jednoliata.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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Zázrak menom WPC?

Sadrovú štuku je možné aplikovať až do 
hrúbky dvoch centimetrov.  Vďaka tomu 
s ňou môžete bez väčších problémov 
vyrovnať priehlbiny na stenách. Pokiaľ 
sa na stene nachádzajú diery väčšieho 
charakteru, je potrebné upraviť ich 
klasickou sadrou. „Steny ľahko odmastí 
napríklad teplá voda s mydlom alebo sapo-
nátom. Po dôkladnom zaschnutí naneste 
hĺbkový základ – napríklad akrylátovú 
hĺbkovú penetráciu Hornbach, slúžiacu 
na spevnenie savých podkladov. Tá má silný 
hĺbkový účinok, dobré spevnenie a reguluje 
rôznorodú savosť,“ vraví Monika Linghar-
tová. 

ŠTUKOVANIE KROK ZA KROKOM

01 PENETRÁCIA PODKLADU
Steny dôkladne napenetrujte ručným 
valčekom. Na strop naneste penetračný 
náter v silnejšej vrstve, pretože tu sa  
musí omietka vysporiadať so silnejším 
gravitačným zaťažením. V priebehu su-
šenia penetračného náteru si pripravte 
materiál. Omietku dôkladne premiešaj-
te, napríklad vŕtačkou, ale už ju nerieďte 
vodou. Takto hotová hmota je priprave-
ná na priame použitie.

02 PRVÁ VRSTVA
Na stenu naneste 2 – 3 mm silnú vrstvu 
pomocou hladiacej lyžice. Tá by mala 
pred ďalším náterom úplne zaschnúť. Po 
nanesení štuky na steny by ste sa mali 
pustiť aj do stropu. Pomocou menšieho 
hladidla začnite štuku nanášať na okraje 
stropu. Na veľké plochy nanášajte štuku 
veľkým oceľovým hladidlom. Nanášajte 
vždy iba tenkú vrstvu a naberajte len 
malé množstvo, pretože inak by vám 
štuka padala na zem. Postupujte tak, že 
štuku najprv vtláčajte do stropu a potom 
uhladzujte, ale opatrne, aby sa netrhala.

03 DRUHÁ VRSTVA
Vyskúšajte, či už prvá vrstva štuky 
zaschla. Pokiaľ stena pri dotyku stále 
lepí, dajte jej ešte čas. Pokiaľ už je suchá, 
vyhlaďte stenu pomocou hladidla. Neza-
budnite vyhladiť aj rohy. Teraz môžete 
aplikovať druhú vrstvu hladkej omietky. 
Hmotu opäť nanášajte oceľovým hladid-
lom, ale tentokrát v hrúbke maximálne 
2 mm. Povrch pravidelne kontrolujte, 
nikde by sa nemali objaviť prepadnuté 
alebo vystúpené miesta. 

04 VYHLADENIE POVRCHU
Po zaschnutí druhej vrstvy si zoberte na 
pomoc ručné halogénové svetlo. Pomo-
cou svetla a tieňov totiž uvidíte zvyšné 
nerovnosti, ktoré je potrebné dohladiť. 
Stenu navlhčite a vyhladzujte točivými 
pohybmi pomocou plsteného hladidla. 
Svetlom priebežne kontrolujte nerov-
nosti. Nerovné miesta navlhčite a zase 
vyhladzujte až do chvíle, kým bude stena 
dokonalá. Až štuka začne miestami 
zosvetlovať, prichádza čas na premy-
tie. Ideálne je použiť molitanový filc, 
ktorý namočte vo vode a točte s ním po 
strope. Silu tlaku vyvíjajte podľa toho, 
či prechádzate po mäkšej, alebo tvrdšej 
štuke. Opatrne, aby ste ju nevymyli 
príliš. Pokiaľ vznikne niekde prepadlina, 
naneste na ňu novú štuku a až zavädne, 
premyte ju do okolitej plochy.
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INTELIGENTNÉ PREDLŽOVAČKY NA BUBNOCH

Predlžovačky Thorsman sa vyrábajú v niekoľkých variantoch s rôznou dĺžkou, 
typom a hrúbkou kábla. V ponuke sú základné verzie s PVC káblami od 15 do 40 
metrov pre domácich majstrov, ako aj profesionálne verzie s káblami s gumovou 
izoláciou v dĺžkach od 25 do 40 metrov, ktoré sú stavané na celkovú záťaž až do 
3 500 wattov.

 Všetky typy káblových bubnov sú vybavené LED kontrolkou, takže používateľ vždy vidí, či 
je predlžovací kábel pripojený k elektrickej sieti. Navíjací mechanizmus umožňuje odmotá-
vanie kábla, aj keď sa bubon pri práci prevrhne alebo je položený na zadnej strane. Okrem toho 
všetky modely sú vybavené kľučkou, ktorá uľahčuje navíjanie kábla. 

V ponuke je päť základných modifikácií – Kompakt, Clasik, Spojka, Advanced a Profi. Najmenší a 
najľahší model Thorsman Kompakt s hranatým rámom a 15 metrov dlhým napájacím káblom, ktorý je vhodný najmä pre 
drobných remeselníkov pracujúcich v interiéroch, získal ocenenie IF Design Award 2019 za inovatívny dizajn. Premyslené kon-
štrukčné riešenie uľahčuje jeho prenášanie aj skladovanie.

OCHRANA DOMU PED OHŇOM
 
Niet pochýb o tom, že drevo je horľavý, ale tiež veľmi rozšírený stavebný ma-
teriál. Jeho použitie vo forme drevených prvkov stavieb alebo dokonca celých 
drevostavieb je v súčasnosti stále častejšie a obľúbenejšie. A skutočne nie je 
sa čoho báť. Skúsenosti podložené náročnými testami ukazujú, že správne 
ošetrené drevo má požiarnu odolnosť porovnateľnú alebo vyššiu, ako je tomu 
u mnohých nehorľavých alternatív.
 
Impregnácia materiálov na báze dreva, drevených stavebných konštrukcií 
a prvkov zabudovaných v interiéroch stavieb prostriedkom Bochemit® Pyro 
predlžuje v prípade požiaru nielen dobu do celkového vzplanutia, ale tiež 
obmedzuje vývin dymu a zabraňuje uvoľňovaniu horiacich častíc, ktoré môžu 
prispievať k šíreniu požiaru.

 
Investovať do zabezpečenia objektov 
z hľadiska požiarnej ochrany sa celkom 
iste oplatí. Ak vypukne požiar, je dôleži-
té, aby sa mohli ľudia z budovy evaku-
ovať čo možno najrýchlejšie. Cieľom je 
zachrániť ľudské životy, prípadne aj ma-
jetok v čo najväčšom rozsahu. Prípadný 
požiar spôsobí oveľa väčšie škody, než 
sú investície do prevencie.

www.bochemit.eu

RÝCHLOSŤ A EFEKTIVITA NA 
STAVBÁCH

Veľkoformátová novinka roku 2019 Silka 
Tempo prináša úsporu času v praxi a je 
kombinovateľná s ďalšími systémovými 
produktmi Ytong a Multipor, a to 
s menšími a aj ďalšími veľkoformátmi. 
Materiálové zloženie je zhodné so zná-
mymi menšími formátmi Silky. Muro-
vanie s pomocou mini žeriavu prináša 
zjednodušenie – praktické zaškolenie 
zaberie asi hodinu. Technickí poradcovia 
poskytujú stavebným firmám aj projek-
tantom širokú podporu. Záujemcovia sa 
na nich môžu obrátiť v otázkach posú-
denia efektivity použitia veľkoformátu 
pre konkrétne projekty a s prípadným 
celkovým systémovým riešením. Vše-
obecne možno však povedať, že význam-
né úspory nákladov na murovanie so 
strojovou technológiou SILKA Tempo 
oproti ručnej maloformátovej výstavbe je 
možné dosiahnuť so stavbou s veľkosťou 
muriva nad 400 m². 

www.ytong.sk



SÚHRA OBEHOVÉHO ČERPADLA A SMARTPHONE

Len pomocou efektívneho obehového čerpadla možno kúriť tak, že sa naozaj ušetrí energia. Neme-
nej dôležitá je možnosť prispôsobiť nastavenie obehového čerpadla ideálne na existujúci vykurovací 

systém a tiež možnosť pravidelnej kontroly prevádzkových parametrov. Taconova preto vyvinula 
šikovné riešenie. S vysoko efektívnym obehovým čerpadlom TacoFlow2 eLink a vhodnou 
aplikáciou je možné bezdrôtové nastavenie a načítanie čerpadla 
a zároveň protokolovanie nameraných hodnôt. Pomocou apli-
kácie eLink App (dostupná pre Android a iOS) a vysoko 
efektívneho obehového čerpadla TacoFlow2 eLink 
urobila Taconova krok k smart technike pre budovy. 

Cez bluetooth sa čerpadlo spojí s graficky sympatickou 
a intuitívne ovládateľnou aplikáciou a tým urobí inštala-

térovi prácu obzvlášť komfortnú. Riadenie, načítanie, rozčle-
nenie, protokolovanie, ukladanie, e-mailovanie a mnoho ďalších 
pracovných krokov môže byť pohodlne vykonaných odborníkom 

úplne bezdrôtovo.

www.taconova.com
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SYSTÉMY SCHÜCO ZÍSKALI TRI CENY 
IF DESIGN AWARD 2019

Úzke pohľadové šírky profilov a integrované funkcie pozitívne 
zapôsobili na medzinárodnú odbornú porotu prestížnej súťaže 
iF Design Award 2019. Ocenila hneď tri riešenia Schüco. 
Prvým sú posuvné systémy Schüco ASE 60/80 s mechatronic-
kým kovaním TipTronic, vhodné pre terasy či zimné záhrady. 
Úzke pohľadové šírky profilov s puristickým dizajnom poskytujú 
maximálnu transparentnosť. Druhým je panoramatický posuv-
ný systém Schüco ASE 67 PD, ktorý dovoľuje plne integrovať 
okenný profil do stien budovy pre skutočne exkluzívny výhľad. 
Tretím oceneným riešením je panoramatický dizajn okenných 
systémov Schüco AWS 75 PD.SI s vynikajúcimi tepelnoizolač-
nými vlastnosťami, ktorý vytvára impozantné okenné plochy. 
Štíhle profilové šírky umožňujú maximálny výhľad a svetelnosť.

www.schueco.sk 

PERGOLY A MARKÍZY, KTORÉ S VAMI DRŽIA KROK

Nikomu z nás sa v dnešnom svete inteligentných technológií nechce vychádzať von a 
ručne zaťahovať výsuvné markízy pred silným vetrom. Motory na diaľkové ovládanie 
sú dnes  samozrejmou výbavou tieniacej techniky. Elektrický pohon nielenže úplne od-
straňuje fyzickú námahu, ale navyše vďaka plynulému chodu znižuje mechanické na-
máhanie markízy a predlžuje jej životnosť. Markízy môžete ovládať klasicky pomocou 
diaľkového ovládača alebo ešte pohodlnejšie cez aplikáciu v inteligentnom telefóne, 
ktorý máte vždy pri sebe, či cez tablet, alebo počítač, a to odkiaľkoľvek. 

Tiež pergoly sú dnes bežne vybavené pohonmi na diaľkové ovládanie – môžete si 
k nim obstarať rôzne inteligentné spínače a senzory a všetko napojiť na jednu riadiacu 
jednotku, podobne ako pri markízach.

 www.servisclimax.sk
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Správny výber povrchovej úpravy 
fasády má zásadný vplyv na jeho 
dlhodobú životnosť. Dôležité je 

zosúladiť povrchovú úpravu s podkla-
dom, aby vznikol spoľahlivo fungujúci 
systém. Fasádne materiály musia byť 
odolné a mali by stavby chrániť pred 
poveternostnými vplyvmi. Nie každý 
fasádny materiál je však určený pre 
každý dom. Zohľadniť treba klimatické 
podmienky, vzhľad susedných domov, 
územné špecifiká miesta, kde dom stojí, 
a pod.  
 
Ak je dom vystavený častým náporovým 
dažďom, treba voliť materiál s nízkou 
nasiakavosťou. V lokalitách s vyšším 
znečistením ovzdušia sa treba orien-
tovať na materiály, ktoré sú menej ná-
chylné na zašpinenie. Na trhu existuje 
široká škála povrchových úprav fasád. 
Poďme sa teda pozrieť na tie najpouží-
vanejšie. 

KLASICKÁ OMIETKA VERZUS 
ODVETRANÁ FASÁDA
Pred výberom konkrétneho materiálu na 
fasádu by ste mali poznať spôsob jeho 
montáže a s ním spojené požiadavky. Fa-
sádny omietkový systém možno apliko-
vať priamo na murivo alebo sa rieši ako 
súčasť konkrétneho tepelnoizolačného 
systému. V prípade domov s murovanou 
jednovrstvovou obvodovou stenou bez 
zateplenia sa fasádna omietka skladá 
z niekoľkých vrstiev: prednástrek, jad-
rová omietka, povrchová vrstva. Každá 
z vrstiev vyžaduje určitý čas na vyzretie 
v závislosti od hrúbky vrstvy. 

Ak inklinujete skôr k obkladu, môžete 
si zvoliť taký, ktorý sa priamo lepí na 
murivo alebo tepelnú izoláciu. Je nevy-
hnutné použiť vhodné lepidlo určené na 
konkrétny materiál. Druhou možnosťou 
je odvetraná fasáda, buď vo forme neo-
mietnutého tehlového lícového muriva, 
alebo iných fasádnych platní upevne-
ných na vhodnú nosnú konštrukciu. 
Medzi obvodovým nosným murivom 
a fasádnou vrstvou vznikne vzduchová 
medzera. Takéto fasády prispievajú 
k zlepšeniu vnútornej klímy, eliminujú 
tepelné straty v zime a v lete bránia 
prehrievaniu domu. Zároveň sa vyzna-
čujú veľmi dobrými zvukovoizolačnými 
vlastnosťami. 

FASÁDA RODINNÉHO DOMU ODZRKADĽUJE ŠTÝL A VKUS 
JEHO  MAJITEĽOV. NEHĽAĎTE VŠAK LEN NA VIZUÁLNU 
STRÁNKU MATERIÁLU, ALE AJ NA JEHO FUNKČNOSŤ, 
KVALITU ČI ŽIVOTNOSŤ. AKÉMU FASÁDNEMU MATERIÁLU 
DÁTE PREDNOSŤ? 

Nová tvár
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OMIETKA
Omietky sú najpoužívanejší spôsob 
úpravy fasád. Pri výbere vhodnej omiet-
ky treba zohľadniť najmä podkladový 
materiál, ako aj prostredie, v ktorom sa 
dom nachádza. Omietka musí byť odol-
ná proti poveternostným vplyvom, mala 
by mať nízku nasiakavosť a zároveň by 
mala klásť nízky odpor odchádzajúcim 
vodným parám, aby sa konštrukcia moh-
la bezpečne odvetrávať. Samočistiace 
omietky vďaka svojim vlastnostiam odo-
lávajú znečisteniu. Rozlišujeme minerál-
ne, akrylátové, silikátové, silikónové a 
silikátovo-silikónové omietky. Na výber 
máte množstvo farieb i štruktúr.

DREVO
Drevo je prírodný materiál, ktorý je na-
vyše veľmi dobrým izolantom. V prípade 
drevostavieb sú drevené fasádne profily 
súčasťou konštrukčného systému, ak je 
dom murovaný, inštalujú sa na nosný 
rošt pripevnený na obvodovú stenu. 
Medzi obkladom a podkladom musí byť 
zabezpečený prístup vzduchu. Dosky sa 
ukladajú tak, aby z nich rýchlo odtiek-
la voda a neudržiavala sa v dutinách 
a škárach. Vzhľad dreva sa vplyvom 
počasia mení, preto drevený obklad 
treba ošetrovať, aby si zachoval dlhú 
životnosť. Oproti tomu exotické drevá 
sú odolnejšie a takmer bezúdržbové. Na-
priek patine vo svojom vnútri ostávajú 
neporušené, sú však o niečo drahšie.  

TEHLA
Lícové tehly a tehlové obkladové pásiky 
predstavujú trvanlivé a bezúdržbové 
riešenie pre klasickú fasádu. Sú stálofa-
rebné, veľmi pevné, majú samočistiacu 
funkciu a sú odolné proti poveternost-
ným vplyvom. Tehlovú fasádu možno 
vytvoriť buď lícovými tehlami, alebo 
tehlovými obkladovými pásikmi. Muro-
vanie z lícových tehál je náročnejšie, ale 
možno z nich vytvoriť vonkajšiu vrstvu 
prevetrávaných fasád a znížiť energe-
tickú náročnosť stavby. Jednoduchším 

TIP:

Ak inklinujete skôr k obkladu, môžete si 

zvoliť taký, ktorý sa priamo lepí na murivo 

alebo tepelnú izoláciu. Je nevyhnutné 

použiť vhodné lepidlo určené na 

konkrétny materiál.



variantom sú tehlové obkladové pásiky, 
ktoré sa lepia priamo na murivo alebo 
tepelnú izoláciu. „Atraktívne riešenie 
pre úpravu fasády aj interiérových stien 
predstavujú lícové tehly a obkladové pásiky 
Terca. Vďaka bohatej škále prírodných 
farebných odtieňov a povrchových úprav 
vytvárajú nezameniteľný vzhľad fasády,“ 
hovorí Ing. Gabriel Szöllösi, produktový 
manažér spoločnosti Wienerberger slo-
venské tehelne.

VLÁKNOCEMENT
Veľkoformátové fasádne dosky z vlák-
nocementu prinášajú fasádam nové 
výrazové možnosti. Vybrať si možno 
zo širokej škály rôznych farieb a textúr. 
„Dosky sa vyznačujú vysokou odolnosťou 
proti poveternostným podmienkam, me-
chanickému poškodeniu, ale aj vplyvu UV 
žiarenia. Nízka hmotnosť obkladu uľahčuje 
ich aplikáciu. Rezaním ich možno jednodu-
cho upraviť na požadovaný tvar,“ popisuje 
materiál Juraj Palamarčuk, projektový 
manažér EQUITONE pre Slovenskú 
republiku.  Vyžadujú si len minimálne 
nároky na údržbu, môžete ich čistiť 
aj svojpomocne. Dajú sa kombinovať 
s omietkou aj inými obkladovými mate-
riálmi. Okrem fasády možno s doskami 
pokryť aj strechu a uplatnenie nájdu aj 
pri dizajne interiéru a nábytku.

HLINÍK
Hliníkové fasádne obklady sú vysoko 
odolné a vyznačujú sa ľahkosťou, preto 
nezaťažujú statiku domu. Sú vhodné pre 
moderné novostavby, ale vďaka svojej 
farebnej variabilite i pre rekonštruk-
cie starších objektov so zateplenou i 

nezateplenou fasádou. Pomocou týchto 
obkladov možno jednoducho obložiť 
aj zložité detaily. Vyznačujú sa dlhou 
životnosťou a sú bezúdržbové. Hliníkové 
obklady vynikajú moderným dizajnom, 
širokým výberom farieb a jednoduchou 
montážou. 

KOMPOZIT
Zaujímavým materiálom vhodným na 
opláštenie rodinných domov je kompo-
zit. Kompozitné dosky v sebe spájajú 
dizajn dreva s odolnosťou PVC. Steny 
s týmto fasádnym obkladom dýchajú, čo 
zabezpečuje systém odvetrávacích mrie-
žok, ktorými cirkuluje vzduch a odvádza 
sa vlhkosť. Takýto materiál odoláva zme-
nám počasia, UV žiareniu, drevokazným 
hubám a hmyzu. „Fasádny obklad možno 
použiť ako uzatvorenú alebo otvorenú 
fasádu, pričom rozdiel medzi nimi spočíva 
vo veľkosti škár a použitých lamelách. 
Nízka hmotnosť dutých obkladových dosák 
nezaťažuje nosnú konštrukciu. Výhodou je 
aj jednoduchá údržba obkladu, ktorý stačí 
vyčistiť prúdom vody z vysokotlakového 
čističa,“ vysvetľuje Petr Klaban zo spo-
ločnosti Inoutic/Deceuninck. Pôvodný 
vzhľad si obklad zachová bez olejovania 
a impregnovania. 

VIZUÁLNA STRÁNKA
Dizajn vonkajšej fasády často podlieha 
aktuálnym módnym trendom, i keď v sú-
časnosti ľudia siahajú čoraz častejšie po 
nadčasovom riešení. Dosiahnuť zaujíma-
vý a pútavý vzhľad fasády možno voľbou 
netradičného materiálu, kombinovaním 
rozličných fasádnych úprav či vybranou 
farebnosťou. Okrem stoviek odtieňov 
si možno vybrať aj zo širokej ponuky 
štruktúr. Z hľadiska farebných trendov 
dominujú prírodné odtiene, ako sú 
hnedá, béžová a klasická biela. Eleganciu 
domu podtŕhajú sivé tóny, v čoraz väčšej 
obľube je čierna či kontrastné kombiná-
cie. Na fasáde môže zaujímavo pôsobiť aj 
hra svetla a tieňu. Ak ste extravagantný 
typ, môžete siahnuť aj po výrazných 
pastelových farbách. 

Reko

Foto: archív Wienerberger, Equitone,  

Inoutic/Deceuninck, Atrium a redakcie

DOSIAHNUŤ ZAUJÍMAVÝ A 
PÚTAVÝ VZHĽAD FASÁDY 
MOŽNO VOĽBOU NETRADIČ-
NÉHO MATERIÁLU, KOMBINO-
VANÍM ROZLIČNÝCH FASÁD-
NYCH ÚPRAV ČI VYBRANOU 
FAREBNOSŤOU. OKREM 
STOVIEK ODTIEŇOV SI MOŽ-
NO VYBRAŤ AJ ZO ŠIROKEJ 
PONUKY ŠTRUKTÚR.

stavba materiály
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Nenahraditeľnú atmosféru dodá-
va akýmkoľvek stavebným prv-
kom tehlový a kamenný obklad 

Stone BRiCK®. Tento tehlový a kamenný 
obklad je vyrábaný podľa špeciálnej 
receptúry z vibroliateho betónu, ktorý 
je  doplnený prísadami na zušľachtenie 
zmesi. Všetky výrobky sa farbia celo-
prierezovo, čím sa zabezpečí ich farebná 
stálosť. Celý rad skvelých vlastností, ako 
sú mrazuvzdornosť, nízka nasiakavosť, 
farebná stálosť a difúznosť voči vod-
ným parám, ich radí medzi univerzálne 
a progresívne stavebno-dekoračné  
materiály. 

EFEKT STAREJ TEHLY ALEBO 
KAMEŇA
Kamenný a tehlový obklad je pre mno-
hých stavebníkov vítanou alternatívou 
drahých dovozových materiálov podob-

ného určenia, avšak za oveľa nižšiu cenu. 
Aplikáciou najprogresívnejších staveb-
ných technológií tu možno docieliť výraz 
prvkov klasickej historickej architektúry. 
Výrobky Stone BRiCK® totiž univer-
zálne zapadajú do akéhokoľvek staveb-
ného štýlu, kde je potrebné dosiahnuť 
efekt starej tehly alebo kameňa. Svoje 
uplatnenie nachádzajú aj v záhradnej 
architektúre, kde nahrádzajú drevo bez 
potreby pravidelnej údržby. Všetky kusy 
sa vyrábajú ručne, preto sa na ne treba 
pozerať ako na originálne produkty. 
Jednotlivé nerovnosti a rozdielnosti, ako 
aj farebné odchýlky sú úmyselné a žia-
dané s cieľom dosiahnuť čo najvernejšiu 
imitáciu pôvodného materiálu. 

ŠIROKÉ VYUŽITIE
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Skrášlia okrem 
vnútorných stien aj vzhľad fasád, sokle 
domov, murovaných plotov, stĺpov, ko-
mínov, krbov, štýlových vinární, barov, 
pivníc a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných 
odtieňoch, vrátane rohových prvkov. 

NA NEROZOZNANIE OD DREVA
Betónová dlažba je originálna alter-
natíva imitujúca drevo. Je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru a jej 
výhodou je aj to, že nepotrebuje každo-
ročnú pravidelnú údržbu a nepodlieha 
vplyvom počasia ako prírodný náproti-
vok. Šľapáky a podvaly sa používajú na 
realizáciu chodníkov či terás v záhra-
dách. Šľapáky nájdete v imitácii dreva 
agátu, jaseňa, čerešne i kvetinového 
lemu. Viac informácií získate na stránke 
www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

UVAŽUJETE O TEHLOVÝCH 
OBKLADOCH ČI TÚŽITE PO 

DREVENÝCH TERASÁCH, ALE 
OBÁVATE SA ICH ZLOŽITEJ 
ÚDRŽBY? RIEŠENÍM MÔŽU 
BYŤ ŠPECIÁLNE BETÓNOVÉ 

IMITÁCIE TEHLY, KAMEŇA 
ČI DREVA, KTORÉ SÚ 

NA NEROZOZNANIE OD 
PÔVODNÝCH MATERIÁLOV. 

Betónová
ALTERNATÍVA
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Strechy môžeme rozdeliť na ploché 
a šikmé. Pri súčasných technoló- 
giách a kvalitnej realizácii si och- 

rannú funkciu budú oba typy striech 
plniť prakticky rovnako efektívne. Pri vý-
bere typu strechy sa tak môžete pokojne 
rozhodovať podľa vizuálnych preferencií 
a spôsobu, akým chcete priestor na stre-
che či priamo pod strechou využívať. 

DOMINUJE MODERNEJ 
ARCHITEKTÚRE 
V minulosti na Slovensku dominovali 
šikmé strechy, ktoré boli aj typickým 
prvkom našej ľudovej architektúry. Už 
v priebehu minulého storočia sa začali 
objavovať aj domy s plochou strechou, 
ktoré boli charakteristické pre socialis-
tickú architektúru. Odvtedy sa mož-
nosti tvaru aj využitia plochých striech 
podstatne rozšírili. Na plochých stre-

O BÝVANÍ SA ČASTO HOVORÍ AJ AKO O STRECHE NAD 
HLAVOU. NIE JE TO NÁHODA, NA KVALITE BÝVANIA SA 
STRECHA PODIEĽA VEĽKOU MIEROU UŽ OD NEPAMÄTI. 
KÝM V MINULOSTI DOMINOVALI STRECHY ŠIKMÉ A MALI  
VÝHRADNE OCHRANNÚ FUNKCIU, DNES MÁME MOŽNOSTÍ 
OVEĽA VIAC. STRECHY SI PREŠLI DLHÝM VÝVOJOM A NÁ-
STUP PLOCHÝCH STRIECH ZAS OTVORIL ÚPLNE NOVÉ MOŽ-
NOSTI VYUŽITIA  PRIESTORU.

Strecha
nad hlavou
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chách dnes nájdeme terasy, zeleň, ale aj 
veterné či solárne elektrárne. 

Okrem výborných podmienok pre eko-
logické riešenia ponúkajú ploché strechy 
ďalšie výhody. Medzi tie najväčšie môže-
me zaradiť absenciu krovu, ktorá zname-
ná jednoduchšie konštrukčné riešenie. 
Aby sa však na streche nedržala voda, 
musí mať sklon aspoň 1°. Jednoduchšia 
je, v porovnaní so šikmou strechou, aj 
realizácia strechy a zateplenie, čo sa 
všetko odráža v nižšej cene. Architek-
ti najviac oceňujú slobodu, ktorú im 
plochá strecha ponúka pri projektovaní. 
Dokážu ňou zakryť aj členité pôdorysy, 
s ktorými bývajú pri šikmých strechách 
problémy so statikou.

Nevýhodou je, že šikmé strechy sú viac 
vystavené UV žiareniu, čo sa podpisuje 
aj na životnosti. Plochú strechu treba 
pravidelne kontrolovať. Musí fungovať 
odvádzanie vody zo strechy, hydroizo-
lačný systém a tesnenia. Na Slovensku 
chráni najčastejšie hydroizolačný systém 
vrstva štrku, v ktorej sa zvyknú usádzať 
náletové rastliny. Raz za čas je preto 
nevyhnutné štrk prehrabať, aby sa 
zapustené rastlinky odstránili. V rámci 
údržby treba dbať aj na to, aby na plo-
chej streche v zime neostávalo priveľa 
snehu, ktorého váha by mohla strechu 
poškodiť.

STÁROČIAMI OVERENÁ KLASIKA
Šikmú strechu netreba v našich kon-
činách predstavovať. Naši predkovia 
stavali domy so šikmou strechou dlhé 
stáročia a svojich fanúšikov majú tieto 
strechy dodnes. Sklon strechy zabezpe-
čuje prirodzený rýchly odtok dažďovej 
vody a pomáha aj snehu zo strechy 
lepšie skĺzať. Ponúkajú široký výber tva-
rov (od pultových, cez sedlové, stanové 
či valbové, až po menej časté oblúkové 
strechy) aj krytín, z ktorých sú najčas-
tejšie používané plech, drevo, betón a 
rokmi overená a po celom svete obľúbe-
ná keramika. Vždy záleží predovšetkým 
na vkuse a rozpočte staviteľa.

Pri šikmých strechách je nesmierne dô-
ležitá kvalitná realizácia. Strešný systém 
musí mať paropriepustnú hydroizolačnú 
fóliu, ktorá chráni strešnú konštrukciu 
pred dažďovou vodou a súčasne prepúš-

ťa vodné pary z interiéru do exteriéru. 
Pri krytinách je dôležité aplikovať 
vetracie škridle v pomere stanovenom 
výrobcom, aby strecha dýchala a od-
vetrávala teplo hromadiace sa v letnom 
období pod krytinou. Strešný systém 
môžu dopĺňať prestupy s odvetrávacími 
systémami, presvetľujúce prvky, fotovol-
tické panely alebo protisnehový systém. 
Aplikácia závisí od nárokov a rozpočtu 
investora, ale aj požiadaviek lokality 
a okolia. 

Kvalitatívne parametre spĺňajú aj ľahké 
krytiny, spomedzi ktorých vychádza 
najlepšie plech, ale kvalitná škridla je 
snáď najlepšia možná ochrana strešného 
systému. „Ak dom znesie ťažkú krytinu, 
oplatí sa zainvestovať. Zvlášť do prírod-
nej keramickej krytiny, ktorej životnosť 
presahuje aj 100 rokov,“ vysvetľuje Peter 
Šebeňa, produktový manažér značky 
Tondach. Či už vyberiete betón, alebo 
keramiku, môžete sa okrem dlhej ži-
votnosti spoľahnúť aj na odolnosť proti 

PRI ROZHODOVANÍ O TYPE 
STRECHY SA TAK MÔŽETE 
POKOJNE ROZHODOVAŤ PODĽA 
VIZUÁLNYCH PREFERENCIÍ 
A SPÔSOBU, AKÝM CHCETE 
PRIESTOR NA STRECHE ČI 
PRIAMO POD STRECHOU 
VYUŽÍVAŤ.
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ohňu či mrazu. Obrovskou výhodou 
je navyše široká paleta tvarov a farieb. 
Medzi nevýhodami sa zvykne uvádzať 
vyššia hmotnosť a v prípade betónových 
krytín aj strata farebnosti a usádzanie 
machov a lišajníkov po dlhšom čase. 
Keramické krytiny sa preto považujú za 
najvyššiu formu kvality, keďže si svoju 
farbu dokážu zachovať a nevyblednú ani 
po niekoľkých desaťročiach. 

PODKROVIE ČI TERASA?
Ak sa teda rozhodujete pre typ strechy, 
pýtajte sa, ako chcete strechu či priestor 
pod strechou využívať. Ploché strechy 
ponúkajú priestory pre zeleň či rekre-
áciu, kým podkrovné priestory pod 
šikmými strechami sa môžu využívať 
ako obytné či skladové priestory. 
Plochá strecha znižuje výšku budovy. 
Priestory pod strechou nie sú zmenšo-
vané sklonom strechy a celková plocha 
sa môže využiť od podlahy až po strop. 
Svoje využitie majú aj plochy priamo 
na streche. Kým na Slovensku býva-
jú častým riešením terasy, kde môžu 
majitelia relaxovať, v západnej Európe 
sa do popredia dostali zelené strechy. 
Sú náročnejšie na realizáciu aj údržbu, 
no pre budúcnosť planéty sú nesmierne 
dôležité. 

Obrovské čaro má aj obytné podkro-
vie, ktoré dokáže vytvoriť príjemnú, 
útulnú, rodinnú atmosféru. Vyžaduje 
si investíciu do kvalitného zateplenia 
strechy, no časom zistíte, že tých pár 
tisíc eur za to stálo. Ak chcete priznané 
trámy, použijete nadkrovovú izoláciu, 
a ak trámy priznať nechcete, medzikro-

kvovú izoláciu. V oboch prípadoch pod 
strechou vytvoríte obytný priestor, cez 
ktorý nebude z interiéru unikať teplo. 
Ak podkrovie nezateplíte, vznikne ne-
obytný priestor, ktorý môžete využívať 
na odkladanie málo používaných vecí, 
nepoužitých materiálov či napríklad aj 
na telocvičňu alebo klubovňu. V tomto 
prípade však treba počítať s chladom 
v zime a teplom v lete.

STRECHY A VYUŽITIE SLNKA
Šikmé strechy ponúkajú ideálne pod-
mienky pre inštaláciu solárnych a foto-
voltických panelov. „Inštalácia na šikmé 
strechy je jednoduchšia, rýchlejšia a aj lac-
nejšia, keďže panely kopírujú sklon strechy. 
Dôležité však je, aby bola orientácia strechy 
čo najviac na juh a na panely dopadalo 
maximum slnečných lúčov,“ vysvetľuje Ján 
Karaba zo Slovenskej asociácie fotovol-
tického priemyslu a OZE (SAPI). „Pri 
orientácii nehnuteľnosti na sever inštaláciu 
panelov väčšinou neodporúčame,“ dodáva 
Ján Karaba. Panely je možné nainšta-
lovať na akýkoľvek typ šikmej strechy. 
Ideálny sklon fotovoltických panelov sa 
pohybuje v rozmedzí od 30°do 40°. Men-
ší či väčší sklon znižuje výkon slnečnej 
elektrárne, no rozdiely nie sú natoľko 
výrazné, aby ohrozovali výrobu elek-
triny. Panely sa uchytávajú na konzoly, 
ktoré sú pripevnené priamo na latovaní.

Náročnejšia je už inštalácia panelov na 
ploché strechy. Panely sa inštalujú na 
konštrukcie, ktoré sa musia buď ukotviť, 
alebo zaťažiť. Ukotvenie sa často neod-
porúča a zaťaženie si vyžaduje prepočty 
statika. Zároveň si inštalácia vyžaduje 
využitie viacerých prvkov, čo proces 
predražuje. Ani snáď jediné pozitívum, 
v podobe možnosti nastavenia optimál-
neho azimutu, aj napriek orientácii sa-
motnej nehnuteľnosti, ale nestačí na to, 
aby elektráreň na rovnej streche dobehla 
výkonom elektráreň na vhodne oriento-
vanej šikmej streche. Dôvodom je nižšia 
využiteľnosť slnečných lúčov, keďže 
optimálny sklon panelov by síce mal byť 
20°, no kvôli vetru býva len do 15°.  

Ing. Juraj Vedej

Foto: Tondach a archív redakcie

INŠTALÁCIA PANELOV NA ŠIKMÉ 
STRECHY JE JEDNODUCHŠIA, 
RÝCHLEJŠIA A AJ LACNEJŠIA, 
KEĎŽE PANELY KOPÍRUJÚ SKLON 
STRECHY. DÔLEŽITÉ VŠAK JE, 
ABY BOLA ORIENTÁCIA STRECHY 
ČO NAJVIAC NA JUH A NA 
PANELY DOPADALO MAXIMUM 
SLNEČNÝCH LÚČOV.

stavba strecha a podkrovie
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Strešná krytina
aj pre budúce 
generácie

www.terran.sk
Výberom strešnej krytiny značky Terran podporujete domácu produkciu.

 Ak sa dokonalá zmes farieb a 

tvarov zmieša s takmer storočnými

 výrobnými skúsenosťami a 

technológiami, vznikne nadčasový 

a moderný strešný systém. 

Naša spoločnosť, ktorá pôsobí 

na trhu už niekoľko generácií, 

sa vyznačuje neustálou snahou 

o inovácie a rozvoj

 našich služieb.



Spôsobov zateplenia šikmej strechy 
s  izoláciami z kamennej vlny je 
hneď niekoľko. Strechu môžeme 

zatepliť tradičným spôsobom – vklada-
ním izolácie medzi a pod krokvy alebo 
môžeme zvoliť zateplenie nad krokvami. 
Vďaka tomu maximálne využijeme pod-
krovný priestor na bývanie a necháme 
vyniknúť krásu dreveného krovu. Z hľa-
diska tepelnoizolačných aj akustických 
vlastností je tento spôsob zateplenia 
najvhodnejším variantom.

KVALITA JE KĽÚČOVÁ 
Voľba kvalitného zateplenia je kľúčová. 
Je dôležité používať kvalitné izolácie, 
ktoré majú výborné tepelné, akustické 
aj protipožiarne vlastnosti. Izolácie z ka-
mennej vlny sú vďaka vyššej objemovej 

hmotnosti tvarovo stále a pružné, v 
konštrukcii nezosadajú a neprevesu-
jú sa, nevznikajú škáry ani medzery, 
zachovávajú si svoju hrúbku a zostávajú 
plne funkčné desiatky rokov. Ich vyššia 
objemová hmotnosť prináša vyššiu úžit-
kovú hodnotu práve v oblasti tepelných, 
akustických i protipožiarnych vlastností.

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE
Pre izoláciu strechy nad krokvami ponú-
ka spoločnosť ROCKWOOL systémové 
riešenie TOPROCK, ktoré je vhodné  
pre rekonštrukcie i novostavby. Je ideál-
ne pre nízkoenergetické a pasívne do- 
my. Súčasťou tohto systému sú nehor- 
ľavé izolácie z kamennej vlny Rockton,  
Superrock alebo Rockmin PLUS a nad-
krokvové kovové držiaky.

Podkrovie zateplené nehorľavou ka-
mennou vlnou ROCKWOOL je zárukou 
komfortu a bezpečia, takisto zdravej 
a priaznivej mikroklímy v miestnostiach. 
Viac na www.rockwool.sk.

Reko z materiálov ROCKWOOL

Foto: ROCKWOOL

SPRÁVNE ZATEPLENÁ STRE-
CHA JE ZÁKLADOM KAŽDÉ-
HO DOMU. V LETE IZOLÁCIA 
V STRECHE OBMEDZUJE 
PRESTUP TEPLA DO VNÚTRA 
DOMU, V ZIME ZABRAŇUJE 
TEPELNÝM ÚNIKOM. NEZATEP-
LENOU ALEBO NESPRÁVNE ZA-
TEPLENOU ŠIKMOU STRECHOU 
MÔŽE UNIKAŤ AŽ 30 % ENERGIÍ 
NA VYKUROVANIE. PRETO BY 
SME ZATEPLENIE STRECHY NE-
MALI BRAŤ NA ĽAHKÚ VÁHU. 
PLATÍ TO ROVNAKO V PRÍPA-
DOCH, KEĎ SA V PODKROVÍ 
BÝVA, AKO AJ VTEDY, AK SÚ 
PRIESTORY POD ŠIKMOU STRE-
CHOU NEOBÝVANÉ.

01 Zateplenie šikmej strechy nad krokvami 

pomocou systému TOPROCK

02 Izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL: 

ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS 

a nadkrokvové kovové držiaky

03 Zateplenie šikmej strechy nad krokvami 

pomocou izolácie z kamennej vlny  

ROCKWOOL
v pohode a v bezpečí

POD STRECHOU
01 03

02
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• SOLÁRNY OHREV TÚV

ks.rewop-ue.www ,155 845 809 124+  : .let  ,ks.rewop-ue@ofni  :liam-e  ,.o.r.s ,REWOP-UE 

3 600 € na kľúč
Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH

 

+

 

 

+

link: https://eu-power.sk/ 
. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

2,12 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 
energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev 

3 980 € na kľúč
Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH

1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 
3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-

kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

POWER M 3f
4 830 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

Solar Hybrid_S-LI-ION
6 000 €

Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh. 
1 fázový FV systém. 2,70 kWp FV hybrid - 1 fáza. 10 x FV 

panel 270 Wp Jinko solar, 1 x Hybrid menič 3 kW + 
konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 

2,4 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov 
(až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.

Solar Hybrid_M-LI-ION
7 300 €

Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh. 
3,24 kWp FV hybrid - 1 fáza. 12 x FV panel 270 Wp Jinko 

solar, 1 x Hybrid menič 3,6 kW + konštrukcia, AC/DC 
rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia 

LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% 
hĺbkou vybíjania.

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.

Jednoduché riešenie  
pre teplo a teplú vodu 
Tepelné čerpadlo GeniaAir Split  
s jednoduchou inštaláciou
K základným požiadavkám moderných domácností 
patria v súčasnosti tepelný komfort, príprava teplej 
vody a chladenie. To všetko získate s tepelným 
čerpadlom GeniaAir Split vzduch/voda. V jeho 
prospech hovorí cenová dostupnosť, energetická 
účinnosť triedy A++, bezproblémová inštalácia či 
dlhá životnosť. Navyše patrí k najtichším tepelným 
čerpadlám vzduch/voda na trhu. Svoje miesto 
si nájde v novostavbách, ale 
aj starších domoch. Jeho 
súčasťou je aj vnútorný modul 
GeniaSet Split so zásobníkom, 
vďaka ktorému možno pokryť 
bežné nároky štvorčlennej 
rodiny na teplú vodu. Vonkajšia 
i vnútorná jednotka tepelného 
čerpadla majú moderný dizajn.

www.protherm.sk

DaB_PROTHERM_GENIA.indd   2 9.5.2019   13:43:58
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Platí to aj pre obstarávaciu cenu, 
ktorá je oveľa zaujímavejšia pri 
strešnom okne. Len pozor na 

porovnanie s fasádnym oknom, tu je to 
inak. 

Strešné okno je nutné brať ako predsa-
denú konštrukciu pred strešný plášť. Je 
teda zásadne v inej pozícii oproti fasád-
nym oknám. Hlavným problémom býva 
nesprávny výber typu strešného okna 
s nevhodnými parametrami, čo môže 
následne spôsobiť nemalé komplikácie 
pri užívaní. Dôležitá je tiež bezchybná 
montáž a zodpovedajúci tvar ostenia. Pri 
správnej voľbe sa však nemusíte obávať, 
pretože dodávateľ vám rád pomôže.

JEDNODUCHÉ A FUNGUJÚCE
Spoločnosť Roto ako tradičný a medzi-
národne uznávaný výrobca strešných 
okien ponúka užívateľsky najobľúbenej-

pre kvalitné a úsporné presvetlenie
NIELEN ODBORNÍCI VEDIA, ŽE STREŠNÝM OKNOM DOSTANETE 
DOVNÚTRA NAJVIAC SVETLA, NAJJEDNODUCHŠIE S NÍM VYVE-

TRÁTE A MÁTE Z NEHO PEKNÝ VÝHĽAD DO KRAJINY. STREŠNÉ 
OKNÁ SÚ ZNAČNE NAMÁHANOU KONŠTRUKCIOU Z HĽADISKA 

POVETERNOSTNÝCH VPLYVOV. DLHODOBÉ 
POUŽÍVANIE POSUNULO ICH VÝVOJ 
DO SÚČASNEJ PODOBY A MÔŽEME 

POVEDAŤ, ŽE Z HĽADISKA PRÍNO-
SU SVETLA, VÝMENY VZDUCHU, 
VÝHĽADU, MOŽNOSTI ZATEČE-

NIA A TEPELNÝCH STRÁT IDE 
O JEDNODUCHŠIE A LEPŠIE 

RIEŠENIE NEŽ NAPRÍKLAD 
POUŽITIE VIKIERA. 

Strešné okná

stavba strecha a podkrovie



nastaviteľnému kovaniu. Výsledkom cel-
kového technického riešenia sú výborné 
tepelno-technické hodnoty, hlavne vďa-
ka vynikajúcim parametrom rámu okna. 
Minimálny rozdiel medzi súčiniteľmi Ug 
a Uw ukazuje na mimoriadnu vyváže-
nosť produktu. Strešné okno RotoQ 
je možné použiť v nízkoenergetických 
aj pasívnych stavbách a je maximálne 
pripravené na výmenu vašich súčasných 
okien v rámci renovačného programu. 

Technické parametre RotoQ: 

pre sklony striech 15 – 90°, 

hodnoty ďalších veličín sú závislé na použi-

tom prevedení, materiáli a zasklení, 

Uw = 1,1 až 0,77 W/(m2K), 

Ug = 1,0 až 0,5 W/(m2K), 

Rw = 31 až 44 dB.

Zdá sa vám to málo? Kompletný sorti-
ment Roto strešných okien aj tieniace 
doplnky hľadajte na www.roto-frank.sk.

Ing. arch. Zdeněk Dvořák

Foto: ROTO Střešní okna, s. r. o.
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pre kvalitné a úsporné presvetlenie

krytinu zabezpečí správne lemova-
nie. Bezpečnosť, pohodlie a pokoj 
s Roto zárukou 15 rokov, to všetko 
predstavuje Designo R7. 

 Technické parametre Designo R7: 

 pre sklony striech 20-65⁰, 

 Uw = 1,1 W/(m2K),

 Ug = 0,7 W/(m2K), 

 Rw = 32 dB. 

ZDVÍHA LATKU STREŠNÝCH 
OKIEN
Strešné okno RotoQ vstupom na trh 
odkrylo možnosti technického posunu 
v oblasti vývoja týchto produktov. Ponú-
ka skvelé tepelno-technické parametre 
v spojení s premyslenou konštrukciou, 
nevyhnutnou nadväznosťou komponen-
tov a dlhou životnosťou. RotoQ s ovlá-
dacím madlom na hornej hrane krídla sa 
ponúka v najčastejšie používanom spôso-
be otvárania – kyvnom prevedení (s osou 
otvárania v strede rámu). K dispozícii sú 
drevené a plastové profily aj možnosť pri-
dania elektrického ovládania. Z výberu 
zasklenia a celkových parametrov tohto 
radu okien sa vám môže až zatočiť hlava.

Spoločnosť Roto patrí dlhodobo k špičke 
výrobcov a vo vývoji konštrukcií streš-
ných okien myslí tiež na minimalizáciu 
chýb pri vykonávaní montáže, preto aj 
tu nájdete priamo z výroby na okne na-
montované vnútorné aj vonkajšie zatep-
ľovacie bloky, parozábranu a montážne 
uholníky. Vonkajšie oplechovanie a le-
movanie bez jediného šróbu zaistí „klik“ 
systém. Správnu polohu krídla voči rámu 
je možné upraviť vďaka patentovanému 

šie výsuvno-kyvné strešné okno Designo 
R7, ktoré je špecifické hlavne spôsobom 
otvárania. V zjednodušenom princípe 
funguje tak, že sa os otáčania dostane 
pomocou piestu do hornej časti rámu, 
otvorené krídlo sa vysúva nad rovinu 
strechy a ovláda sa kľučkou na spodnej 
hrane. Zrazu máte k dispozícii väčší 
priestor, lepší prístup k oknu aj výhľad 
von. Jednoduché a fungujúce. Kvalitne 
prevedený rám vybavený zatepľovacím 
blokom a límcom parozábrany, doplne-
ný zasklením s trojsklom, predstavuje 
luxusný výrobok so skvelým pomerom 
cena/výkon. Toto strešné okno nájde 
uplatnenie v mnohých nízkoenergetic-
kých stavbách (v nových aj existujúcich). 
Výmena starého okna za okno s lepšími 
parametrami a komfortnejším spôsobom 
otvárania nadchne nejedného užívateľa. 
Vyberať môžete z drevených a plastových 
profilov. Z vonkajšej strany je strešné 
okno vždy oplechované a odvod vody na 
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Priame alebo nepriame využívanie 
slnečného žiarenia nemá takmer 
žiadne negatívne dopady na život-

né prostredie a zdravie človeka. Výroba 
slnečných termických kolektorov je síce 
spojená so spotrebou energie, avšak 
kvalitný slnečný kolektor vyprodukuje,  
podľa dostupných údajov, za 18 – 24 me-
siacov toľko energie, koľko bolo nutné 
vynaložiť na výrobu potrebných kompo-
nentov a inštaláciu systému. 

EKOLOGICKÁ AJ EKONOMICKÁ 
ALTERNATÍVA
Slnečné kolektory majú jednoznačne 
obrovský ekologický prínos. Pozrime 
sa teraz na situáciu v ich využívaní na 
Slovensku. Klimatické podmienky na 
Slovensku nie sú horšie ako v susednom 
Rakúsku. Avšak rozdiel vo využívaní sl-
nečnej energie u nás a u našich susedov 
je priepastný. Kde hľadať príčiny? Laická 
i odborná verejnosť na Slovensku má 
stále značne nereálne a skreslené pred-
stavy o možnostiach slnečnej energetiky. 
Na jednom póle tohto názorového spek-
tra je totálne zavrhovanie tejto alterna-
tívy. Protipólom je nekritické vyzdviho-
vanie možností a potenciálu využívania 
slnečnej energie. Pravda je, ako zvyčajne, 
niekde uprostred. Praktické skúsenosti 
dokazujú, že príprava teplej vody (TÚV) 
pomocou solárnych zariadení vykazuje 
veľmi priaznivé ekonomické parametre. 
Dnešné slnečné kolektory dokážu v prí-
pade optimálneho zapojenia a prevádz-
kovania zabezpečiť 50 – 70 % z celoroč-

ného množstva energie potrebnej 
na ohrev TÚV. Technicky je 

síce možné dosiah-
nuť i vyššie 

percen-
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to pokrytia, ale za cenu zhoršenia 
ekonomických ukazovateľov. Optimálne 
navrhnutý a prevádzkovaný solárny sys-
tém na ohrev TÚV dokáže dodať ročne z 
1 m2 kolektorovej plochy 500 i viac kWh 
tepla. V letnom období je to denne cca 
50 litrov teplej vody s teplotou 50 –  
60 °C. V zimnom období, keď slniečko 
svieti nedostatočne, kolektory stude-
nú vodu z vodovodu iba predhrejú a 
iný zdroj energie (elektroohrev, kotol 
ÚK) zabezpečí dohrev na požadovanú 
teplotu.

SOLÁRNY OHREV VODY
Najväčší slovenský výrobca slnečných 
kolektorov spoločnosť THERMO/SO-
LAR zo Žiaru nad Hronom ponúka na 
prípravu teplej vody cenovo a výkonovo 
optimalizované solárne zostavy. Pre 
rodinný dom s 2 – 3 osobami je určená 
zostava s dvomi kolektormi TS 300 
a 200-litrovým bojlerom. Pre väčšie 4- až 
5-členné rodiny sú určené solárne zo-
stavy s tromi kolektormi a 300-litrovým 
zásobníkom. Takéto solárne zostavy 
ušetria majiteľovi cca 50 až 60 % z roč-
nej spotreby energie na prípravu teplej 
vody. Vďačným objektom na inštaláciu 
solárneho ohrevu sú tiež bazény. Von-
kajšie bazény treba v našich podmien-
kach ohrievať aj v lete, aby sa dosiahla 
prijateľná teplota vody. Slnečné kolekto-
ry výrazne zvýšia teplotu vody a predĺžia 
dĺžku kúpacej sezóny. Ak je bazén skrytý 
vo vnútri budovy a nemá priame tepelné 
zisky zo Slnka, je potrebné dodať mu 
všetku energiu na ohrev vody. V nových 
domoch bazénov pribúda a nie každý in-
vestor si uvedomuje, že okrem nemalých 
investičných nákladov sú s nimi spojené 
trvalé výdavky na ich prevádzku. Suma 
1000 – 1500 eur ročne za ohrev vody 
v bazéne nie je ničím výnimočným. 
Z technického hľadiska sú  bazény veľmi 
vhodné pre solárny ohrev. 

SLNKO nevyčerpateľný zdroj energie
JEDNOU Z CIEST, AKO MOŽNO 
PREDÍSŤ NEGATÍVNYM JAVOM 

INTENZÍVNEHO VYUŽÍVANIA 
FOSÍLNYCH PALÍV ALEBO ICH 
ASPOŇ OBMEDZIŤ, JE INTEN-

ZÍVNEJŠIE VYUŽÍVANIE OBNO-
VITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

(OZE). SLNKO JE NEVYČERPA-
TEĽNÝ ZDROJ ENERGIE A VŠET-

KY OSTATNÉ DRUHY OZE SÚ 
V PODSTATE LEN PRETRANS-

FORMOVANOU SLNEČNOU 
ENERGIOU.
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MOŽNOSTI VYKUROVANIA
Častou otázkou je, či sa dá slnečnými 
kolektormi vykurovať. Odpoveď nie 
je jednoduchá. Treba mať na zreteli 
nesúlad medzi prísunom energie zo 
Slnka a potrebou tepla na vykurovanie. 
Technicky je síce možné realizovať vyku-
rovanie objektu slnečnými kolektormi, 
ale ekonomická zmysluplnosť takéhoto 
riešenia je prinajmenšom otázna. 

Korektnejšie je hovoriť o podpore vyku-
rovania, ak sú splnené určité podmienky:

  objekt má veľmi dobré tepelno-
technické parametre a nízkoteplotný 
vykurovací systém (stenové, podlahové, 
teplovzdušné alebo výrazne predimen-
zované konvekčné vykurovanie),
  najjednoduchším a najlacnejším 

riešením je predohrev spiatočky pred jej 
vstupom do kotla alebo rozdeľovača,
  citeľný prínos kolektorov pre ÚK 

nezabezpečia tri či štyri kolektory. Ich 
výrazne vyšší počet so sebou prináša po-
trebu riešiť otázku racionálneho využitia 
letných tepelných ziskov. Zmysluplným 

riešením je kombinácia s letným ohre-
vom vonkajšieho bazéna,
  pre tieto systémy je vhodný väčší uhol 

sklonu kolektorov (napríklad 60°),
  v sporadicky využívaných rekreačných 

objektoch možno napojiť vykurovací sys-
tém priamo na kolektory bez výmenní-
ka,
  v schéme zapojenia je veľmi často 

centrálny zásobník tepla dostatočného 
objemu, do neho vstupujú okrem kolek-
torov aj ďalšie zdroje tepla a napájajú sa 
z neho všetky spotrebiče.
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na ich inštaláciu vrátia minimálne troj- 
až štvornásobne. Tento parameter sa 
ešte môže výrazne zlepšiť v závislosti 
od rýchlosti rastu cien palív a energie. 
Okrem toho netreba zabúdať na ďalšie 
prínosy slnečných kolektorov:
  menšia závislosť od monopolných 

dodávateľov palív,
 zvýšenie ceny nehnuteľnosti,
 ekologický imidž majiteľa. 

Rastu záujmu o solárne systémy pro-
spelo na Slovensku i zavedenie štátnej 
podpory v rámci Národného programu 
Zelená domácnostiam, ktorého dru-
há etapa je v plnom prúde. Úspešný 
uchádzač o prostriedky z tohto progra-
mu môže získať až 1 750 eur. Svojimi 
výrobnými kapacitami je THERMO/SO-
LAR schopný uspokojiť akýkoľvek rast 
slovenského dopytu. Samotnú realizáciu 
zabezpečuje širokou sieťou zmluvných 
organizácií. 

Reko z materiálov THERMO/SOLAR
Foto:  THERMO/SOLAR

INTEGRÁCIA DO STREŠNÉHO 
PLÁŠŤA
Samotné slnečné kolektory sa najčas-
tejšie umiestňujú na strechu objektu. 
Pokiaľ ide o sedlovú strechu s vhodným 
sklonom, je možné zabudovať ich do 
strešného plášťa. Takéto umiestnenie 
kolektorov kladie vyššie nároky na 
odbornú zdatnosť montážnikov, ale má 
svoje nesporné prednosti. Prospieva 
architektonickému vzhľadu budovy, 
zlepšujú sa tepelné podmienky pre prácu 
kolektorov, sú menej zaťažené vetrom 
a snehom a tiež sa ušetrí časť krytiny. 
Táto tzv. integrácia do strešného plášťa 
sa dá realizovať so všetkými typmi ko-
lektorov z produkcie THERMO/SOLAR 
Žiar, s. r. o. Do najmenších podrobností 
sú prepracované technické detaily pre 
prípad jedno- i viacradových inštalácií vo 
väčšine typov u nás používaných streš-
ných krytín. Takto inštalované slnečné 
kolektory pripomínajú veľké strešné 
okná. A pri dobrej spolupráci architekta 
so strechármi i solárnikmi je možné 
vytvoriť homogénnu plochu strešných 
okien spolu s kolektormi. 

NÁKLADY NA INŠTALÁCIU
Kovové kolektory THERMO/SOLAR  
majú praxou overenú životnosť viac ako 
40 rokov. Za takéto obdobie sa náklady 

KVALITNÉ A ODOLNÉ  
KOVOVÉ KOLEKTORY 

THERMO/SOLAR  MAJÚ 
PRAXOU OVERENÚ 

ŽIVOTNOSŤ VIAC AKO  
40 ROKOV.

stavba energetické alternatívy
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5 ROKOV ALEBO 160 000 KM ZÁRUKA VÝROBCU

ŤAŽNÁ KAPACITA 3,5 T
VIACPRVKOVÉ ZAVESENIE ZADNEJ NÁPRAVY
UŽITOČNÉ ZAŤAŽENIE 1 T

NISSAN NAVARA
NECH JE VÁŠ DEŇ AKÝKOĽVEK

NISSAN
 SERVISNÁ
 ZMLUVA

ALEBO

ROKOV
 ZÁRUKA
 VÝROBCU

ALEBO

ZÁRUKA
VÝROBCU

NA L’AHKÉ ÚŽITKOVÉ
VOZIDLÁ NISSAN

Použité fotogra  e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za 
súčasť zmluvného návrhu. Záruka výrobcu 5 rokov alebo do najazdenia 160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr) na ľahké úžitkové vozidlá 
(s výnimkou e-NV200: záruka výrobcu 5 rokov alebo do najazdenia 100 000 km na elektrické komponenty, 3 roky alebo do najazdenia 100 000 km 
na zvyšné komponenty vozidla). Informácie nie sú úplné. Pre viac informácií o záruke navštívte www.nissan.sk alebo autorizovaných predajcov 
vozidiel Nissan. Kombinovaná spotreba 6.3-6.9 l/100km. Kombinované CO2 emisie 167-183 g/km. Hodnoty spotreby a emisií sú stanovené v súlade 
s platnými európskymi predpismi. V dôsledku zavedenia nového celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu (WLTP) by sa dané technické 
údaje mohli aktualizovať pred registráciou vozidla. Nepovinné vybavenie a príslušenstvo spolu s inými netechnickými faktormi môžu ovplyvniť 
spotrebu a emisie. Uvedené motory môžu podliehať obmedzeniam dostupnosti v dôsledku zmien v ponuke motorov Nissan.

667_Navara_Print_SK_DOM_BYVANIE_210x280.indd   1 2019. 05. 23.   17:33
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E
lektrokotly momentálne zažívajú 
boom. Trend zateplenia budov (ich 
obvodových múrov, striech) a po-
užitia kvalitných okien razantne 

znížil tepelné straty domov či bytových 
jednotiek. Tie už nepotrebujú toľko 
energie na vykurovanie ako kedysi, 
vďaka čomu klesli prevádzkové náklady 
a tento druh vykurovania sa stal cenovo 
oveľa dostupnejším.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ
Rozumnou cenou, nenáročnou montá-
žou a spoľahlivým fungovaním vyniká 
nový rad závesných elektrických kotlov 
Ray značky Protherm. Slovenská spo-
ločnosť pre techniku prostredia im na 
veľtrhu Aquatherm v Nitre udelila oce-
nenie „Slovenský výrobok roka 2019“. 
Či už ide o rekonštrukcie, alebo o no-
vostavby, tieto zariadenia predstavujú 
veľmi jednoduchý, komfortný, bezpečný 
a takmer bezstarostný spôsob vykuro-
vania. Ich ďalšou výhodou je fakt, že 
na odvod spalín im postačuje dymo-
vod. Neprodukujú žiadne emisie, čo je 
výhodné aj pre ich použitie tam, kde sú 
časté inverzie a ohrozenia smogom. Vy-
nikajú aj tým, že sú tiché. Ich ovládanie 
je jednoduché a prehľadné. Vďaka novej 
technológii, ktorá zahŕňa nové spôsoby 
regulácie, sú zároveň aj šetrnejšie než 
staršie kotly tohto druhu. Majú totiž 
zabudované nové zdokonalené čerpadlo 
s nízkou spotrebou elektrickej energie, 
ktoré veľmi rýchlo dodá teplo pre vaše 
radiátory či podlahové vykurovanie.

VYROBENÉ NA SLOVENSKU
Možností je mnoho, elektrický kotol 
Ray môžete skombinovať napríklad 
s externým zásobníkom na teplú vodu 
a zabezpečiť tým komfort teplej vody 
aj pre viacčlennú rodinu. Určite oceníte 
praktické rozmery elektrokotlov Ray, 
vďaka ktorým sa zmestia do kuchynskej 
skrinky, do výklenku na chodbu či pod 
schodisko. Tieto kotly sú vyrábané pria-
mo na Slovensku, vo výkonových radoch 
od 6 kW do 28 kW, s možnosťou zapo-
jenia do kaskády. Sú vhodným riešením 
vykurovania najmä pre oblasti, kde nie 
je dostupná plynofikácia, napríklad pre 
poľnohospodárske usadlosti, chalupy 
či chaty v horských oblastiach. Ak v do-
mácnosti dbáte na každodenné šetrenie 
a máte radi flexibilitu, najlepšou voľbou 
je elektrokotol Ray v kombinácii s inte-
ligentnou reguláciou. Jednou z možnos-  
tí je smart regulátor MiGo, ktorý vám 
umožní ovládanie vykurovania na diaľku 
prostredníctvom internetu a aplikácie 
vo vašom smartfóne či tablete. Viac na 
www.protherm.sk.   

Reko z materiálov značky Protherm

Foto: Protherm

ELEKTRICKÁ ENERGIA JE PRE 
DOMÁCNOSTI STÁLE NAJDO-
STUPNEJŠÍM ENERGETICKÝM 
ZDROJOM, OVEĽA DOSTUP-
NEJŠÍM NEŽ NAPRÍKLAD ZEM-
NÝ PLYN. ELEKTRICKÉ KOTLY 
PRETO PREDSTAVUJÚ NAJJED-
NODUCHŠIU MOŽNOSŤ PRE 
VYKUROVANIE BYTOV, RODIN-
NÝCH DOMOV ČI INÝCH INTE-
RIÉROV.

spôsob vykurovania?

AKÝ JE
NAJJEDNODUCHŠÍ

stavba energetické alternatívy



 moderný dizajn
 široká škála rozmerov
 farebná variabilita
 vyšší výkon ako väčšina kúpeľňových telies
 možnosť krajného i stredového pripojenia
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to môžeme aj tak, ako keby celému domu 
chýbala päťcentimetrová vrstva zateplenia,“ 
vysvetľuje predseda Združenia výrobcov 
murovacích materiálov Martin Mihál.

RASTIE ÚLOHA PROJEKTANTOV
Pri stavbe domu s takmer nulovou po-
trebou energie je v prvom rade potrebné 
splniť kritérium minimálnych tepelno-  
technických požiadaviek na obálku 
budovy. Pri dosiahnutí takmer nulovej 
spotreby energie pomôžu následne 
obnoviteľné zdroje energie. „Ich využitie 
musí navrhnúť projektant pre každý dom 
zvlášť, nedá sa totiž uplatniť jedno uni-
verzálne riešenie. Niektoré oblasti nemajú 
napríklad prístup k plynu, iné disponu-
jú možnosťou čerpať energiu tepelným 
čerpadlom, v iných prípadoch je výhodné 
použiť tepelné kolektory alebo fotovoltické 
články,“ vysvetľuje podpredseda Združe-
nia Gabriel Szöllösi.

Dosiahnuť požadované parametre sa 
dá len súčinnosťou použitia správnych 
materiálov, pridania moderných tech-
nológií, vhodnou orientáciou budovy, 
rozloženia miestností a pod. Dnes už 
pri využití moderných murovacích 

Každý z výrobcov murovacích 
materiálov má k dispozícii tvár-
nice, s ktorými postavíte dom od 

pivnice až po strechu. Obvodové murivo, 
priečky, schody, stropy, strechy, komín 
aj omietky môžete mať od jedného do-
dávateľa. Pre staviteľov, ale aj konečných 
užívateľov to prináša jednu veľkú výho-
du, nech sa rozhodnú pre ľubovoľného 
dodávateľa, dostanú kompaktný systém.
Veľkou prednosťou tohto prístupu je vy-
riešenie konštrukčných detailov, najmä 
miest styku rôznych častí stavby tak, aby 
tu nevznikali poruchy ako napríklad te-
pelné mosty, netesnosti či kondenzácia.

Je dôležité, aby obvodová stena bola 
v každom mieste s rovnakými paramet-
rami. „Obálka domu musí spĺňať normu 
v každom mieste, či už to je v rohu, pri okne, 
alebo pri strope. Len tak zabezpečíme to, 
že bude bez tepelných mostov. Málokto si 
uvedomuje, že len niekoľko takýchto miest 
má rovnako negatívny dopad, ako keby sme 
dom postavili o triedu horšie. Predstaviť si 

DNEŠNÉ MUROVACIE MATE- 
RIÁLY PRINÁŠAJÚ INOVATÍVNE 
RIEŠENIA S VYSOKO NAD- 
ŠTANDARDNÝMI TEPELNOIZO-
LAČNÝMI VLASTNOSŤAMI PRE 
EKOLOGICKY ZMÝŠĽAJÚCICH 
ZÁKAZNÍKOV. NAĎALEJ IDE 
O TRADIČNÝ A PRÍRODNÝ MA-
TERIÁL, Z KTORÉHO JE POSTA-
VENÁ VÄČŠINA DOMOV NA 
SLOVENSKU, AVŠAK STAVEBNÉ 
TVÁRNICE PREŠLI OBROVSKÝM 
VÝVOJOM. DNES TAK DOKÁ-
ŽETE VĎAKA MODERNÝM 
MUROVACÍM MATERIÁLOM 
VYBUDOVAŤ DOM S JEDNO-
VRSTVOVOU OBVODOVOU 
STENOU, KTORÁ SPĹŇA NAJ-
PRÍSNEJŠIE NORMY. AJ VĎAKA 
TOMU JE MOŽNÉ ČERPAŤ 
ŠTÁTNU DOTÁCIU NA TAKMER 
NULOVÉ DOMY VO VÝŠKE AŽ 
8 000 EUR.

dotácia nezaskočí
MUROVANÉ 



materiálov nemá význam ísť s tepelnou 
ochranou do veľkých extrémov. „Videli 
sme domy, kde sú zdvojené fasády alebo 
zbytočne veľa izolácie. Sú to riešenia, ktoré 
sú veľmi drahé a neprinášajú požadovaný 
účinok,“ upresňuje Gabriel Szöllösi.

Pri sprísnení energetických požiadaviek 
od 1. januára 2021, ktoré znížia spot-
rebu primárnej energie oproti súčas-
ným hodnotám na polovicu, dochádza 
k situácii, kedy už nestačí hľadieť len 
na tepelno-technické vlastnosti obálky, 
ale bude nevyhnutné pridať aj ďalšie 
technológie.

Dom s výmerou 120 štvorcových metrov 
vyjde v priemere okolo 140-tisíc eur. 
Samozrejme, závisí to aj od lokality a po-
užitých materiálov. V prípade nulového 
domu však treba počítať s nákladmi na-
vyše, napríklad na fotovoltiku. Takmer 
nulovú spotrebu energie budovy je mož-
né dosiahnuť len efektívnou a kvalitnou 
tepelnou ochranou budovy, počítať sa 
pri takomto dome musí aj s energiou 
z obnoviteľných zdrojov, či už v samot-
nej budove, alebo v okolí. Dom sa tak 
môže predražiť aj o vyše 20-tisíc eur.

POMÔŽE ORIENTÁCIA  
AJ ARCHITEKTÚRA 
Murovacie materiály dávajú takmer ne-
obmedzené možnosti pri stavbe rodin-
ných a bytových domov. Projektant vám 
vie prispôsobiť dom presne podľa vašich 
potrieb. Podľa Martina Mihála zo Zdru-
ženia murovacích materiálov, „dôležité 
je dbať na vzduchotesnosť obálky domu. 
Výstavba domu v takmer nulovom štandar-
de si vyžaduje, aby boli budovy vzducho-
tesné. Keď chceme dom nútene vetrať, tak 
nemôžeme mať úniky na miestach, kde to 
nie je žiadané. Dobre omietnuté murované 
stavby sú prirodzene vzduchotesné.“ Kva-
litné omietnutie murovaných obvodo-
vých stien zabezpečuje 100-percentnú 
vzduchotesnosť, ktorá je z hľadiska 
úspory energií významným faktorom. Aj 
správna orientácia a dispozícia budovy 
má značný vplyv na minimalizáciu jej 
energetickej náročnosti. Napríklad veľké 
okná otočené na juh umožnia vyhriať 
dom len vďaka slnečným lúčom aj v 
zimnom období. Veľkou výhodou mu-
rovaného domu je, že zbiera teplo počas 
celého dňa a akumuluje ho v stenách či 
podlahe. Vďaka tomu sa v murovaných 
domoch kúri ročne v priemere až o 50 

MUROVANÉ 
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dní menej ako napríklad v drevostav-
bách. Ďalším dôležitým kritériom je aj 
zdržanlivejší tvar domu. Vieme ušetriť 
veľa energie tým, že dom má menej 
výklenkov, teda menej plôch, cez ktoré 
môže unikať teplo.

ŠTÁTNA DOTÁCIA 8 000 EUR 
Príspevok vo výške 8 000 eur môžu 
získať už aj postavené domy. Veríme, že 
štátna dotácia bude kompenzovať časť 
navýšenia nákladov, ktoré vyplývajú 
z prechodu na takmer nulový štandard 
a bude motivujúca najmä pre ľudí, ktorí 
nad týmito domami už uvažujú. Ľuďom, 
ktorí sa pre takéto domy rozhodnú, to 
umožní stavať ich vo vyššej kvalite. Od-
hadujeme, že dotácia môže pokryť 1/3 
až 1/2 rozdielu nákladov medzi ultraníz-
koenergetickým domom (v súčasnosti 
podľa platnej legislatívy povinný pre 
novostavby) a takmer nulovým domom.

Zavedenie podpory pre novostavby 
s takmer nulovou potrebou energie 
hodnotí ZVMM pozitívne. „Ministerstvo 
dopravy a výstavby sa takto snaží kom-
penzovať zdražovanie domov vyplývajúce 
zo sprísňovania podmienok pre výstavbu 
rodinných domov. Dotácia sa týka celého 
stavebného sektora, ktorý sa rodinnými 
domami zaoberá. Pozitívne bude, ak sa 
na základe tohto príspevku zvýši počet 
postavených rodinných domov,“ dodáva 
Mihál. Záujemcovia o dotáciu na domy 
s takmer nulovou potrebou energie by 
mali klásť dôraz na tepelno-technické 
vlastnosti stavebných konštrukcií už pri 
projekte. „Moderné murovacie materiály 

majú veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnos-
ti, ktoré s rezervou spĺňajú normové požia-
davky na obvodové steny aj bez dodatočné-
ho zateplenia. Tradícia murovaných domov 
v našom klimatickom pásme potvrdzuje, že 
sú dlhodobo najlepšou voľbou pre dosiah-
nutie tepelnej pohody a zároveň úspory 
nákladov vďaka optimálnej kombinácii 
tepelnoizolačných vlastností a akumulácie 
tepla. Smerom k rodinným domom s takmer 
nulovou potrebou energie sa murované 
domy ukazujú ako riešenie efektívne, keďže 
sú ekologické, bezpečné a trvácne. Okrem 
toho ide aj o zdravé bývanie bez kompro-
misov,“ dopĺňa podpredseda združenia 
Gabriel Szöllösi.

ČO MUSÍ ZÁUJEMCA SPLNIŤ?
Legislatíva zavádzajúca príspevok na 
takmer nulové domy vo výške 8 000  eur 
platí od mája 2019. Pre uchádzanie sa 
o tento príspevok musí záujemca splniť 
viacero kritérií.
  Rodinný dom sa nachádza na území  

 Slovenska.
  Celková podlahová plocha rodinného  

 domu je najviac 200 m2.
  Rodinný dom je využívaný výlučne na  

 bývanie.
  Žiadateľ o príspevok musí byť vlast- 

 níkom rodinného domu, občanom EÚ  
 a mať trvalý pobyt na Slovensku.
  Právoplatné kolaudačné rozhodnu 

 tie rodinného domu bolo vydané po  
 31. 12. 2014.
  Rodinný dom, ako aj stavebné   

 konštrukcie domu spĺňajú mini- 
 málne požiadavky na energetickú  
 hospodárnosť budov s takmer nulovou  
 potrebou energie.
  Na rodinný dom nebol poskytnutý  

 príspevok podľa zákona o energetickej  
 hospodárnosti budov alebo podpora na 
 obstaranie rodinného domu zo   
 Štátneho fondu rozvoja bývania.

ČO BUDETE POTREBOVAŤ?
  Projektová dokumentácia rodinného  

 domu.
  Právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
  Fotodokumentácia rodinného domu.

Reko v spolupráci so ZVMM

Foto: archív redakcie

SMEROM K RODINNÝM DOMOM 
S TAKMER NULOVOU POTREBOU 
ENERGIE SA MUROVANÉ DOMY 
UKAZUJÚ AKO RIEŠENIE EFEKTÍVNE, 
KEĎŽE SÚ EKOLOGICKÉ, BEZPEČNÉ 
A TRVÁCNE. OKREM TOHO 
IDE AJ O ZDRAVÉ BÝVANIE BEZ 
KOMPROMISOV.
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Moderné tehly sa vďaka ne-
ustálym inováciám prispôso-
bujú novým, stále prísnejším 

požiadavkám na tepelnú ochranu budov. 
Stavebný systém Porotherm na báze pá-
lenej keramiky umožňuje stavať rodinné 
domy, ktoré s rezervou spĺňajú normové 
požiadavky na obvodové steny aj bez 
dodatočného zateplenia. 

TEHLY TRIEDY ENERGY+
S prémiovými produktmi Porotherm 
triedy Energy+ môžete stavať ekologic-
ky, energeticky úsporne a ohľaduplne 
k životnému prostrediu. Brúsené tehly 
Porotherm EKO+ Profi alebo tehly 

plnené minerálnou vlnou Porotherm T 
Profi umožňujú zhotoviť jednovrstvové 
omietané obvodové murivo s nadštan-
dardnými tepelnoizolačnými parametra-
mi bez potreby zateplenia.

Výborné tepelnoizolačné schopnosti 
tehál sú zárukou dostatočne vysokých 
povrchových teplôt obvodovej konštruk-
cie. Pri správnom zhotovení konštrukč-
ných detailov eliminujú tiež vznik 
tepelných mostov. Tým sa minimalizuje 
riziko vzniku plesní, prípadne kondenzá-
cia vodnej pary na vnútornom povrchu 
konštrukcie.

MUROVANÝ DOM S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE MOŽNO POSTAVIŤ AJ BEZ 
DODATOČNÉHO ZATEPLENIA. TEHLY POROTHERM Z KATEGÓRIE ENERGY+ VÁM POMÔŽU 
VYTVORIŤ ZDRAVÉ, BEZPEČNÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ A TRVÁCNE BÝVANIE BEZ KOM-
PROMISOV.

Riešenie pre murivo 

BEZ ZATEPLENIA
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MODERNÝ SPÔSOB MUROVANIA
Tehly Porotherm T Profi a Porotherm 
EKO+ Profi majú brúsené ložné plochy. 
Sú presné a môžu sa spájať pomocou 
malty pre tenké škáry alebo murovacej 
peny Dryfix. Murovanie je vďaka tomu 
jednoduché, presné a rýchle. Oba spôso-
by murovania (na tenkovrstvovú maltu 
a murovaciu penu) zabraňujú prieniku 
nadbytočnej technologickej vlhkosti do 
muriva, čo je v prospech tepelnoizolač-
ných vlastností muriva.

ZDRAVÝ DOMOV BEZ ZATEPLENIA
Tehly Porotherm podporujú zdravé 
bývanie. Tepelnú pohodu v murovanom 

dome a zároveň úsporu nákladov dosa-
hujú optimálnou kombináciou tepelno-
izolačných vlastností a akumulácie tepla.
Schopnosť keramického črepu akumulo-
vať teplo bráni v zime rýchlemu vy-
chladnutiu domu a v lete jeho rýchlemu 
prehriatiu. Vďaka tomu pomáha udr-
žiavať stabilnú teplotu v miestnostiach 
a vytvára účinnú bariéru proti náhlym 
teplotným výkyvom v exteriéri.
Murivo z pálených tehál tiež zabez-
pečuje optimálny vlhkostný režim vo 
vnútorných priestoroch, vďaka čomu 
nehrozí riziko vzniku plesní, ktoré môžu 
spôsobiť neželané alergie.

ZÍSKAJTE DOTÁCIU NA  
MUROVANÚ NOVOSTAVBU
Na murované novostavby rodinných 
domov možno od 1. mája 2019 získať 
dotáciu vo výške až 8 000 eur. Pod-
mienkou je, aby postavená novostavba 
dosiahla parametre budovy s takmer 
nulovou potrebou energie. Záujemco-
via, ktorí chcú dotáciu využiť, by preto 
mali klásť dôraz na tepelno-technické 
vlastnosti stavebných konštrukcií už 

pri projekte. Tehlový systém Porotherm 
ponúka systémové riešenia, ktoré dané 
požiadavky spĺňajú. Viac informácií na 
www.wienerberger.sk.

Reko z materiálov skupiny Wienerberger

Foto: Wienerberger

 Moderné tehly Porotherm 44 T Profi 
plnené minerálnou vlnou zabezpečujú 
dostatočné tepelnoizolačné vlastnosti 
obvodových stien domu v Podlužanoch 
aj bez dodatočného zateplenia.

 Vo veľkoformátových tehlových blo-
koch Porotherm EKO+ Profi plní hlavnú 
tepelnoizolačnú funkciu množstvo 
vzduchových dutín oddelených tenkými 
keramickými rebrami. Samotná keramika 
prispieva k výsledným tepelnoizolačným 
vlastnostiam vďaka poréznej štruktúre, 
veľkému počtu a malej hrúbke.

 Tehly Porotherm T Profi vznikli spo-
jením  dvoch prírodných materiálov – 

pálenej tehly a minerálnej vlny. Obidva 
materiály vkladajú do výsledného pro-
duktu svoje najlepšie parametre. Tehla 

plnená minerálnou vlnou je ideálna pre 
jednovrstvové obvodové steny.

MODERNÉ MUROVACIE MA-
TERIÁLY DOSAHUJÚ VYNI-
KAJÚCE TEPELNOIZOLAČNÉ 
VLASTNOSTI, KTORÉ SPĹŇAJÚ 
AKTUÁLNE NORMOVÉ PO-
ŽIADAVKY PRE OBVODOVÉ 
STENY AJ BEZ DODATOČNÉ-
HO ZATEPLENIA. 



NIE VŠETKO V NAŠOM ŽIVOTE 
VIEME OVPLYVNIŤ. SPÔSOB ŽIVO-
TA A PROSTREDIE, V KTOROM BÝ-
VAME, VŠAK MÁME VO SVOJICH 
RUKÁCH. PODĽA SVETOVEJ ZDRA-
VOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE (WHO) 
JE NAŠE ZDRAVIE OVPLYVNENÉ AŽ 
NA 70 – 85 % PRÁVE SPÔSOBOM 
ŽIVOTA A PROSTREDÍM, V KTOROM 
ŽIJEME. PRETO BY SME MU MALI VE-
NOVAŤ DOSTATOČNÚ POZORNOSŤ.

Takmer 90 percent svojho času 
trávime vo vnútri budov, a tak 
kvalita vnútorného prostredia 

a materiálov, ktoré nás obklopujú, majú 
na nás výrazný vplyv a pôsobia aj na 
naše zdravie. Potvrdil to aj intenzívny 
výskum v Baumit Viva parku, ktorý 
priniesol jednoznačné, vedecky overené 
poznatky o tom, že kvalita použitých 
stavebných materiálov významne 
ovplyvňuje ľudské zdravie. Aj vďaka 
týmto poznatkom dnes s istotou vieme 
povedať, ako sa stavia zdravý dom a čo 
trvalo zlepšuje kvalitu bývania. 

Je to celkom jednoduché – len ten, kto 
zdravo stavia, môže aj zdravo bývať. Žiť 
zdravo a v pohode nemusí byť zložité – 
stačí zateplený dom, steny, ktoré dokážu 
naakumulovať viac energie, a omietky, 
ktoré dokážu regulovať vlhkosť v inte-
riéri. Práve dnes, v hektických časoch 
plných výziev a stresu, sa naša obývačka 
môže stať aj našou relaxačnou miestnos-
ťou či osobným zdrojom energie.

stavať, bývať, žiť
ZDRAVO
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TRI PILIERE PRE ZDRAVÝ DOM
Aké sú základné pravidlá zdravého 
bývania? Výskumy vo výskumnom 
parku Baumit Viva ukázali, že ak chceme 
postaviť zdravý dom, musíme zohľadniť 
tri dôležité oblasti. 

1. FASÁDA – ZATEPLENIE NA PRVOM 
MIESTE
Kvalitné zateplenie nie je prínosom 
len pre energetickú efektívnosť nášho 
domu. Zároveň je zárukou teplých stien 
v zime a príjemne chladných v lete. 
Vďaka tomu je v obytnom priestore 
pohoda bez rušivého prievanu a bývanie 
je tak príjemnejšie a zdravšie. Ďalším 
benefitom je stabilná relatívna vlhkosť 
vnútorného vzduchu. Vyššia teplota 

stien v zime totiž umožňuje nižšiu vyku-
rovaciu teplotu a nižšia vykurovacia tep-
lota znamená vyššiu relatívnu vlhkosť. 
V neposlednom rade správne navrhnuté 
a zrealizované zateplenie pomáha ochrá-
niť steny v interiéri pred plesňami. 

2. KONŠTRUKCIE – HMOTNOSŤ 
ZAVÁŽI
Masívne steny, rovnako ako aj stro-
py a podlahy, dokážu v kombinácii 
s kvalitným zateplením udržať v dome 
v zime teplo a v lete chlad. Čím väčšia je 
hmotnosť týchto konštrukcií, tým viac 
energie dokážu naakumulovať, a tým 
stabilnejšia, príjemnejšia a zdravšia je 
vnútorná klíma v našom dome. To však 
nie je všetko, čo masívnymi konštrukcia-

mi získame. Okrem vyrovnanej teploty 
redukujú nadmerný hluk a vplyv škodli-
vých emisií.

3. INTERIÉR – INTERIÉR V POHODE
Minerálny omietkový systém výrazne 
prispieva už v hrúbke 1,5 – 2 cm k re-
gulácii vlhkosti v interiéri, keď ju rýchlo 
absorbuje v prípade nadbytku a násled-
ne ju v prípade jej zníženia vracia späť. 
Takto pomáha udržať stabilnú vlhkosť 
vnútorného vzduchu, ktorá je dôležitá 
pre zdravú vnútornú klímu.

Základom ľudského zdravia sú tri pilie-
re – kvalitná výživa, dostatočný pohyb 
a zdravé prostredie. Moderný človek 
trávi väčšinu času v interiéroch. Pobyt 
v nekvalitnom vnútornom prostredí 
však môže vyústiť do mnohých zdravot-
ných problémov, ktoré sa dnes definujú 
ako syndróm chorých budov (SBS = 
Sick Building Syndrom), takže zdravé 
stavebné materiály sa stávajú základným 
predpokladom pre zdravý život. Viac 
nájdete na zdravebyvanie.baumit.sk.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit
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Od počiatkov mali jasno aj vo 
voľbe materiálu – z porovnania 
vlastností rôznych typov ich 

požiadavkám najlepšie vyhovel Ytong. 
Majiteľ si na začiatku stanovil jasné kri-
tériá, ktoré si u výrobcov porovnal. Boli 
pre neho dôležité presne v tomto poradí:

1.  Zdravotná neškodnosť, doložená  
 certifikátmi.
 2. Presnosť tvárnic pre presné   
 murovanie.
 3. Variabilnosť prvkov – hrúbky tvárnic,  
 preklady, zvýšená tlaková únosnosť.
 4. Pevnosť tvárnic – pri poškodení   
 dopravou, lámavosť pri spracovaní,  
 poškodenie vlhkosťou.
 5.  Cena.

Ako vidno, kritérium ceny nebolo zďa-
leka tým hlavným, od začiatku zvažo-
vali trvalú hodnotu svojej investície. 
Certifikátmi o zdravotnej neškodnosti aj 

pôvode materiálu tento výrobca dispo-
noval a mal ich zverejnené na svojom 
webe. Ostatné kritéria sa investor 
rozhodol prebrať so stavebnými odbor-
níkmi. „Diskutovali sme ich so stavebnými 
firmami, stavebnými projektantmi aj so 
známymi, ktorí už stavali z pórobetónu. 
Ytong nám vyšiel najlepšie,“ hovorí maji-
teľ, ktorý v dome už dva roky spokojne 
býva a môže teraz hodnotiť výsledky 
s odstupom. „Keď porovnám tento materi-
ál s iným lacnejším variantom, zistím, že už 
len paleta je kvalitne zabalená a nepoško-
dená dopravou. Pri murovaní skvele drží 
rovinu a nie je nutné si vypomáhať klinmi. 
Aj samotné stavebné firmy hovorili, že 
zákazku zoberú len v prípade, že pórobe-
tón bude práve od Ytongu,“ doplnil svoje 
skúsenosti. Stavba bola vybudovaná 
kombinovane – hrubú stavbu realizovala 
stavebná firma a inštaláciu a vonkajšie 
úpravy spravili miestni živnostníci alebo 
majitelia svojpomocne. Zo systému tu 
použili nielen obvodové murivo, priečky 
a preklady, ale aj strop Ekonom. Jeho 
výhodou je vysoká stabilita a takmer 
úplná rovinnosť. Odchýlka je tak malá, 
že nevyžaduje ďalšie výškové korektúry 
a najmä v spojení s vhodnou suchou 
skladbou podlahy prináša zjednoduše-
nie konštrukcie podláh a s tým spojené 
ďalšie úspory.

ÚSPORNÉ A JEDNODUCHÉ  
SPRACOVANIE VRÁTANE STIERKY
V priebehu výstavby stavebníci ocenili 
aj presnosť a minimum stavebného 
odpadu  – tvárnice sa dali jednoducho 
dorezávať a aj zvyšky mohli na stavbe 
dobre spracovať. „Obmurovanie zaria-
ďovacích predmetov by bez Ytongu nebolo 
možné alebo príliš zložité. Pri murovaní 
šatníkov alebo špajze sme používali tvárni-
ce s hrúbkou 100 alebo aj 50 mm. Tým sme 

MAŤ VLASTNÝ DOM SI MAN-
ŽELIA VŽDY ŽELALI A NA TEN-
TO SEN SI POČKALI ROVNÝCH 
DVADSAŤPÄŤ ROKOV. DLHO 
NEMOHLI NÁJSŤ VHODNÝ 
POZEMOK A AŽ SA IM JEDEN 
ZAPÁČIL, MAL V SEBE „HÁ-
ČIK“ – BOL NA SVAHU. DOM 
PODĽA ICH PREDSTÁV SA ALE 
PODARILO REALIZOVAŤ ZA 
ROK A DVA MESIACE. 

Vlastný dom
ako darček k výročiu svadby
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získali väčší priestor. Pri inštalácii nábytku 
som ocenil jednoduchosť vŕtania dier pre 
rozperky – vôbec som nepoužíval vrták do 
betónu, ale vrták HSS na kov a diery boli 
absolútne presné,“ opisuje majiteľ prácu 
s materiálom.

Zo systému Ytong tu použili tiež vnú-
tornú hladenú stierku, ktorá svojimi 
vlastnosťami prispela k celkovej kvalite 
steny. „Oceňujeme rýchlosť nanášania 
a minimálny vnos vody do stavby. Múry 
so stierkou sú naozaj rovné a presné. Pri 
usadzovaní nábytku a kuchyne sme nemali 
jediný problém. To nám ušetrilo čas, nervy 
a aj náklady. Stierka je aj relatívne odolná 
proti poškodeniu. Niekoľkokrát sa nám 
podarilo naraziť alebo buchnúť do steny a 
nikdy sa povrch nepoškodil,“ opisuje skúse-
nosti majiteľ. 

A aké rady by po skúsenosti dal tým, čo 
sa ešte len k životnému kroku – stavaniu 
chystajú? „Záujemcom o stavanie odpo-
rúčam dobre zvážiť pomer ceny a kvality 
materiálov, životnosť a následnú pridanú 
hodnotu. Stavať z toho najlacnejšieho 

materiálu sa môže pri platení faktúry zdať 
ako výhra, ale väčšinou problémy vzniknuté 
pri stavaní alebo s kvalitou (životnosťou) 
neskôr bývajú veľké a náklady na sanáciu 
chybných materiálov prevážia pôvodný 

rozdiel v cenách materiálov,“  dopĺňa na 
záver.

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong
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stavba tieniaca technika

na juhozápad
DOM S TERASOU

RODINNÝ DOM PODĽA VLASTNÝCH PREDSTÁV JE SPLNENÍM SNOV ŠTVORČLENNEJ RODINY 
V MALEBNEJ DEDINKE NA VALAŠSKU. RODINA PREDTÝM BÝVALA S BABIČKOU V JEJ DOME, 
PRIČOM STÁLE SNÍVALA O TOM, ŽE RAZ BUDÚ BÝVAŤ VO VLASTNOM. S MIESTOM SPÁJA RODI-
NU SILNÉ PUTO, PRETOŽE MAJITEĽ SA TU NARODIL, A TAK CÍTI VEĽKÚ SPOLUPATRIČNOSŤ S RE-
GIÓNOM AJ MIESTNYMI ĽUĎMI. RODINNÉ VÄZBY RODINA VÝRAZNE VYUŽILA AJ PRI STAVBE 
A ZARIAĎOVANÍ  SVOJHO VLASTNÉHO NOVÉHO DOMU. AJ KEĎ JE MAJITEĽ VÁŠNIVÝM CESTO-
VATEĽOM, VO SVETOVEJ ARCHITEKTÚRE INŠPIRÁCIU NEHĽADAL. DOM SA VYZNAČUJE JEDNO-
DUCHÝMI LÍNIAMI A DOSTATKOM PRIESTORU, KTORÝ SPĹŇA POŽIADAVKY MLADEJ AKTÍVNEJ 
RODINY. 
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V
ýber lokality bol skôr náhodou 
a úsmevným príbehom než ciele-
ným hľadaním. „Môj kamarát hľa-
dal pozemok pre svoju vlastnú stav-

bu a keďže vedel, že sa v regióne vyznám, 
svoje návrhy so mnou vždy preberal. Jeden 
pozemok sa mi veľmi páčil. Vedel som, 
že je to krásne miesto na rovine v centre 
dediny, a pritom tam nie je vôbec vidieť. Pre 
známeho bol však pozemok zbytočne veľký, 
no pre mňa ten pravý,“ rozpráva majiteľ. 
Na 300 m² stála pôvodne stará stodola, 
ktorú bolo treba pred spustením stavby 
zbúrať a pozemok zarovnať. 

Pôdorys domu si majiteľ navrhol sám 
a inak zveril celý projekt do rúk vsetín-
skeho architekta Jana Chlápka. Majiteľ 
presne vedel, aké miestnosti v dome 
rodina potrebuje. „Stavebne konštrukčné 
veci som riešil sám, ale všetko som konzul-
toval s manželkou, čo sa ukázalo ako skvelá 
kombinácia. Chcela mať v dome aj priestor, 
o ktorom vie iba žena, a muž nemá tušenie, 
že taký priestor existuje.“ Pri projektovaní 
išlo o veľmi úzku spoluprácu, ktorú si 
majitelia preverili pri drobných úpravách 
na predchádzajúcom dome. Vďaka jasnej 
predstave majiteľa a dobrej spolupráci 
išiel projekt veľmi rýchlo a trval len 
niekoľko mesiacov. Obe strany dokázali 
svoje predstavy harmonicky skombino-
vať. Architektovi sa podarilo do stavby 
vniesť niekoľko zaujímavých prvkov, 
napríklad terasu, ktorá dom krásne 
presvetľuje.  

KRÁSNY VÝHĽAD 
Vďaka skvelému umiestneniu domu s te-
rasou situovanou na juhozápad dopraje 
teraz  krásny výhľad do okolitých lesov 
a kopcov, ktorý pôsobí upokojujúcim 
dojmom. Priestrannú terasu zatieňu-
je a chráni hliníková pergola Espacio. 
„Motoricky ovládané lamely do seba 
dokonale zapadnú a z pergoly sa tak stáva 
dokonalý prístrešok po celý rok. Dažďová 
voda navyše odteká do žľabu, ktorý je 
schovaný v nosných nohách a nie je ho teda 
vidieť,“ hovorí Filip Šimara zo spoločnos-
ti Climax, ktorá je najväčším výrobcom 
tieniacej techniky v Čechách a ktorej 
produkty majitelia využili.

ČISTÉ LÍNIE A ÚTULNOSŤ  
Zariaďovanie interiéru mali manželia 
najskôr v pláne sami. Osud im ale pri-
hral do cesty ďalšieho dobrého suseda, 
ktorý je akademickým architektom. 
„Radi si spolu dáme večer pohár vína a pri 
jednom takom večere som ho požiadal, či 
by sa k nám mohol prísť pozrieť,“ rozpráva 
majiteľ a pokračuje: „Za dva týždne mi 
k ďalšiemu poháru priniesol aj návrh a dnes 
som veľmi šťastný za to, že sme si jeho rady 
vzali k srdcu, pretože si skvele poradil pre-
dovšetkým so svetlom. Niekoľko návrhov 
nás skutočne ohromilo.“ 

Rodina je zástancom čistých línií a jed-
noduchosti. Obaja manželia majú radi 
čisté biele steny, čo sa, ako sami hovoria, 
s dvomi synmi hrajúcimi cez zimu hokej 
v obývacej izbe ťažko udržuje. V dome 
sa aj napriek tomu rozhodli pre bielu 
v kombinácii so šedou doplnenou o prv-
ky dreva. Obývacej izbe preto dominujú 
podhľady s priznanými krovmi, ktoré 
miestnosti dodávajú na útulnosti. 

TECHNICKÉ ÚDAJE  

Zastavaná plocha: 300 m2

Úžitková plocha: 180 m2 

Konštrukcia: murivo Porotherm 44 T 

vypenené, terasové portály z hliníka a plastu, 

vinylová podlaha 

Výplne otvorov: Slovaktual 

Strecha: plechová strecha Lindab Click 

Vykurovanie: podlahové vykurovanie a krb 

Tieniaca technika: pergola Espacio, von- 

kajšie žalúzie Z-90 Noval, siete proti hmyzu  

a látkové rolety Zebra a Orion od Servis 

Climax, a. s. 
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Majiteľov domu po celú stavbu spre-
vádzalo veľké šťastie na ľudí, ktorí za 
úspešnou realizáciou stoja. Väčšinu 
majitelia poznajú osobne, a tak nebol 
problém sa na čomkoľvek dohodnúť. 
Rovnaká situácia prebehla aj pri výrobe 
nábytku. Majiteľ má dvoch bratrancov 
stolárov, ktorí sa spoločne postarali 
o nábytok na mieru od kuchyne, postele 
až po dvere. S výsledkom je celá rodina 
maximálne spokojná. 

S TIENENÍM AJ BEZ KLIMATIZÁCIE 
Majitelia zastávajú názor, že 
klimatizácia v dome nie je potrebná, 
pokiaľ máte kvalitné tienenie. „Záleží, 
z akých materiálov dom postavíte a ako je 
orientovaný. Je, samozrejme, veľký rozdiel 
medzi starým a novým domom. V našom 
predchádzajúcom dome sme pri vysokých 
letných teplotách neboli schopní spať. 
Teraz máme v dome vďaka tieneniu aj cez 
leto ideálnych 23 stupňov,“ pochvaľuje 
si majiteľ. Na oknách sú vonkajšie 
žalúzie Z-90 Noval značky Climax, ktoré 
sú zabudované do podomietkových 
schránok. Zatiahnuté žalúzie bránia 
prenikaniu slnečných lúčov do 
miestnosti a chránia teda aj pred 

teplom. Naklopenie lamiel umožňuje 
izbu súčasne zatieniť aj vetrať. A pretože 
sa v dome často vetrá, sú okná doplnené 
o siete proti hmyzu. Väčšinou posuvné, 
pretože dopĺňajú presklené plochy so 
vstupom na terasu.
 
V kuchyni sú nainštalované dizajnové 
látkové rolety Zebra pre denné a nočné 
použitie, ktoré sa jednoducho udržujú. 
V kúpeľni a na toalete sú kvôli zvýšené-
mu súkromiu roletky Orion. V izbách, 
kde sa spí, sa tienenie ovláda pomo-
cou spínača a v ostatných úžitkových 
priestoroch domu diaľkovým ovládačom.

ZÁHRADA PRE MALÝCH 
FUTBALISTOV 
Jednou z dominánt domu je krásna 
priestranná záhrada, ktorá je úplne 
v réžii manželky. Je rozdelená na časť 
zeleninovú, ovocnú a časť s okrasnými 
kríkmi. Koncept záhrady vychádzal 
z potreby veľkého zatrávneného 
priestoru, ktorý mal od začiatku slúžiť 
ako futbalové ihrisko pre majiteľa a jeho 
synov. „Priestor na futbal nám stačí, 
ale pokojne by sme s chlapcami využili aj 
väčšiu plochu. To už by sa však manželke 
príliš nepáčilo,“ smeje sa majiteľ domu. 
Rodine s konceptom záhrady pomáhala 
ich známa, ktorá sa špecializuje na 
záhradnú architektúru. 

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY 
Dom má tiež niekoľko technických špe-
cifikácií. Okrem vlastnej studne, ktorá 
slúži na zavlažovanie záhrady, sú najza-
ujímavejšie podomietkové odkvapy. Zo 
začiatku mali majitelia problém nájsť na 
Valašsku firmu, ktorá si s touto špecific-
kou požiadavkou poradí. Ako už je však 
pre túto rodinu typické, aj tentokrát 
mali veľké šťastie a odkvapy sú rovna-
ko ako schránky pre vonkajšie žalúzie 
zapustené v murive. Podlahové vyku-
rovanie v dome šetrí výdaje a v zime si 
rodina užíva príjemné chvíle pri krbe. 
 
Reko z materiálov Climax

Foto: Climax

stavba tienica technika
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P
re zatienenie pergol alebo zimných 
záhrad sú ideálne rolety Veranda, 
ktoré vám poskytnú optimálnu po-

hodu a zimnú záhradu v priebehu celého 
roka. Tieto rolety nielenže umožňujú 
regulovať teplo, ale aj priechod svetla, 
a tým vás chránia pred neznesiteľnou 
horúčavou a interiér pred vyblednutím.
Rolety Veranda sú kombináciou vyso-
ko kvalitného materiálu a moderného 
dizajnu. Sú vhodné pre montáž na 
akúkoľvek konštrukciu zimných zahrad 
alebo pergoly. Celý systém je vyrobený 
z materiálov odolných proti korózii a 
látka je v uzavretom stave rolety úplne 
ukrytá v boxe. V otvorenom stave je tka-
nina napnutá v bezpečnej vzdialenosti 
medzi roletou a sklom, vďaka vodiacim 
lištám a pružinovému systému, ktorý 
drží tkaninu v konštantnom napätí.

NA DLHÉ ROKY
Veranda HRV80-ZIP umožňuje regulo- 
vať prienik slnečného svitu do miestnos-
ti a zamedziť tak nepríjemne vysokému 
množstvu svetla i tepla. Látka je chráne-
ná a zvinutá v boxe, ktorý je v úplne za-
tiahnutej pozícii rolety uzavretý dolným 
profilom, vďaka ktorému ostanú farby 
látky nevyblednuté a jasné po dlhé roky. 

OCHRANA PRED SLNKOM 
SA STALA NEODDELITEĽNOU 
SÚČASŤOU NAŠICH DOMO-
VOV. NAJMÄ AK  SPĹŇA OVEĽA 
VIAC POŽIADAVIEK Z HĽADIS-
KA POHODLIA, DIZAJNU A 
BEZPEČNOSTI. POŽIADAVKY 
ZÁKAZNÍKOV A TRHU MOTI-
VOVALI SPOLOČNOSŤ ISOTRA 
K TOMU, ŽE SA ROZHODLI 
V ROKU 2019 DOPLNIŤ SVOJU 
PONUKU O NOVÉ TYPY TIENE-
NENIA PRE PERGOLY A ZIMNÉ 
ZÁHRADY. 

Elegantná a funkčná ochrana 

PRED SLNKOM

PREDNOSTI A VÝHODY ROLIET VERANDA
 

  Zatieni vnútorné i vonkajšie presklené horizontálne, vertikálne aj šikmé plochy. 

  Majú elegantný a nadčasový dizajn. 

  Vytvárajú optimálnu termoreguláciu. 

  Široká variabilita prevedení. 

  Tkanina je napnutá vďaka jedinečnému zip systému. 

  Sú dve možnosti inštalácie – z interiéru alebo exteriéru. 

  Možnosť inštalácie LED osvetlenia.

Látka vytvára vizuálne pohodlie domo-
va, tepelnú i zvukovú izoláciu, môže 
byť zatemňujúca, ale aj priesvitná, je 
extrémne trvanlivá, odpudzuje špinu a 
odoláva požiaru. Verandu HRV80-ZIP je 
možné namontovať jediným spôsobom, 
a to pomocou držiakov vodiacich líšt.

ELEGANTNÉ RIEŠENIE
Veranda HRV80-ZIP-2P je elegantným 
riešením, vďaka ktorému si budete môcť 
užiť svoju terasu, bazén či záhradu ešte 
dlhšie. Objavte čistý dizajn v kombiná-
cii s dokonalým pohodlím. Supertenká 
vodiaca lišta, ladný box a úzke stojky do-
dávajú tejto verande kultivovaný vzhľad. 

stavba tienica technika
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Toto nové riešenie zatienenia verandy 
je teraz elegantnejšie, štíhlejšie, vyniká 
svojimi vlastnosťami a s vaším domo-
vom bude tvoriť dokonalú súhru. Veran-
du HRV80-ZIP-2P je možné namontovať 
jediným spôsobom, a to uchytením iba 
na stenu.

TECHNOLOGICKY PREPRACOVANÉ
Celý systém roliet Veranda je vyrobený 
z nekorodujúcich materiálov a navrh-
nutý tak, aby ľahko prekonal akékoľvek 
menšie tolerancie v osadení konštrukcie 
strechy. Rolety sú vybavené zipsovým 
systémom, ktorý zabezpečuje, že 
látka zostáva náležite napnutá v každej 

polohe dolného profilu a zabraňuje 
vykĺznutiu látky z vodiacich líšt. Box je 
upevnený na vodiacich lištách. Bezpeč-
ná vzdialenosť látky od strechy zimnej 
záhrady či pergoly je zaistená pomocou 
vodiacich líšt a lankového pružinového 
systému. Taktiež máte možnosť inštalá-
cie integrovaného LED osvetlenia, vďaka 
ktorému si budete môcť verandu užívať 
ešte dlhšie a dlhé letné večery tak budú 
ešte príjemnejšie.

Ide o technologicky prepracované vý- 
robky spĺňajúce aj tie najnáročnejšie 
požiadavky zákazníkov, ktorí vyžadujú 
pohodlie a dokonalú funkčnosť, vráta-

ne dlhoročnej životnosti. Bližšie infor-
mácie o týchto produktoch a ponuku 
ďalších produktov nájdete na stránke 
www.isotra.sk.

Reko z materiálov spoločnosti ISOTRA

Foto: ISOTRA



Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

Čítate nás už viac ako 10 rokov
 
Ďalšie zaujímavé témy nájdete  
zdarma v našom archíve 
 
www.domabyvanie.eu
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FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNE NA KĽÚČ

SOLÁRNE SYSTÉMY • FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY • SOLÁRNE ELEKTRÁRNE • SOLÁRNY OHREV TÚV

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.

 EU-POWER, s.r.o.,  e-mail:  info@eu-power.sk,  tel. :  +421 908 548 551, www.eu-power.sk

POWER S MINI
2 948 € na kľúč

Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

2,12 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 
energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev 

TÚV v už inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 5 100 € 
s DPH / Výška dotácie: 2 152 €

POWER S +
3 980 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER M 3f
4 150 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 
do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV v už 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 
s DPH /Výška dotácie: 2 350 €

POWER X 3f
6 662 € na kľúč

Ročná výroba: 5000 AŽ 5600 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

5,40 kWp / Stredný fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 

energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev TÚV 
v už inštalovanom zásobníku. /Celková cena: 9 012,00 € 

s DPH/ Výška dotácie: 2 350 €

POWER M - HYBRID 1f
6 898 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
1 fázový FV systém s akumuláciou. INŠTALOVANÝ VÝKON 

ELEKTRÁRNE 3,24 kW. Pprípadné prebytky elektrickej 
energie sú ukladané do akumulátora Kvalitní LiFePo4 
Akumulátory Pylontech 2,4 kWh! Uloženú energiu je 
možné využiť i v dobe, kedy nesvieti slnko. V prípade 

výpadku prúdu funguje systém ako záložní zdroj.

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.

• SOLÁRNY OHREV TÚV

ks.rewop-ue.www ,155 845 809 124+  : .let  ,ks.rewop-ue@ofni  :liam-e  ,.o.r.s ,REWOP-UE 

2 948 € na kľúč
Ročná výroba: 2000 AŽ 2200 KWH
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link: https://eu-power.sk/ 
. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

2,12 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu 
elektrickej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej 
energie do DS Je možný aj presun prebytku na Ohrev 

3 980 € na kľúč
Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH

1 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 
3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-

kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

POWER M 3f
4 150 € na kľúč

Ročná výroba: 3000 AŽ 3200 KWH
3 fázový FV systém. INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 

3,24 kWp (Malý fotovoltaický systém pre výrobu elektric-
kej energie pre domácnosť Prebytky elektrickej energie 

inštalovanom zásobníku.) Celková cena: 6 330 € 

Solar Hybrid_S-LI-ION
5100 €

Pre domácnosť so spotrebou do 4000 kWh. 
1 fázový FV systém. 2,70 kWp FV hybrid - 1 fáza. 10 x FV 

panel 270 Wp Jinko solar, 1 x Hybrid menič 3 kW + 
konštrukcia, AC/DC rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 

2,4 kWh, technológia LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov 
(až 6000x!) s 80% hĺbkou vybíjania.

Solar Hybrid_M-LI-ION
6542 €

Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh. 
3,24 kWp FV hybrid - 1 fáza. 12 x FV panel 270 Wp Jinko 

solar, 1 x Hybrid menič 3,6 kW + konštrukcia, AC/DC 
rozvádzač a výzbroj. Akumulátor 2,4 kWh, technológia 

LiFePO, vysoký počet nabíjacích cyklov (až 6000x!) s 80% 
hĺbkou vybíjania.

Dotácia na fotovoltické solárne panely 2450 €.
Dotácia na slnečné kolektory 1750 €.

 kompletne z eloxovaného hliníka,
 elegantný a moderný dizajn,
 odolné voči krupobitiu a námraze,
 integrovaný odkvap,
 možnosť viacerých prevedení: M, Y,

    Tandem atď,
 prevedenie: Hnedá, Nerez, Čierna ,        

    Bronz, Biela

MODERNÉ, ELEGANTNÉ,
FLEXIBILNÉ A STABILNÉ

COOPERIT, s.r.o.
Haburská 49/A
821 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: autopristresok@gmail.com 
www.auto-pristresok.sk
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si ľahký nábytok, ktorý môžete 
jednoducho preniesť dnu. V prípade, 
že ho nemôžete skladovať vnútri, chráňte 
ho nepremokavým krytom.  

03 Ak potrebujete ochranu pred UV 
žiarením alebo viac súkromia, zvoľte 
si slnečník, altánok, baldachýn či zástenu 
podľa vášho vkusu a možností. 

04 Rastliny vám umožnia byť bližšie 
k prírode. Ak nie sú podmienky na 
pestovanie rastlín na vašom balkóne 
ideálne, nebojte sa použiť umelé rastliny. 
Sú rovnako krásne a efektné. 

05 Vhodná podlaha alebo kobe-
rec dokážu úplne zmeniť podobu 
vonkajšieho priestoru. Priestor bude 
pre vás pohodlnejší a ľahšie sa vám bude 
upratovať.  

06 Ak budete mať správne osvetle-
nie, bude sa vám chcieť ostať vonku 
čo najdlhšie. Osvetlenie zároveň dodá-
va priestoru útulnú atmosféru a pôsobí 
veľmi príjemne aj zvnútra.  

07 Priestor vám jednoducho a bez 
veľkých investícií zútulnia dekorač-
né vankúše. Skombinujte farby, veľkosti 
a vzory, ktoré stoličkám či laviciam do-
dajú ten správny štýl a ešte viac pohodlia. 
Ak ich nepoužívate, odložte ich do úlož-
ných dielov alebo vakov. Nezabudnite na 
deky, ktoré farebne dotvoria priestor a sú 
neoceniteľné, keď sa večer ochladí. 

KONEČNE JE TU LETO A S NÍM ČAS NA ODDYCH A ZÁBAVU! 
PRIPRAVTE SI NA TO SVOJ PRIESTOR A VYCHUTNÁVAJTE SI 
POSEDENIE VONKU – ČI UŽ MÁTE MALÝ BALKÓN, ALEBO 
ROZĽAHLÚ TERASU. 

K
de však začať a ako si zariadiť tento 
vonkajší priestor tak, aby to bola 
tá pravá oddychová zóna? Zopár 
dobrých tipov z IKEA poskytol 

interiérový dizajnér Peter Scholc.

01 Svoj štýl zariadenia si môžete 
preniesť aj von. Interiér tak bude pre-
pojený s vonkajším priestorom vizuálne 
aj emocionálne. 

02 Ak vonkajší priestor využívate len 
príležitostne alebo doň nechcete inves-
tovať príliš veľa času či energie, zvoľte 

VONKUUžite si leto

01

02
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08 Výber materiálu na balkón závisí 
od toho, čo sa vám páči, čo chcete 
a čo potrebujete. Ak máte radi drevo, 
myslite na to, že si vyžaduje z času na 
čas istú starostlivosť. Plast, oceľ a hliník 
sú materiály nenáročné na údržbu. Pri 
vhodnej ochrane vydrží  materiál nábytku 
oveľa dlhšie.  

PESTOVANIE RASTLÍN
Rastlinky nám robia radosť a vo všeobec-
nosti zlepšujú našu duševnú pohodu. 
Môžete ich pestovať kdekoľvek, či už 
na parapetnej doske, alebo vo veľkej 
záhrade. Väčšina rastlín v zime odpočíva, 
preto balkón osviežte novými prírastka-
mi. Sukulenty prirodzene čistia vzduch, 
preto sú vhodné na mestské balkóny, kde 
je táto vlastnosť neoceniteľná. Ak chcete 
pozvať na balkón viac prírody a oživiť 
si celý priestor, usporiadajte rastliny do 
skupín. Čoraz viac sa rozmáha pestovanie 
bylín a drobnej zeleniny na balkónoch či 
terasách. Je príjemné, len tak si odstrih- 
núť zväzok mäty či bazalky, keď vám prí-
de na chuť. Pestovanie niektorých druhov 
zeleniny – napríklad papriky či paradajky 
v kvetináči, bude nielen praktické, ale 

zároveň budete mať na balkóne aj zau-
jímavú dekoráciu (09). Na malý balkón 
využite závesné  kvetináče. Priestor sa 
krásne zaplní zeleňou a rastliny nezaberú 
veľa miesta. 

03

09
07

06

04

05

08
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ŠIKOVNÉ NÁPADY 
Aj na malom balkóne môžete vytvoriť 
príjemné miesto na oddych, ale i zábavu 
s priateľmi. Základom je pohodlné sede-
nie (10). Vyberte si pre seba kreslo, malú 
pohovku alebo hojdaciu sieť. Svojich 
hostí môžete usadiť na skladacie či sto-
hovateľné stoličky s mäkkými vankúšmi. 
Stohovateľné stoličky poslúžia aj ako prí-
ručný stolík a vankúše premenia úložný 
diel na pohodlnú lavicu na sedenie. Na 
menšie balkóny je vhodný modulárny 
nábytok, ktorý si môžete prestavovať 
podľa potreby – ak spojíte jednomiestny 
diel s podnožkou, vytvoríte ležadlo, ktoré 
môžete kedykoľvek opäť rozdeliť na po-
hodlné miesto na sedenie. Ak premýšľate, 
ako vyriešiť úložné priestory pri nedostat-
ku miesta, nedržte sa pri zemi. Využite 
policový diel na celú výšku steny, vhodný 
je napríklad HYLLIS z IKEA. Otvorené 
police využite na uloženie vecí či vystave-
nie obľúbených rastlín a obrázkov, ktoré 
premenia balkón na útulné miesto. 

STOLOVANIE 
Nie je nič príjemnejšie ako večerné po-
hostenie na balkóne či víkendový obed 
na terase (11). Keď varíme vonku a trá-
vime spolu čas, sú to nezabudnuteľné 
chvíle. Akoby každé jedlo chutilo na čers-
tvom vzduchu lepšie. Možno je to tým, že 
sme bližšie k prírode.  Stolovanie vonku 
nabáda prispôsobiť sa rytmu prírody. 
Namiesto formálneho prestierania zvoľte 
prírodný štýl – servírovací riad uložte do 
stredu stola, aby sa každý mohol obslúžiť 
sám. Vzhľad zjemnite textíliami, naprí-
klad štólou a servítkami a do stredu stola 
pridajte kvety. Zaveste si svetelnú reťaz, 
ktorá vytvorí po západe slnka tú správ-
nu atmosféru. Použite solárne lampy 
a svietidlá na batérie, ktoré nepotrebujú 
zásuvky. Aby ste stále nemuseli odbie-
hať do kuchyne pre nápoje, zariaďte si 
špeciálne miesto na ich servírovanie. 
Voda v sklenenej nádobe pôsobí lepšie a 
môžete ju ochutiť nakrájaným ovocím a 
uhorkami. Pridajte pár kociek ľadu, aby 
voda bola príjemne chladná a poháre 
uložte neďaleko. Každý sa môže obslúžiť 
sám. Využite flexibilný servírovací stolík 
na kolieskach, ktorý ľahko presuniete. 

Reko

Foto: Ikea

TIP ODBORNÍKA

Ak si plánujete kúpiť pergolu či markízu, 

myslite už dopredu na možnosti, ako si 

letný pobyt pod ich prístreškami spríjemniť 

ešte viac. Čo tak napríklad zabudované 

osvetlenie, reproduktory pre priaznivcov 

hudby, veterný senzor, časový spínač, na-

pojenie na inteligentnú domácnosť alebo 

zvislé clony, ktoré ochránia pred vetrom? 

Pri tieniacich prvkoch si dnes už môžete 

vyberať z veľkého množstva doplnkov a 

najrôznejších vychytávok. 

Filip Šimara, obchodný riaditeľ najväčšieho 

českého výrobcu tienenia CLIMAX
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Navštívte oázu na Tokaji
inohradnícko-vinárska firma OSTROŽOVIČ je 

vinárstvom s  29-ročnou tradíciou. Z malej rodinnej 
firmy v priebehu takmer troch desaťročí vybudovali man-

želia Ostrožovičovci stabilné vinárstvo s celým zázemím pre 
vaše cesty za vínom.

Ostrožovičovci obhospodarujú na Tokaji 58 hektárov vlastných 
rodivých vinohradov systémom integrovanej produkcie, ktorá je 
šetrná k ľuďom aj k prírode.
 
Osemhektárový areál  firmy je plný zelene a dáva okrem vína 
príležitosti rôznym aktivitám a relaxu. Tokajský dom vo Veľkej Tŕni 
s vínnou sálou pre 50 osôb je čarovným miestom, kde môžete uspo-
riadať firemné školenia, semináre, ale aj rodinné oslavy. Príjemnú 
atmosféru umocní výborná zemplínska kuchyňa v kombinácii so 
skvelými vínami z vlastnej produkcie.  

Celoročne je možná ochutnávka vín v klasickej tokajskej pivnici, vy- 
tesanej v sopečnej vyvreline – tufe v hĺbke 13 metrov pod zemou. 
Pol kilometra chodbičiek a chodieb, tri degustačné miestnosti a 
firemný archív s množstvom vzácnych, plesňou obrastených fliaš  
sú ozajstným zážitkom.

Priamo vo vinárstve vybudovali Ostrožovičovci penzión pre 40 
osôb s romantickými izbami, ktoré sú vybavené modernými 
prvkami, ako TV, SAT, WIFI a pod. V lete iste poteší vyhrievaný 
bazén a celoročne jacuzzi, prístupná všetkým ubytovaným hosťom 
neobmedzene. 

V portfóliu firmy nájdete prvé ľadové víno z Tokaja aj krásne 
slamové cuvée, ktoré zberá medaily po svete. Značku Ostrožovič 
nájdete medzi 1 000 najlepšími vínami sveta a každoročne medzi 
100 NAJ Slovenska v Národnom salóne vín. K medzinárodným 
úspechom patria zlaté medaily zo súťaží v Amerike, Španielsku, 
Slovinsku, Grécku aj v Rakúsku. 
 
K najnovším významným úspechom patrí ocenenie vína muškát 
žltý bobuľový Saturnia 2017 titulom Šampión na svetovej výstave 
v  Maďarsku, Vinagora Budapešť. V Národnom salóne vín SR sa 
toto víno stalo šampiónom vo svojej kategórii.  
 
Ostrožovičovci vás počas celého roka pozývajú k nim do Veľkej 
Tŕni, ale pokiaľ máte na Tokaj ďaleko, vína vám radi zašlú kamkoľ-
vek v rámci SR do dvoch pracovných dní.

Prepravné v rámci SR je grátis. Sledujte Ostrožovičovcov aj na Facebooku.
www.ostrozovic.sk   /   +421 908 996 040   /   odbyt@ostrozovic.sk
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NÁBYTOK Z PALIET PATRÍ MEDZI 
ORIGINÁLNE DOPLNKY, ČI UŽ 
V INTERIÉRI, ALEBO EXTERIÉRI. 
JEHO NAJVÄČŠOU VÝHODOU JE, 
ŽE SI Z NEHO MÔŽETE VYROBIŤ 
PRESNE TAKÝ NÁBYTOK, AKÝ 
POTREBUJETE. NECHAJTE SA IN-
ŠPIROVAŤ A VYROBTE SI Z PALIET 
SEDENIE, STÔL ALEBO POLICU. ORIGINÁLNY 

nábytok z paliet
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Ak sa vám páči paletový nábytok 
alebo paletové bytové doplnky, 
iste oceníte zopár tipov, ako ľahko 

sa dá z nich vytvoriť napríklad vonkajšie 
alebo vnútorné posedenie, stôl či posteľ. 
Fantázii sa medze nekladú. Projektové 
palety, ktoré nájdete napríklad v marke-
toch Hornbach, sú zo smrekového dreva 
s klasickým rozmerom 120 x 80 x 15 cm 
a vybrať si môžete z bielej, antracitovej, 
hnedej, pínie, sivej a svetlohnedej farby. 

01 STOLÍK NA KOLIESKACH
Na spodnú stranu palety priskrutkujte 
do všetkých štyroch rohov stabilné ko-
lieska. Potom ju položte na druhú paletu 
a poriadne ich pomocou skrutiek spojte. 
Pokiaľ by ste si chceli radšej postaviť 
stabilný stôl, môžete namiesto koliesok 
použiť ďalšiu paletu ako bočné steny 
a nohy stola zároveň. 

02 SEDENIE Z PALIET
Pripravte si tri stabilné palety. Polož-
te dve palety na seba a priskrutkujte. 
Tretiu paletu použite ako operadlo. 
Postavte ju na dlhšiu stranu a na 
niekoľkých miestach poriadne priskrut-
kujte. Operadlo by malo byť stabilné, 
aby vydržalo záťaž. Pri výrobe takéhoto 
sedenia môžete používať svoju fantáziu 
a upraviť si ho podľa svojich potrieb. 
Výhodou paliet je, že si môžete pláno-
vaný nábytok skúšobne poskladať. Keď 
dosiahnete jeho finálnu podobu, tak ho 
už iba priskrutkujete.   

03 OTVORENÁ POLICA
Na zostavenie základnej police budete 
potrebovať dve palety a drevené dosky, 

ktorých dĺžka by mala zod-
povedať dĺžke police. Počet 
dosiek vypočítajte podľa ich 
šírky, aby bol pokrytý celý 
povrch police. Obidve palety 
postavte na bok oproti sebe. 
Vzdialenosť medzi nimi pone-
chajte podľa dĺžky pripravených dosiek. 
Palety musia byť k sebe otočené spod-
nou časťou, aby sa na vzniknuté výč-
nelky dali položiť drevené dosky. Tými 
totiž police dotvoríte. Pokiaľ plánujete 
prichytiť policu o stenu, privŕtajte palety 
už teraz. Na pripravené palety následne 
pripevnite dosky, tak vznikne horný 
diel police. V prípade, že regál bude stáť 
v priestore, je nutné ho na zadnej strane 
spevniť diagonálou. Tú vytvoríte pomo-
cou dvoch prekrížených dosiek, ktoré 
pripevníte k zadnej časti. 

FANTÁZII SA MEDZE NEKLADÚ
Vyrobiť nábytok z paliet je jednoduché. 
Návody je možné upraviť podľa fantázie. 
Stačí, keď k vyrobenému sedeniu pridáte 
ešte jedno také isté a vznikne vám se-
dačka. Pokiaľ nechcete pohyblivý stolík, 
ale dávate prednosť stabilnému, použite 
ďalšiu paletu ako bočnú stenu stola. 

Tá bude zároveň 
slúžiť ako nožičky. Pre 
nižší stôl rozpoľte jednu paletu a každú 
polovicu použite na jednu stranu. Policu 
z paliet môžete navýšiť pridaním ďalších 
paliet a dosiek.  

Pri výrobe nábytku sa nemusia používať 
iba projektové palety, ale dopomôžu 
aj drevené dosky a laty. Na rezanie 
drevených paliet použite uhlovú brúsku. 
V prípade potreby paletu pred použitím 
ešte zbrúste a natrite akrylovou farbu. 
Náter nechajte poriadne zaschnúť. 

Reko

Foto: archív redakcie
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izbovej teplote odležané rebierka potom 
utrite papierovou utierkou a smelo do 
nich doslova vmasírujte koreniacu zmes. 
Korením nešetrite, na mäse sa ho uchytí 
iba toľko, koľko ho dokáže prijať. 

Rebierka ukladajte na rošt vždy kosťou 
nahor a už ich neobracajte. Grilovanie 
pri teplote okolo 150 °C trvá asi tri hodi-
ny. Teplotu vám ustráži grilovacia sonda 
iGrill3, takže sa môžete pokojne venovať 
inej činnosti. Ugrilované rebierka ne-
chajte ešte aspoň štvrť hodiny odpočívať 

Dobre ugrilované rebierka majú na 
povrchu korenistú kôrku a vnútri 
sú šťavnaté, mäso ide ľahko 

od kosti. Mnohí grilmajstri nakladajú 
rebierka do marinády, aby celé chutili 
dokonale a mäso bolo krehké. Pri dlhom 
grilovaní si s marinádou hlavu lámať 
nemusíte. Rebierka stačí poriadne nako-
reniť, korenie bude mať dostatočne dlhý 
čas na to, aby prešlo všetkými vláknami 
a chuť nezostala iba na povrchu. Cestu 
mu uľahčíte aj tým, že najprv odstráni-
te blanu zo spodnej časti rebierok. Pri 

VERÍME TOMU, ŽE NA VAŠICH 
GRILOVANÝCH REBIERKACH 
SI HOSTIA POCHUTILI, ALE AK 
SKÚSITE TENTO ZLEPŠOVÁK, 
OLÍŽU SI VŠETKY PRSTY A NE-
DOČKAVO SA BUDÚ POZERAŤ 
PO ĎALŠOM KÚSKU. ICH CHUŤ 
TOTIŽ BUDE LUXUSNÁ! NOVÝ 
KOTLOVÝ GRIL WEBER MAS-
TER-TOUCH PREMIUM TOTIŽ 
DOKÁŽE TERAZ NIELEN GRILO-
VAŤ A PIECŤ, ALE AJ ÚDIŤ!

Grilované rebierka údené v grile
DOKONALÉ! 
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pod alobalom. Zmäknú tak, že z nich 
efektne vytiahnete celé kosti.

PREČO NA GRILE ZÁLEŽÍ? 
S kotlovými grilmi Weber sa na celom 
svete griluje už viac ako 65 rokov a sú 
klasikou, po ktorej je čoraz väčší dopyt. 
Výnimočnú kvalitu, 10-ročnú záruku 
a skvelé vychytávky, ktoré z grilovania 
robia jedinečný zážitok, ocenia všetci 
milovníci grilovania. A tohtoročnú 
novinku budú zbožňovať ešte viac. Je tu 
vylepšená 3 v 1 – verzia legendárneho 
grilu: Weber Master-Touch Premium, 
ktorý dokáže grilovať, piecť a aktuálne 
aj údiť.

Dnes veľmi obľúbené pomalé pečenie 
Low & Slow či údenie je zaistené vďaka 
prstencu na brikety Char-Ringu s nere-
zovým difuzérom, ktorý drží palivo pek-
ne pohromade a difuzér tlmí jeho žiar. 
Mäso tak možno pripravovať pri nízkej 
teplote, pomaly a dlho a zabezpečiť si 
unikátny gurmánsky zážitok, napríklad 
z trhaného bravčového, šťavnatého 
kuraťa či v ústach sa rozpadávajúcich, 
jednoducho dokonalých rebierok.

Vylepšenia dostali aj prieduchy, ktoré sú 
teraz nastaviteľné v závislosti od použi-
tej metódy grilovania. Masívny poklop 
dokonale udržiava vnútornú teplotu 

a po otvorení drží sám, takže máte voľné 
obe ruky. O držiaku na sondu iGrill ani 
nehovoríme, ten je samozrejmou súčas-
ťou tohto dnes už legendárneho grilu, 
podobne ako rošt s odnímateľným stre-
dom, ktorý môžete nahradiť napríklad 
panvicou, hrncom alebo iným doplnkom 
z množstva komponentov Gourmet BBQ 
Systému od firmy Weber a urobiť si aj 
polievku, pukance či vafle.

Ak chcete ikonu, vďaka ktorej budete 
mať v jednom grile ukrytú celú kuchyňu, 
siahnite po novom Weber Master-Touch 
Premium v prevedení 3 v 1 – pre perfekt-
né grilovacie zážitky!

 TIP WEBER NA DOKONALOSŤ: 
 Po polhodine priložte na pahrebu čosi  
 vyše hrste mokrej štiepky a druhú časť  
 pred dokončením. Rebierka získajú  
 voňavú údenú arómu. 

Reko z materiálov Weber-Stephen 

Foto: Weber-Stephen 
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Pred kúpou bazéna si starostlivo 
premyslite jeho budúce využitie. 
Plánujete v ňom zlepšovať svoj 

plavecký štýl alebo ho chcete pre svoje 
deti? Podľa svojich potrieb si zvoľte typ, 
veľkosť a hĺbku bazéna. Bazény rozdeľu-
jeme na dva základné typy:

NADZEMNÝ BAZÉN
Tento typ bazéna je dobrým variantom 
pre tých, ktorí nechcú riešiť veľké terén-
ne úpravy v záhrade. Nadzemné bazény 
sú finančne dostupné a vybrať si môžete 
z viacerých prevedení. Predajcovia ponú-
kajú bazény s kovovou alebo drevenou 
konštrukciou, s oceľovými stenami alebo 
samonosné PVC bazény. Nadzemné 
bazény bývajú väčšinou prvou voľbou 
rodičov s malými deťmi. 

ZAPUSTENÝ BAZÉN
Tento typ bazénov si vyžaduje väčšiu 
finančnú investíciu a jeho realizácia 
je náročnejšia na stavbu a zásahy do 
záhrady. Navyše je k nemu potrebné aj 
stavebné povolenie. Zapustený bazén 
má však neobmedzenú životnosť, nepre-
káža výhľadu a saltá doň môžete skákať 
až do súmraku.

ČO SI VYBAVÍTE, KEĎ SA POVIE LETO? PRAVDE-
PODOBNE TEPLO, SLNKO, GRILOVAČKY A V NE-
POSLEDNOM RADE VODA. K LETU TOTIŽ NEOD-
MYSLITEĽNE PATRÍ KÚPANIE. AK ROZMÝŠĽATE 
NAD VLASTNÝM BAZÉNOM, PORADÍME VÁM, 
AKÉ TYPY EXISTUJÚ A AKÉ PRÍSLUŠENSTVO BY 
STE SI MALI SPOLU S NÍM ZABEZPEČIŤ. 

BAZÉN
Leto a
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TIP: Hoci to tak na prvý pohľad nevyze-

rá, napúšťaním bazéna môžete svojim 

susedom pridať vrásky na čele. Väčšina obcí 

má vo svojich stanovách platnej vyhláš-

ky o využívaní pitnej vody, a to hlavne v 

letnom období, kedy hrozia veľké suchá. 

Je teda dobré sa vopred informovať (obec, 

mesto, vodárne atď.), kedy je vhodná doba 

na napúšťanie pitnej vody pre verejnú 

potrebu. Vodárne vám poskytnú praktické 

informácie, napríklad v ktorých hodinách 

a ako dlho je najlepšie napúšťať bazén 

z verejného vodovodu.
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UMIESTNENIE
Samozrejme, na slnečnú časť záhrady! 
Každopádne si určite dobre premyslite, 
koľko plochy môžete bazénu dopriať 
a z akého miesta sa bude ľahko udr-
žiavať. Slnečné lúče by mali na vodnú 
hladinu dopadať čo najdlhšie. Kúpať sa 
v chládku by vás za chvíľu prestalo baviť. 
„Pred stavbou bazéna myslite tiež na svaho-
vitosť pozemku. Svahovitý terén vám môže 
pomôcť, pokiaľ plánujete zapustený bazén 
s rozdielnymi hĺbkami. V prípade nadzem-
ného bazéna však rozhodne odporúčam rov-
ný povrch. Myslite tiež na to, aké rastliny 
a stromy budete mať v jeho okolí. Padajúce 
kvety, plody a lístie vám pridajú viac práce. 
Nad bazénom i pod ním by nemalo viesť 
žiadne elektrické vedenie,“ radí David 
Benda, odborník z oddelenia záhrady 
v projektových marketoch Hornbach.

AKOU VODOU BAZÉN NAPUSTIŤ?
Samotné napustenie bazéna by už malo 
byť tou pomyselnou čerešničkou na 
torte. Ale pozor. Je rozdiel, či bazén 
napúšťate vodou zo studne, alebo 
pitnou vodou. Všeobecne sa do bazénov 
odporúča napúšťať pitnú vodu. Tá je už 
dobre ošetrená, pričom vodu zo studne 
je potrebné prečistiť chlórovaným prí-
pravkom. V oboch prípadoch ale najskôr 
zmerajte pH (kyslosť alebo zásaditosť 
roztoku). Na stupnici pH by to malo ide-
álne byť medzi 6,6 až 7. Ak sú výsledky 
dobré, môžete začať používať chemické 
čistiace prostriedky. V opačnom prípade 
sa môže stať, že by prostriedky nemuseli 
správne fungovať. Bazén sa neoplatí 
plniť zo záhradnej studne a už vôbec nie 
z potoka, ktorý tečie obďaleč. Než zlik-
vidujete všetky mikroorganizmy, bude 
vás to stáť viac, než si objednať cisternu 

s pitnou vodou, ak nemôžete vodu pri-
viesť hadicou z vodovodu.

ČO SI KÚPIŤ ZÁROVEŇ 
S BAZÉNOM?
V sortimente bazénovej techniky a bazé-
nového príslušenstva je z čoho vyberať. 
K malému nafukovaciemu bazéniku pre 
deti nepotrebujete takmer nič, snáď 
len hračky do vody. Pri tých väčších je 
dôležitá nielen starostlivosť o bazén, ale 
aj starostlivosť o vodu. „Pred kúpaním 
odporúčame používať záhradnú sprchu a va-
ničku na umytie nôh. Ušetríte si veľa času pri 
vyberaní nečistôt. Minimálnym základným 
bezpečnostným prvkom je krycia plachta na 
bazén. Buďte tak so svojimi deťmi obozretní. 
Stať sa môže čokoľvek. Ak máte vyšší bazén, 
určite sa vám budú hodiť bazénové schodíky. 
Tiež sa hodí mať doma sadu na opravu (zá-
platy, lepidlo), teplomer a bazénové hadice,“ 
vysvetľuje David Benda. S extra bazé-
novým príslušenstvom, ako je bazénový 
protiprúd, bazénové osvetlenie alebo 
záhradná sprcha, bude zábava pri kúpaní 
na vlastnej záhrade ešte väčšia! 

SOLÁRNA PLACHTA
Dobrým pomocníkom pre udržanie 
teplej vody v bazéne je solárna plachta. 
Pokiaľ ňou bazén na noc prikryjete, 
zmenšia sa tepelné straty nazbierané 
počas dňa. Môžete ju využiť ako priro-
dzený ohrievač vody aj cez deň, kedy 
plachta využíva slnečné lúče a voda sa 
ohrieva rýchlejšie.

TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE  
ZÁHRADNÉ SYSTÉMY
Potrebuje váš bazén príliš dlhú dobu na 
to, aby sa v ňom voda na začiatku sezó-
ny ohriala a na konci leta je už voda na 
kúpanie zase príliš studená? Predĺžte si 
kúpaciu sezónu, pretože okrem solárne-
ho ohrevu vám dobre poslúži aj tepelné 
čerpadlo. S tepelnými čerpadlami mô-
žete až 80 % vydávanej energie získavať 
z okolitého vzduchu.

OSVETLENIE BAZÉNOV
Svetelné prvky v rôznych farbách a 
tvaroch, napríklad svetelné gule alebo 
svetelné štvorce, dodajú vášmu bazénu 
extra nádych! Na osvetlenie bazéna sa 
tiež výborne hodia závesné podvodné 
svetlomety alebo podvodné svetlá, ktoré 
sa upevňujú pomocou magnetov.
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nielen mechanické nečistoty, ktorých sa 
zbavíte filtráciou, bazénovým vysávačom 
či lovom do sieťky, ale tiež najrôznejšie 
mikroorganizmy, ako sú riasy, baktérie 
či vírusy. Tie zahubí práve len chémia.
Pre zdravotnú nezávadnosť bazéno-
vej vody a správnu funkciu všetkých 
chemických prípravkov sa hodnota pH 
musí pohybovať v rozmedzí 7,0 až 7,4. 
Hodnota pH vyššia ako 7,4 môže spô-
sobiť vo vode mliečne zákaly, za ktoré 
môže vyzrážanie vápnika. Pri hodnotách 
pH pod 7,0 môže zase dochádzať k zvý-
šenej korózii kovových častí bazénov a 
blednutiu farieb materiálov, z ktorých je 
bazén vyrobený. Obe nežiaduce varianty 
majú vplyv aj na telo – môžu spôsobiť 
napríklad podráždenie očí a pokožky. 
Hodnotu pH kontrolujte pravidelne 
aspoň dvakrát týždenne. 

Ak budete používať bazénovú chémiu, je 
dôležité zároveň používať aj bazénovú 
filtráciu. Do menších bazénov vám stačí 
tzv. kartušová filtrácia, do tých väčších 
potom filtrácia piesková. „Piesková 
filtrácia filtruje vodu cez pieskovú náplň 
a zároveň udržiava správnu hodnotu pH 
vody v bazéne. Napríklad piesková filtrácia 
Marimex ProStar 2 čistí vodu cez kremičitý 
piesok, ktorý zachytáva aj jemné nečistoty 
a do bazéna sa vracia iba čistá filtrovaná 
voda. Dôležité je preto často filtračný pie-
sok preplachovať, aby sa nečistoty v piesku 
neusádzali. Odporúčam preto preplach 
filtrácie minimálne raz týždenne,“ dodáva 
odborník z Hornbachu.

Niektoré čiastočky nečistôt v bazénovej 
vode sú také malé, že ich nezachytí ani 
piesková filtrácia. Vločkovacie prípravky 
obalia čiastočky nečistôt filmom, čím sa 
zväčšia a filter ich potom môže zachytiť.

Minimálne raz ročne sa odporúča bazén 
vypustiť a dôkladne vyčistiť špeciálny-
mi čistiacimi prípravkami pre bazény. 
Nehľadiac na to, ako voda vyzerá, by 
sa steny a dno mali zbaviť vápenatých 
usadenín a nečistôt, aby bolo možné od-
strániť mikroorganizmy, ako sú baktérie 
a riasy. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

TIP: Solárna sprcha umožňu-

je napojiť sa na vodovodnú 

hadicu pomocou rýchlospojky 

a mixovať studenú/teplú vodu 

tak, aby vyhovovala presne 

vašim potrebám. Integrovaný 

zásobník na 8 l vody dostaču-

je pre krátku sprchu 

niekoľkých osôb.

ZÁHRADNÁ SPRCHA
Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, mať 
pri bazéne záhradnú sprchu vám ušetrí 
dosť práce pri čistení vody. Do vody si 
nezanesiete zbytočné nečistoty a vodu 
v sprche krásne ohrejú slnečné lúče. 
Pripojenie k vodovodnému vedeniu je 
možné vykonať cez záhradnú hadicu. Pre 
väčšiu bezpečnosť sú dnes sprchy vyba-
vené zmiešavacou tryskou, čo znamená, 
že pri otočení kohútikom tečie najprv 
studená voda. Otáčaním potom môžete 
nastaviť požadovanú teplotu vody.

BUBLINKOVÁ MASÁŽ 
Pomocou vírivej rohoži môžete premeniť 
bazén aj na vírivku. Tieto rohože sú vhod-
né pre všetky bazény do hĺbky až 130 cm 
a ich montáž je úplne jednoduchá.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
Bazén nestačí len postaviť a sprevádz-
kovať. Každý bazén, pokiaľ v ňom voda 
zostáva dlhšiu dobu, vyžaduje trva-
lú starostlivosť. Odmenou je radosť 
z krištáľovo čistej vody. Bezprostredne 
po dosiahnutí hladiny je nevyhnutné 
upraviť pH a pomocou vybranej ché-
mie udržiavať čistotu vody. Ak patríte 
k odporcom akejkoľvek chémie, na 
bazén radšej zabudnite. Existujú ale 
prípravky na báze kyslíka, takže tra-
dičný chlórový zápach nehrozí. Vodu 
vo všetkých typoch bazénov znečisťujú 



UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

  mobilné zasklenie terás bezrámovými estetickými systémami
  patentovaný systém otvárania a posúvania sklenených tabúľ podľa potreby
  tepelná pohoda v každom ročnom období
  variabilita systému predĺži dobu využívania terás či altánkov
  podľa potreby uzavrie terasy 

 najrôznejších pôdorysných tvarov

Zasklievací systém AllGlass® je špičkový výrobok španielskej spoločnosti Todocristal®. Systém 
AllGlass® ochráni pred nepriaznivými vplyvmi počasia a je vhodný nielen pri zasklení terás 
rodinných domov, ale stále viac sa využíva aj pri zasklievaní terás či lodžií nových bytových 
domov, kde architekti častokrát nešetria s plochou na terasy, avšak v našich klimatických 
podmienkach je ich využiteľnosť veľmi obmedzená. 
Viac o zasklievacom systéme na www.vtr.sk.

VTR, s.r.o., Bratislavská 2., 940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251, Mobil: 0903 263 119, 0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk

01

Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž
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Indonézia
 s dobrodružstvom poznania
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NAJVÄČŠIA OSTROVNÁ 
RÍŠA SVETA – INDONÉZIA. 
TO NIE JE LEN SVETOZNÁME 
BALI, ALE SÚ TO STOVKY 
ĎALŠÍCH OSTROVOV 
A OSTROVČEKOV OKOLO 
ROVNÍKA V JUHOVÝCHODNEJ 
ÁZII. ŠTVRTÁ NAJĽUDNATEJŠIA 
KRAJINA NA SVETE S VIAC AKO 
230 MILIÓNMI OBYVATEĽOV. 

 s dobrodružstvom poznania
Množstvo rôznych etnických 

skupín a domorodých zvykov. 
Zaujímavá príroda – od sopiek, 

cez pláže s bielym pieskom po tropický 
prales. Je to krajina, kde si „to svoje“ 
nájde milovník luxusu, intelektuál aj 
dobrodruh. 

BEZ VÍZ
Pre občanov SR je návšteva Indonézie do 
30 dní pre účely turizmu bez víz. Letieť 
môžete do hlavného mesta Jakarty alebo 
do Denpasaru na Bali. Turistická sezóna 
je celoročná, avšak ako v mnohých kra-
jinách okolo rovníka, aj tu je výraznejšie 
obdobie dažďov. Preto odporúčame 
návštevu od jari do jesene, teda je to 
vhodná destinácia aj na vašu najbližšiu 
letnú dovolenku. 

NEOBVYKLÁ PESTROSŤ
A kam sa vybrať? Sumatra, Jáva, Ka-
limantan, Sulavesi, Bali, Irian Jaya... 
Indonézia ponúka neobvyklú pestrosť. 
Zaujímavosťou je, že napriek existencii 
množstva etnických skupín a jazykov 
sa dohovoríte aj celoštátne uzákonenou 
Bahasa Indonesia, teda indonézsky. 
Tento zaujímavý jazyk dnes ovláda aj 
veľa Slovákov, vďaka populárnemu 

01

02
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programu Darmasiswa, o ktorom vám 
poskytnú viac informácií na príslušnej 
ambasáde. 

NAJĽUDNATEJŠÍ Z OSTROVOV
Najľudnatejší zo všetkých indonézskych 
ostrovov je Jáva. Okrem hlavného mesta 
Jakarty sa tu nachádza aj centrum ume-
nia a kultúry, duchovné centrum staré 
tisícročie, sultanát Jogjakarta. Posedenie 
na lesehanoch pri horúcom zázvoro-
vom čaji na námestí pred sultánskym 
palácom, kde do noci vyhrávajú pouliční 
muzikanti. Tradičné trhy, muži v „sukni“, 
sarongu, ale aj prestížna univerzita 
a umelecká škola. Na jednom konci mes-
ta posvätná sopka Merapi, na druhom 
vlny Indického oceánu – kráľovstvo Loro 

Kidul. Hlavne sa nekúpte v zelených 
plavkách :). V oblasti Jogja nájdete chrá-
my pod ochranou UNESCO, budhistický 
Borobudur, hinduistický Prambanán. 
Množstvo ryžových políčok, kokosových 
paliem, koreninových záhrad. Starobylá 
kultúra, kde sú premiešané všetky sveto-
vé náboženstvá, tradícia mágie, tancov, 
divadelných predstavení. 

Na východnej  Jáve iste stojí za pozor-
nosť oblasť národného parku, kde si svo-
je zvyky uchovávajú domorodí Tengge-
rovia. Sopka Bromo je právom turistické 
lákadlo, okrem toho, že je výnimočne 
vizuálne atraktívna, je aj pomerne ľahko 
dostupná. 

STOJÍ TO ZA TO!
Pre mňa jednoznačne najzaujímavej-
šia je však sopka Rinjany na ostrove 
Lombok, ktorý sa nachádza pár hodín 
plavby alebo hodinu letu od známeho 
Bali. Aj tu nájdete prekrásne pieskové 
pláže a kvalitné hotely. Lákadlom je však 
autentická kultúra domorodcov a podľa 
podmienok aj výstup na jednu z najkraj-

05

03
01 Ryžové polia na Bali sú svetový unikát

02 „Doba kamenná“ na ostrove Siberut

03 Chránené a ohrozené orangutany – ostrovy 

Kalimantan (Borneo) a Sumatra

04 Výlety spojené s potápaním alebo šnor- 

chlovaním 

05 Posvätný hinduistický chrám Tanah Lot  

na Bali

06 Varan komodský na ostrove Kommodo  

a Rinca

07 Sopka Rinjany na ostrove Lombok
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ších sopiek sveta. Pred pár rokmi oblasť 
postihlo zemetrasenie a práve uvedome-
lý turizmus je spôsob, ako byť konkrétne 
nápomocný. Domáci vás radi zoberú aj 
na kratšiu prechádzku – túru pralesom 
k vodopádom. Ak však zvládate výstup 
na tatranské horské chaty, zvládnete 
aj výstup do krátera alebo na vrchol 
druhej najvyššej indonézskej sopky. 
Podľa výberu budete nocovať v kom-
fortných bungalovoch alebo jednu-dve 
noci v stane. Stany, spacáky, výstroj aj 
jedlo nesú skúsení nosiči, miestni horskí 
sprievodcovia a vy si môžete užívať ich 
„all inclusive“ služby. Viete, ako chutia 
palacinky vo vrcholovom tábore s vý-
hľadom na kráterové jazero? Výstup 
na vrchol Rinjany vo výške 3 726 m n. 
m. je náročný, ale verte, že tá námaha 
za to stojí! Panoramatický zostup do 
Senaru a presun do prístavu, odkiaľ sa 
iba za pár minút dostaneme člnom na 
jeden z rajských ostrovčekov Gili. Tu sa 
dá naozaj „vyčilovať“ alebo aj potápať či 
šnorchlovať a pozorovať pritom pestro-
farebné koralové rybky, ale napríklad aj 
korytnačky karety obrovské. 

ČLOVEK A PRÍRODA
Pre milovníkov prírody má Indonézia 
aj ďalšie vychytávky, z ktorých top je 
pozorovanie najväčších jašterov našej 
planéty. Varany komodské v národnom 
parku na ostrovoch Komodo a Rinca. 
S domácim sprievodcom, ktorý aj dbá 
na vašu bezpečnosť, kráčate trávnatou 
savanou, pozdĺž koryta rieky, na kopce 
s výhľadom na okolité more. Vystopovať 
varana a pozorovať ho z bezpečnej vzdia-
lenosti je naozaj zážitok. 

Ďalšie ostrovy, Sumatra a Kalimantan 
(Borneo), sú domovom jedinečného 
orangutana. Jeho meno v preklade 
z indonézštiny znamená „človek z lesa“ 
a práve zachovanie jeho prirodzeného ži-
votného priestoru – tropického pralesa, 
je podmienkou jeho prežitia.

To, ako veľmi súvisí život človeka s prí- 
rodou, možno najlepšie chápu „prírod-
né kmene“, ktoré priamu závislosť na 
prírode denne zažívajú pri zabezpečo-
vaní svojej existencie. Domy z prírod-
ných materiálov – v podobe, akej ich 
stavali aj pred sto a vari aj pred tisíc 
rokmi, zber, lov, šamanské rituály. To je 
realita ostrovov Irian Jaya, Flores, ako aj 
maličkého ostrova pri „veľkej“ Sumatre, 
Siberut. Domorodí Mentawaici v beder-
ných rúškach s lukom v ruke nie sú len 
atrakcia pre turistov, ale práve záujem 
a podpora turistov v rámci „uvedomelé-
ho“ turizmu sú nádejou na zachovanie 
ich tradícií. Cesta na Siberut je cesta späť 

v čase, pre tých, ktorí sú ochotní obeto-
vať trošku pohodlia, plaviť sa na kanojke 
a kráčať blatovou džungľou.

AUTENTICKÁ KULTÚRA 
A TRADÍCIE
Čo sa tradícií týka, veľmi zaujímavá je 
„kresťanská“ tradícia ostrova Sulawesi. 
Svetoznáme sú pohrebné rituály s obeto-
vaním byvolov, podivný spôsob pochová-
vania, zaujímavá architektúra drevených 
stavieb. Oblasť Toraja je etnografický, 
a teda aj turistický unikát. 

OBJAVTE UNIKÁTNE MIESTA
Najnavštevovanejším indonézskym 
ostrovom je Bali. Nie je rozumné si 
povedať, že je to veľmi komerčné, a teda 
tam už nechcem ísť. Práve naopak – je 
tisíc dôvodov, pre ktoré sa stal tento 
hinduistický ostrov populárny. A ak si 
dobre vyberiete miestneho sprievodcu, 
objavíte unikátne miesta. Bali je jeden 
z najkrajších tropických ostrovov, raj na 
zemi, prezývaný aj Ostrov bohov. Mágia 
a mystika každodenných hinduistických 
rituálov, široká škála odtieňov zelenej 
farby na terasovitých ryžových políč-
kach. Prehliadka chrámu na útesoch pri 
západe slnka v neustálej spoločnosti 
posvätných opíc. Chrám Tanah Lot, 
umiestnený na skale v oceáne. Centrum 
balijského umenia – mestečko Ubud 
s kráľovským palácom aj tradičným 
trhom. Chrám umiestnený v pralese 
plnom posvätných opíc a pocit „Indiana 
Jonesa“ prechádzajúceho džungľou. Kú-
panie v horúcich prameňoch uprostred 
pralesa v posvätnom termálnom kúpalis-
ku umiestnenom priamo v nádhernom 
chráme. Sopečné jazerá a kopce Batur 
a Bratan. Pláže s čiernym pieskom na 
severe  a možnosť pozorovania delfínov. 
Výnimočne chutná a lacná kuchyňa. 
Relaxačné masáže a aktívny oddych. 
Dokonalá kombinácia dobrodružstva, 
poznávania a oddychu pri mori a oceáne. 
Indonézia má množstvo ostrovov 
a z nich každý ponúka unikátne dob-
rodružstvo poznania. 

Mgr. Zuzana Hermanová

Foto: CK Victory Travel
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Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme! 
Važení čitatelia,

ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu  
a zaujímavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. 

V tomto kole predplatiteľskej súťaže sme vylosovali troch výhercov, ktorí získavajú 
uvedené ceny:

1. CENA: Cestovnú chladničku Orava v hodnote 65 €
získava Rázgová Zuzana, Ružomberok
2. CENA: Outdoorovú akčnú kameru LINEO v hodnote 50 €
získava Matisko Martin, Vranov nad Topľou
3. CENA: Mop a vedro Vileda – Easy Wring & Clean TURBO v hodnote 30 €
získava Dravecká Miriam, Námestovo

Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený 
do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže.

2. CENA

3. CENA

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

1. CENA

Bez odoslania kompletných požadovaných údajov nie je možné objednávku predplatného akceptovať.

Objednávky na predplatné prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., na č.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566 alebo cez e-mail: 
predplatne@abompkapa.sk. Taktiež môžete objednávku odovzdať priamo na každej pošte alebo doručovateľovi slovenskej pošty či objednať telefonicky na č.: 02/5441 
8102, 544 8091, 4524 8213 alebo cez e-mail: predplatne@slposta.sk.

Na základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U-poukaz – podľa požiadavky.

Objednaním predplatného dávate až do písomného odvolania 
súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy.
Údaje môžu byť použité na marketingové aktivity 
vydavateľstva Perpes, s. r. o.

Spracovanie osobných údajov je v súlade so všeobecným 
európskym nariadením o ochrane osobných údajov 
(angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation).

VYHLIADLI STE SI UŽ NOVÉ BÝVANIE? MÁME PRE VÁS SKUTOČNE SKVELÉ VYHLIADKY!

Priestranné moderné byty v príjemnom prostredí plnom zelene vám ponúkajú nádherný výhľad na okolie

Malých Karpát a dokonalý komfort vďaka širokým možnostiam rekreačného vyžitia a účelnej vybavenosti. 

Vyberte si pre život to najlepšie vďaka terasovému domu Pekná Vyhliadka s luxusnými terasami v každom byte.

www.peknavyhliadka.sk

II. ETAPA V PREDAJI
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1,50 € 

m a g a z í n  z a m e r a n ý  n a  e x t e r i é r ,  i n t e r i é r  a  m o d e r n é  b ý v a n i e
číslo 2/2019 – 13. ročník                                                                                                                           www.domabyvanie.eu

RODINNÝ DOM (NIELEN) PRE 
VNÚČATÁ UMELECKÝ MINIMALIZMUS 
BLÍZKO VARŠAVY ÚTRŽKY 
SPOMIENOK NA PLÁTNE
KÚPEĽŇA AKO OÁZA RELAXU

Smart Home

LETO A BAZÉN
INDONÉZIA S DOBRODRUŽSTVOM POZNANIA

V marockom štýle

Užite si leto vonku

Farba roka

SPRIEVODCA SVETOM PODLÁH
NOVÁ TVÁR FASÁD A STIEN
MUROVANÉ DOMY DOTÁCIA NEZASKOČÍ
STRECHA NAD HLAVOU

Hliník
všetko
mení
OKNÁ | DVERE | ROLETY

www.aluprof.eu


