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EDITORIAL

Bývanie je základnou potrebou človeka. Každý býva 
podľa svojich možností, či už ide o dom alebo byt, ale 
väčšina z nás chce bývať v prostredí v ktorom sa cíti 
príjemne, kde môže relaxovať, ktoré je zdravé, pekné, 
kultúrne, ekonomické, inými slovami, ktoré spĺňa kritéria 
pre moderné bývanie. Lenže v dnešnom uponáhľanom 
svete plnom informácií a nových produktov sa len dosť 
ťažko orientujeme z čoho si vybrať, aby sme mali takýto 
domov. Každú investíciu treba dobre zvážiť aby sme 
nespravili nezvratné chybné rozhodnutia a pamätali na 
staré známe príslovie “dvakrát meraj a raz rež“. Preto 
by sme vám chceli pomôcť s rozhodovaním pri realizácií 
či už vášho nového domova, alebo pri rekonštrukcii 
a úpravách vášho terajšieho, pretože nie vždy čo je 
drahé je to najkvalitnejšie a naopak. A v dnešnej dobe, 
kde náklady na bývanie sa stále zvyšujú je dobré ušetriť 
nejakú tu korunu, práve výberom tej najlepšej alternatívy 
pre vaše bývanie. Verím preto, že publikácia, ktorú práve 
držíte v rukách vám poskytne dobrú inšpiráciu a cenné 
informácie o modernom bývaní, dizajne, nových trendoch 
a možnostiach.

Príjemné čítanie vám praje redakcia Príjemné čítanie vám praje redakcia 
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Stavba
rodinného

domu

Pokiaľ hľadáte spôsob, ako si postaviť dom podľa vašich predstáv, tak vaše hľadanie 
nejaký čas potrvá. Budete hodnotiť množstvo projektov, spoznáte veľa spôsobov výstav-
by a stretnete množstvo ľudí. A nakoniec sa budete musieť rozhodnúť pre dodávateľa, 
stavebný systém, pôdorys i vnútorné zariadenie. Dúfame, že informácie, ktoré práve 
čítate, vám pomôžu orientovať sa na vašej ceste k vysnívanému domu.

Čo hovorí o stavbe rodinného domu 
stavebný zákon

Rodinný dom je budova určená predo-
všetkým na rodinné bývanie so samo-
statným vstupom z verejnej komunikácie, 
ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné 
podlažia a podkrovie.

Technické požiadavky, ktoré treba 
pri stavbe dodržať:

Pri navrhovaní stavieb: Stavba rodinného 
domu musí byť navrhnutá tak, aby bola 
počas jej životnosti v súlade so základný-
mi požiadavkami na stavby, aby bola zho-
tovená z vhodných stavebných výrobkov 
a pritom aby: 
- bola stavba začlenená do územia v sú-
lade s urbanistickými, architektonickými 
a enviromentálnymi zásadami a požia-
davkami na ochranu prírody, 
- bola prístupná z cesty, miestnej komuni-
kácie alebo účelovej komunikácie, 
- bola napojená na verejný vodovod 
a verejnú kanalizáciu, ak sa nachádzajú 
v okolí stavby, 
- energetické vybavenie stavby bolo čo 
najhospodárnejšie a čo najbezpečnejšie 
vzhľadom na klimatické podmienky, 
- odpadové vody vypúšťané do verejnej 
kanalizácie boli v súlade s požiadavkami 
osobitných predpisov, 
- bol zabezpečený odvoz alebo iný spô-
sob zneškodnenia odpadu zo stavby, 
- bola zabezpečená čo najväčšia ochra-
na stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, 
vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením 
z geologického podložia vplyvom geopa-
togénnych zón, bludných prúdov a pod-
zemných a povrchových vôd.

Pri uskutočňovaní stavieb: stavba domu 
sa musí uskutočňovať v súlade s overe-
ným projektom a stavebným povolením 
a musí spĺňať základné požiadavky na 
stavby, a tie sú: mechanická odolnosť 
a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť 
stavby, hygiena a ochrana zdravia a ži-
votného prostredia, bezpečnosť stavby 
pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a vib-
ráciami, energetická úspornosť a ochrana 
tepla stavby. Stavba sa musí založiť tak, 
aby zodpovedala základovým pomerom 
pozemku a režimu podzemných vôd. Pri 
zakladaní stavby sa musí dbať na to, aby 
sa tým neohrozila stabilita susedných 
stavieb, základy stavieb musia bezpeč-
ne prenášať do podložia stavieb zaťaže-
nie vyvolané stavebnými konštrukciami            
a úžitkovým zaťažením, nosné konštruk-
cie musia trvale a bezpečne odolávať za-
ťaženiu vyvolanému stavbou a užívaním 
stavby a vonkajšími vplyvmi, steny a stro-
py stavby musia vykazovať potrebné izo-
lačné vlastnosti, obvodové steny stavieb 
musia odolávať vonkajším klimatickým 
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vplyvom, strechy stavieb musia zachytá-
vať a odvádzať zrážky a zabraňovať ich 
vnikaniu do stavebných konštrukcií, streš-
ná krytina musí byť odolná proti klimatic-
kým vplyvom a účinkom a proti zaťaženiu 
spôsobenému snehom, schodištia musia 
byť prevádzkovo bezpečné a primerané 
druhu stavby. Priestory schodíšť musia 
byť dostatočne osvetlené a musia byť 
vybavené bezpečným zábradlím, komí-
ny musia bezpečne odvádzať odpadové 
plyny z vykurovacích zariadení a musia 
byť postavené tak, aby sa dali bezpečne 
čistiť. 

Akým spôsobom financovať stavbu 
domu

A: Pôžička od štátu

Pôžička zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia je najvýhodnejšia: úroky sú v tomto 
roku tri percentá ročne a doba splácania 
je do 30 rokov. Treba mať 20 % vlastných 
peňazí (nasporených alebo z inej pôžič-
ky), štát požičiaval tento rok na výstavbu 
bytu najviac 700 000 Sk a na dom najviac 
1 milión Sk. Príjem domácnosti musí byť 
do 3,5-násobku životného minima podľa 
počtu členov domácnosti. Počet finanč-
ných prostriedkov vo fonde je však obme-
dzený, keď sa peniaze na daný rok minú, 
fond ďalšie pôžičky už neposkytuje. 

B: Hypotéka

Najvýhodnejšie úroky má hypotéka             
s pohyblivou úrokovou sadzbou alebo fi-
xovanou na 1 rok, ale tie sa môžu počas 
splácania úveru meniť. Je možné si úroky 
zafixovať aj na 10 rokov (5 - 7 % ročne), 
v niektorých bankách aj na 15 rokov. Hy-
potéka má najdlhšiu dobu splácania až do 
30 rokov. Za úver treba banke založiť ne-
hnuteľnosť. Banke treba predložiť dokla-
dy, že peniaze boli použité na bývanie.

C: Stavebné sporenie

Má garantované úroky počas celej doby 
splácania. Je výhodné pre tých, ktorí 
nepotrebujú peniaze okamžite a môžu 
vopred sporiť, teda financovať stavbu 
domu stavebným sporením sa oplatí 
v prípade, že ste už vopred sporili. Ak 
totiž potrebujete peniaze okamžite, bez 
predchádzajúceho sporenia, musíte žiadať 
o medziúver, ktorý je drahší ako stavebný 
úver, na ktorý máte nárok po zhruba dvoch 
rokoch sporenia. Na stavebné sporenie 
prispieva štát - na tento rok to bola suma 
najviac 2 000 Sk na jednu zmluvu, na 
terajšiu maximálnu štátnu prémiu treba 
vkladať ročne sumu 20 667 Sk. Kto zruší 
stavebné sporenie skôr než o 6 rokov, 
platí poplatok za zrušenie zmluvy, kto 
ho zruší do dvoch rokov, stráca nárok na 

štátnu prémiu. Stavebnej sporiteľni treba 
predložiť doklady, že peniaze boli použité 
na bývanie, po šiestich rokoch sporenia 
možno nasporené peniaze aj so štátnou 
prémiou použiť na čokoľvek.

D: Americká hypotéka 

Ide o úver, za ktorý zakladáte nehnuteľ-
nosť, ale nemusíte banke dokladovať, na 
čo ste požičané peniaze použili. Väčšina 
bánk na tento typ úveru však požičia iba 
sumu do 70 % hodnoty založenej nehnu-
teľnosti. Doba splácania je kratšia ako pri 
klasickej hypotéke - do 20 rokov.

Aké povolenia potrebujete pri stavbe 
rodinného domu:

1.Územné rozhodnutie

Čo sa uvádza v návrhu územného roz-
hodnutia: meno, priezvisko, adresa na-
vrhovateľa, predmet územného rozhod-
nutia so stručnou charakteristikou územia 
a spôsobu jeho využitia, zoznam všetkých 
známych účastníkov konania, druhy 
a parcelné čísla pozemkov podľa katastra 
nehnuteľností s uvedením vlastníckych a 
iných práv, ktorých sa územné rozhodnu-
tie týka, parcelné čísla susedných pozem-
kov a susedných stavieb, ak ide o návrh 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby a o využití územia, súhlas vlastní-
ka pozemku, ak nemá navrhovateľ k po-
zemku vlastnícke alebo iné právo, údaje
o splnení podmienok určených dotknutý-
mi orgánmi štátnej správy, ak boli obsta-
rané pred podaním návrhu.

Čo musíte priložiť k návrhu na vyda-
nie územného rozhodnutia: urbanistic-
ké začlenenie stavby do územia, navrho-
vané umiestnenie stavby s vyznačením 
odstupov od hraníc susedných pozemkov 
a stavieb v mierke 1:200, architektonické 

riešenie stavby, údaje o stavebnotech-
nickom a konštrukčnom riešení stavby, 
vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, 
výpis z katastra nehnuteľností, snímku           
z katastrálnej mapy,  stanovisko odboru 
požiarnej ochrany, stanovisko a vyjad-
renia zainteresovaných orgánov štátnej 
správy. 

Čo musí obsahovať vydané územné 
rozhodnutie: meno, priezvisko a adresu 
navrhovateľa a ostatných účastníkov sta-
vebného konania, druh, účel a stručný opis 
predmetu územného rozhodnutia, druhy a 
parcelné čísla pozemkov podľa katastra 
nehnuteľností, na ktorých sa predmet roz-
hodnutia umiestňuje, podmienky podľa 
druhu územného rozhodnutia, ktorými sa 
okrem iného, zaručuje ochrana verejných 
záujmov a práv účastníkov konania, roz-
hodnutie o námietkach účastníkov kona-
nia, dobu platnosti rozhodnutia, k rozhod-
nutiu sa pripája overený situačný výkres 
so zakreslením plánu územného rozhod-
nutia a na podklade katastrálnej mapy.
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2. Stavebné povolenie 

Čo sa uvádza v žiadosti o stavebné 
povolenie: meno, priezvisko (názov), ad-
resa (sídlo) stavebníka, druh, účel, miesto 
stavby, predpokladaný termín dokončenia 
stavby, parcelné čísla a druhy stavebného 
pozemku s uvedením vlastníckych alebo 
iných práv k pozemku podľa katastra ne-
hnuteľností a parcelné čísla susedných 
pozemkov a susedných stavieb a pozem-
kov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko, 
meno, priezvisko, adresa (sídlo) projektan-
ta, údaje o tom, či sa stavba uskutočňuje 
svojpomocne alebo zhotoviteľom, základ-
né údaje o stavbe, jej členení, technickom 
a výrobnom zariadení, budúcej prevádzke 
a jej vplyve na životné prostredie a zdravie 
ľudí a o súvisiacich opatreniach, zoznam 
účastníkov stavebného konania, ktorí sú 
stavebníkom známi.

Čo sa prikladá k žiadosti o stavebné 
povolenie: doklady, ktorými stavebník 
dokazuje, že je právoplatným majiteľom 
pozemku alebo stavby alebo že má k po-
zemku alebo stavbe iné právo, ktorého 
oprávňuje zriadiť na pozemku požado-
vanú stavbu, projekt stavby vypracova-
ný oprávnenou osobou v troch kópiách, 
doklady o rokovaniach s účastníkmi sta-
vebného konania, ak sa uskutočnili pred 
podaním žiadosti rozhodnutia, stanovis-
ká, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo 
iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej 

správy a obce, kópia všeobecne záväz-
ného nariadenia o schválení územného 
plánu zóny, ak sa nevyžaduje územné 
rozhodnutie, ak ide o stavbu uskutočňo-
vanú svojpomocne, vyhlásenie staveb-
ného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, 
že bude zabezpečovať odborné vedenie 
uskutočňovanej stavby.

Aké podklady ešte môže stavebný 
úrad vyžadovať: dva stavebné výkresy 
v mierke 1:50, ktoré musia obsahovať 
architektonický návrh a statické riešenie 
prípojok s napojením na hlavné uličné 
rozvody, technické správy, orientačný 
rozpočet, situačný výkres v mierke 1:200 
so zakreslením objektu, rozvinutého ulič-
ného pohľadu a okótovaním od sused-
ných objektov, dve kópie z pozemkovej 
mapy   v mierke 1:1000 (originál nesmie 
byť starší ako 6 mesiacov) so zakreslením 
a okótovaním objektu, ktoré si  vyžiada-
te na katastrálnom úrade, právoplatné 
územné rozhodnutie, vyhlásenie sta-
vebného dozoru (vydať ho môže fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá absolvova-
la potrebné skúšky), stanovisko spolu-
vlastníka, ak nie ste výlučným majiteľom 
stavby, projektovú dokumentáciu žumpy 
v prípade, ak sa dom nenapojí na verejnú 
kanalizáciu), zmluvu o likvidácii odpadu 
vznikajúcom pri výstavbe, vyjadrenie prí-
slušného podniku vodární a kanalizácií, 
vyjadrenie príslušného energetického 
závodu, vyjadrenie príslušného plynáren-

ského podniku, vyjadrenie telekomuniká-
cií vyjadrenie príslušného odboru požiar-
nej ochrany, vyjadrenie obvodného úradu 
životného prostredia, vyjadrenie prísluš-
ného pamiatkového úradu, ak sa objekt 
nachádza v pamiatkovej zóne.

Úrady a inštitúcie, od ktorých môže-
te potrebovať vyjadrenie k jednotli-
vým žiadostiam v stavebnom konaní: 
obvodný úrad životného prostredia, ob-
vodný pozemkový úrad, krajský pozem-
kový úrad, krajský lesný úrad, okresné 
riaditeľstvo policajného zboru, okresný 
dopravný inšpektorát, regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva, krajské riaditeľstvo 
hasičského a záchranného zboru, okres-
né riaditeľstvo hasičského a záchranného 
zboru, vodárenské spoločnosti, príslušný 
energetický závod, Slovenský plynáren-
ský priemysel, Slovenská správa ciest, 
príslušný pamiatkový úrad.

Ako sa podáva žiadosť na stavebnom 
úrade: Stavebnými úradmi sú po pre-
chode niektorých kompetencií v rámci 
reformy verejnej správy obce. Žiadosti 
teda podáva stavebník na príslušný 
stavebný úrad, ktorý sa nachádza 
na miestnom úrade. Žiadosť podáva 
stavebník alebo účastník akéhokoľvek 
konania, ktoré prislúcha pod stavebný 
úrad v podateľni miestneho úradu, kde 
žiadosť zaevidujú. Na stavebnom úrade 
by vám predtým, ako podáte žiadosť, 
mali vedieť presne povedať, čo všetko 
ešte musíte do žiadosti doplniť a aké 
dokumenty musíte k žiadosti priložiť. Ak 
nie je stavebným úradom obec, poradiť 
by vám pri spisovaní žiadosti mali vedieť 
aj pracovníci miestneho úradu. Stavebný 
úrad je povinný rozhodnúť do termínu, 
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ktorý mu prináleží zo zákona. Ak nie je 
stavebným úradom obec, obec je povinná 
posunúť žiadosť do spoločnej stavebnej 
úradovne. Žiadosť je možné odniesť do 
spoločnej úradovne aj osobne, najprv 
si ju však nechajte zaevidovať v obci. 
Rozhodnutie o povolení alebo zamietnutí 
žiadosti si stavebník vyzdvihne na mes-
tskom úrade.

Ako urýchliť stavebné konanie:  
urýchlenie tohto procesu možno do-
siahnuť tak, že sa spojí územné konanie 
so stavebným konaním. Za určitých 
podmienok stavebný úrad toto konanie 
spojí, stále však ide o dve samostatné 
rozhodnutia a povolenie stavebník ne-
dostane skôr ako za 30 dní, čo úradu na 
rozhodnutie prináleží zo zákona. Počas 
tejto doby môžu účastníci stavebného 
konania vzniesť námietky. Rozhodovanie 
urýchlite aj tým, že si od nich vyžiadate 
predbežný súhlas s povolením stavby        
a oni sa v žiadnej fáze vydávania povolení 
neodvolajú. Ak totiž podajú námietku, tak 
odo dňa, ako sa odvolajú, začína plynúť 
zákonná lehota na vydanie povolenia 
odznova. 

3. Kolaudačné rozhodnutie

Čo sa uvádza v návrhu na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia: meno a 
adresu stavebníka, označenie a miesto 
stavby, číslo stavebného povolenia, dátum 
kedy bolo stavebné povolenie vydané, 
potrebné je aj uviesť kým bolo stavebné 
povolenie vydané, termín, v ktorom bude 
stavba dokončená, termín, v ktorom bude 
vypratané stavenisko, termín, v ktorom 
bude dokončená úprava okolia.

Čo sa  prikladá k žiadosti o vydanie ko-
laudačného rozhodnutia: výkresy sku-
točného vyhotovenia stavby, rozhodnutia, 
stanoviská, súhlasy a posúdenia dotknu-
tých orgánov štátnej správy, atesty a cer-
tifikáty použitých materiálov a výrobkov, 
prehlásenia o zhode výrobkov, revízne 
správy a doklady o vykonaných skúškach 
- napr. revízna správa k elektroinštalácii, 
revízna správa k plynoinštalácii, tlaková 
skúška plynového potrubia, revízna sprá-
va k bleskozvodu, osvedčenie o nezávad-
nosti komínu, atest nepriepustnosti žum-
py, zmluva o dodávke vody a odvádzaní 
odpadových vôd, užívacie povolenie na 
vodohospodárske časti stavby, užívacie 
povolenie na komunikácie a spevnené 
plochy, doklad o vytýčení priestorovej 
stavby autorizovaným geodetom, geomet-
rický plán skutočného vyhotovenia stavby 
podľa predpisov o katastri na vyznačenie 
zmien v katastri nehnuteľností, záznam o 
prevzatí geodetickej dokumentácie, ďal-
šie doklady, ak sú predpísané osobitnými 
predpismi a vyplynuli z podmienok sta-

vebného povolenia.

Lehoty na vybavenie žiadostí na úra-
doch podľa zákona
 
V jednoduchých veciach, najmä ak 
možno rozhodnúť na podklade dokla-
dov predložených účastníkmi konania, 
príslušný úrad rozhodne bezodkladne.
V ostatných prípadoch, ak osobitný zá-
kon neustanovuje inak, je správny orgán 
povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od 
začatia konania; vo zvlášť zložitých prí-
padoch musí rozhodnúť najneskôr do 
60 dní.  Ak nemôže úrad  vzhľadom na 
zložitosť prípadu rozhodnúť ani v leho-
te 60 dní, môže túto dobu primerane 
predĺžiť odvolací orgán. Ak úrad  ne-
môže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 
dní, je povinný o tom účastníka kona-
nia s uvedením dôvodov upovedomiť.

Dokedy musia úrady vybaviť žiadosti? 
Katastrálny úrad: pri vkladoch je leho-
ta jeden mesiac. Pri zápisoch je lehota 
dva mesiace. Stavebný úrad: v jedno-
duchších prípadoch rozhodne stavebný 
úrad do 30 dní, v zložitejších prípadoch 
do 60 dní od dňa podania  žiadosti. 

Ako sa píše urgencia, keď úrad včas 
nerozhodne: 
 
Uvediete: adresu príslušného katastrál-
neho, prípadne stavebného alebo iného 

úradu,  meno a adresu toho, kto podal 
návrh alebo žiadosť, o ktorých príslušný 
úrad nerozhodol v zákonom určenej leho-
te, dátum, kedy boli návrh alebo žiadosť 
podané  číslo, pod ktorým bol napríklad 
návrh na vklad podaný alebo evidenčné 
číslo iných podaných žiadostí., Informá-
ciu o tom, na ktorý zákon sa odvolávate 
(v prípade návrhu na vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností, ide 
o zákon č.162/1995 Z.z. o katastri ne-
hnuteľností a zápise vlastníckych 
a iných práv k nehnuteľnostiam), môže 
však ísť aj o stavebný zákon alebo zá-
kon o správnom konaní a dodajte, že 
žiadate, aby správa katastra alebo iný 
príslušný úrad uviedli celú záležitosť 
do poriadku a do súladu so zákonom.
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Úrady a inštitúcie, od ktorých môžete 
potrebovať vyjadrenie k jednotlivým 
žiadostiam v stavebnom konaní: ob-
vodný úrad životného prostredia, obvodný 
pozemkový úrad, krajský pozemkový úrad, 
krajský lesný úrad, okresné riaditeľstvo 
policajného zboru, okresný dopravný in-
špektorát, regionálny úrad verejného zdra-
votníctva, krajské riaditeľstvo hasičského 
a záchranného zboru, okresné riaditeľstvo 
hasičského a záchranného zboru, vodá-
renské spoločnosti, príslušný energetický 
závod, Slovenský plynárenský priemysel, 
Slovenská správa ciest, príslušný pamiat-
kový úrad.

Aký dom postaviť

Montované domy

Výhody:

+ krátky čas výstavby, ktorý zvyčajne trvá 
len niekoľko týždňov,

+ odpadajú takzvané mokré procesy pri 
výstavbe, na ktoré je potrebný dlhý čas 
schnutia, 

+ dobré tepelnoizolačné vlastnosti, mnohé 
typy sú navrhované tak, aby sa šetrilo 
vykurovacou energiou,

+ tieto stavby sú nenáročné na neskoršie 
prevádzkové náklady, 

+ sú vyrábané z ekologických materiálov, 

+ existuje možnosť stanoviť pevnú  cenu 
budúcej stavby práve z dôvodu krátkeho 
času výstavby čím sa znižuje aj citlivosť 
na pravidelné zdražovanie stavebných 
materiálov.

Nevýhody:

-  stavba svojpomocne - nemôžete šetriť na 
stavebnej firme, nakoľko montovaný dom 
len za pomoci známych, ako býva zvykom 
pri stavbe tehlových domov, nepostavíte.  
Odbornú montáž zvládnu len špecialisti 
konkrétnej firmy,

- zvuková izolácia - montované systémy 
od nekvalitných výrobcov môžu mať 
horšie zvukovoizolačné vlastnosti,
 
- nižšia akumulačná schopnosť spojená   
s rýchlejším chladnutím konštrukcie,

- nižšia kvalita ovzdušia v interiéri domu,

- použitie nevhodných stavebných ma-
teriálov a to najmä pri neoverených 
systémoch,

Murované domy

Výhody:

+ zvuková izolácia - použitím ťažkých 
pasívnych stavebných materiálov majú 
takéto domy lepšie zvukovoizolačné 
vlastnosti,

+ akumulačné vlastnosti - stavby z tehál 
dobre udržiavajú teplo. 

Nevýhody:

- dlhšia doba výstavby a tým vyššia 
pravdepodobnosť konečného predraženia 
stavby,

- horšie tepelno-izolačné vlastnosti              
a tým väčšia pravdepodobnosť výskytu 
plesní,

- väčšia zastavaná plocha oproti mon-
tovanej stavbe z dôvodu hrubších kon-
štrukcií,

- väčšia spotreba energie na vykuro-
vanie.
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Novinka na slovenskom stavebnom 
trhu – konštrukcie 
Vitalwand® a Massivklimawand®

V minulom roku sa objavili na slovenskom 
stavebnom trhu novinky - patentom chrá-
nené konštrukcie Vitalwand® a Massivkli-
mawand®. Kombinujú v sebe už spome-
nuté výhody murovaných a montovaných 
stavieb. 

Skladba konštrukcie Vitalwand® vychá-
dza z klasického zloženia obvodovej ste-
ny jednej nemeckej spoločnosti. Zmena 
však nastáva v tom, že k overenej sklad-
be steny sa priamo na stavbe dobuduje 
z vnútornej strany obvodovej steny teh-
la Vital. Prívlastok tehla Vital nezískala 
samovoľne. Výrobcovi sa totiž podarilo 
ponúknuť riešenie, ktoré odstránilo spo-
mínané nevýhody montovanej stavby 
a zlepšilo aj samotný komfort bývania.

O projekte a cene domu

Firmy špecializujúce sa na výstavbu 
montovaných rodinných domov ponúkajú 
projekty už hotových stavieb,  ale klien-
tovi dokážu projekt navrhnúť aj na mieru. 
Okrem architektonicko-stavebného rieše-
nia obsahujú aj projekty vnútorných inšta-
lácií - kúrenie, rozvody vody, kanalizácie, 
plynu, elektroinštalácie ako aj nákresy 
prípojok inžinierskych sietí od uličných 
rozvodov k domu. Súčasťou projektu 
býva posudok, statika a správa požiarnej 
ochrany. Súčasťou projektu by mali byť 
nasledovné časti: projekt architektúry, 
projekt statiky, projekt zdravotechniky, 
projekt kúrenia, projekt elektroinštalácie 
a požiarnej ochrany. Pri každom projek-
te je však možné vykonať jeho úpravu na 
základe ndividuálnych požiadaviek klien- 
ta. Zmeny už v zakúpenej projektovej 
dokumentácii sa však môžu vykonať už 
len so súhlasom autora projektu. Ak by 
ste chceli na projekte robiť veľmi výrazné 

zmeny, je výhodnejšie nechať si navrhnúť 
individuálny projekt na mieru.

Cena domu stavby je predovšetkým 
ovplyvnená voľbou materiálov a konštruk-
cií, vnútorného vybavenia, náročnosti 
inštalačných prác a ako aj ďalšími faktor-
mi. Pri cenových ponukách katalógových 
domov sa uvádza cena viazaná na štan-
dardný popis prác a materiálov.  

Aktuálna situácia na Slovensku

U nás zatiaľ prevláda výstavba rodinných 
domov klasickým murovaným spôsobom. 
Ak však na chvíľu nazrieme poza naše 
hranice uvidíme nasledovné - v Európe 
sa toto číslo pohybuje okolo 50 percent. 
Vzdialenosťou Slovensku najbližšou kraji-
nou, kde sa výrobe a výstavbe stavebníc  
darí, je nepochybne Rakúsko. Podľa úda-
jov z rakúskeho štatistického úradu, mon-
tované domy tvoria viac ako 35 percent    
z celkovej výstavby rodinných domov. 

Prečo ľudia montovaným domom zatiaľ 
u nás neveria? V povedomí sú stále 
synonymom pre stavby masívnejšieho 
charakteru. Na Slovensku sa pre tento 
spôsob výstavby rozhoduje zákazník, 
ktorý nemá čas pre získavanie informácií 
o najnovších stavebných trendoch, preto     
z dôvodu neznalosti volí murovanú stavbu 
ako štandardný spôsob výstavby. 

V spolupráci so spoločnosťou BIEN-HAUS 
Slovakia
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Suché stavebné
systémy-
knauf

Veľkým celosvetovým trendom je mo-
mentálne suchá výstavba, teda suché 
stavebné procesy alebo medzi ľuďmi 
rozšírené jednoducho - sadrokartón. Fir-
ma KNAUF, nielen že zaručuje vysokú 
kvalitu vo svojej ponuke širokého sorti-
mentu produktov v suchej výstavbe, ale 
neustále prináša novinky, ktoré nenájdete 
u žiadneho iného výrobcu. Systémy suchej 
výstavby sú medzi ľuďmi veľmi obľúbe-
né pre ich jednoduchosť pri budovaní 
a príjemným finálnym vzhľadom. Vieme 
vyhovieť všetkým vaším požiadavkám, či 
už čo sa týka požiarnej odolnosti jednot-
livých konštrukcií, nadmernej vlhkosti, 
akustických vlastností, priestorov, kde sú 
potrebné zvýšené pevnostné požiadavky 
konštrukcií ...

Veľkou výhodou suchého procesu 
výstavby je, že použitie vody takmer 
skoro odpadá. Voda sa vlastne využíva 
len pri zamiešaní tmelu na pretmelenie 
dosiek. Ďalšou prednosťou je, že jedným 
systémom dokážete spraviť priečku, 
podhľad, predsadenú stenu, ktorou 
môžete napríklad zakryť starú, poško-
denú omietku a sadrokartónovú   priečku 
alebo podhľad si dokáže spraviť každý 
šikovný domáci majster sám.

Aké diely pri výstavbe sadrokartónových 
konštrukcií budeme teda potrebovať? 

Podkonštrukciu pri sadrokartónovej 
priečke tvoria pozinkované oceľové profily
valcované za studena hrúbky 0,6 mm 
známe pod označením CW (zvislé profily),
UW (obvodové profily).

Pri sadrokartónových podhľadoch a obkla-
doch v podkroviach sú to profily CD (nosné
a montážne profily), UD (obvodové profi-
ly). Veľmi dôležitou súčasťou oceľových 
podkonštrukcií a na čo sa často zabúda 
pri výstavbe je, že pod každým oceľovým 
profilom, ktorý je v styku s podlahou, stro-
pom alebo obvodovými stenami, musí byť 
nalepená samolepiaca PE páska KNAUF 
z dôvodu zvukovej a tepelnej izolácie. 
Prierazy tvaru H v oceľových profiloch slú-
žia na vedenie inštalácii v danej priečke. 
Pri budovaní nosnej konštrukcie sa postu-
puje väčšinou rovnakým spôsobom, ale 
možností opláštenia je veľa a závisí to od 
požiadaviek na konštrukciu. Základným 
typom sadrokartónovej dosky je staveb-
ná doska pod označením GKB, ktoré sa 
upevňujú na profily pomocou skrutiek.
Používa sa tam, kde netreba veľké náro-
ky na požiarnu odolnosť a odolnosť proti 
vlhkosti. 

Pre protipožiarnu ochranu slúži doska typ 
GKF alebo špeciálna doska FIREBOARD, 
ktorá spĺňa najnáročnejšie požiadavky 
v danej oblasti. Veľmi dobrou pomôckou 
pri projektovaní je náš katalóg Ochrana 
stavebných konštrukcií pred požiarom 
systémami KNAUF, kde nájdete skladby 
konštrukcií podľa vašich nárokov. Do 
vlhkých priestorov ako kúpeľne sú 
určené impregnované dosky GKB-I alebo 
GKF-I. Tieto stavebné dosky ale nie sú 
vhodné do prostredia s pernamentnou 
vlhkosťou. Tu sa používajú cementové 
dosky AQUAPANEL, ktoré sú unikátom 
na slovenskom trhu a sú veľmi obľúbené. 

Tieto cementové dosky sú ideálne do 
priestorov ako sauny a bazény, čiže tam, 
kde je neustále vysoké percento vlhkosti. 
Dosky sa vyrábajú  v dvoch prevede-
niach, a to AQUAPANEL Indoor pre 
vnútorné použitie a AQUAPANEL Outdoor 
pre vonkajšie použitie ako napr. nosič 
fasádnej omietky. Sú jedinečnou náhradou 
bežných stavebných materiálov pre 
obvodové steny a fasády. Vyznačujú sa 
dlhou životnosťou, odolnosťou proti vode 
a poveternostným podmienkam. Pre 
vysokú pevnosť a namáhané priestory 
hovoria sadrovláknité dosky Vidiwall pre 
stropy a steny a Vidifloor pre podlahu.
Spojenie sadry a celulózy umožňuje 
vyrábať neobyčajne tvrdé a pevné masívne 
dosky pre suchý proces výstavby.    

Na pretmelenie stykov sadrokartónových 
dosiek a použitých skrutiek vám vieme 
ponúknuť špičkové tmely Uniflott alebo
Fugenfüller Leicht.   
    
Na záver by bolo dobré dodať, že záruku 
na dané systémy KNAUF dostanete len 
vtedy, ak použijete všetky prvky použité 
v konštrukcii značky KNAUF (dosky, 
profily, tmely, skrutky ...) a ak by vám
nebolo niečo jasné, tak sa obráťte na 
našu webovú stránku  alebo nám rovno 
zavolajte. Veľmi radi vám poradíme.

Ing. Juraj Slezák
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Na stavebnom trhu pôsobí už 15 rokov spoločnosť Qatro, s.r.o., ktorá vyrába a dodáva 
rozličné betónové výrobky počnúc murovacími tvárnicami cez stropné systémy, zámko-
vú dlažbu, obrubníky až po prvky pre záhradnú architektúru, ako sú vegetačné tvárnice 
či palisády. Vlani svoju ponuku rozšírila o komínové systémy.

Všetky výrobky sú certifikované podľa 
novej európskej legislatívy a celý výrob-
ný proces prebieha niekoľkými úrovňami 
kontroly. Každý polrok kontrolu vykonáva 
štátna skúšobňa. Vo všeobecnosti dáva 
spoločnosť na všetky svoje výrobky 10-
-ročnú záruku. Spoločnosť Qatro oboha-
cuje svoj široký sortiment betonárskych 
výrobkov o prvky, z ktorých je možné 
zložiť komínové systémy pre rôzne druhy 
palív, ako aj pre rôzne druhy spotrebičov 
– kotlov. Dodávané komíny je v zásade 
možné rozdeliť na dva typy – komín so 
šamotovou vložkou a komín s vložkou            
z nehrdzavejúcej ocele. 

Použitie

Komín so šamotovou vložkou sa používa 
pri pevných, tekutých a plynných palivách. 
Je odolný voči vyhoreniu sadzí a je určený 

pre teplotu spalín do 600 stupňov Celzia. 
Komín sa skladá z betónových komíno-
vých tvárnic, jedno- alebo dvojprieducho-
vých, ktoré tvoria jeho vonkajší plášť. 
Vnútorný plášť tvoria šamotové vložky 
s tvarovkami na pripojenie spotrebiča 
– kotla, s tvarovkami na komínové dvierka 
a priebežnými tvarovkami. Priestor medzi 
vonkajším plášťom a šamotovými vložka-
mi je vyplnený 

expandovaným perlitom, ktorý zabezpe-
čuje tepelnú izoláciu komína a prevetrá-
vanie. Súčasne umožňuje dilatáciu šamo-
tových vložiek.  

Povrchová úprava

Povrchovú úpravu komína nad strechou 
je možné riešiť buď omietkou, alebo 
keramickým obkladom a pod. Komín je 
možné tiež obmurovať lícovými tehlami 
formátu 25 x 12 x 6,5 cm. V takom prípade 
je potrebné pod úrovňou strechy do ko-
mínového telesa zabudovať krakorcovú  
dosku, ktorá nesie obmurovku. Ukončenie 
komína tvorí betónová krycia doska, 
ktorú kotvíme do komínových tvárnic 
betonárskou výstužou. Proti zatekaniu 
dažďovej vody do medzipriestoru vy-
plneného perlitom použijeme krycí kónus 
z nehrdzavejúcej ocele. 

Konštrukčné riešenie

Komín s vložkou z nehrdzavejúcej ocele 
je určený hlavne pre kondenzačné kotly, 
ktoré sa vyznačujú tým, že produkujú 
značné množstvo kondenzu. Ak by boli     
v tomto prípade použité šamotové tvarov-
ky, boli by trvalo navlhnuté. Tento komín je 
konštrukčne riešený tak isto ako komín so 
šamotovými vložkami, avšak s rozdielom, 
že medzipriestor medzi vonkajším pláš-
ťom a nerezovými rúrami nie je vyplnený 
tepelnou izoláciou, ale slúži na nasávanie 
spaľovacieho vzduchu. Ukončenie komí-
na je obdobné ako pri použití šamotových 
vložiek.

Výhody

Zložené komíny môžu byť riešené ako 
jedno- alebo dvojprieduchové, čo je veľ-
ká výhoda pri výstavbe rodinného domu. 
Majiteľ má tak možnosť odvádzať jedným 
prieduchom spaliny z kozuba či kachľo-
vej pece a druhým prieduchom z kotla 
ústredného kúrenia. Pri správnom po-
stupe montáže a dodržaní montážnych 
návodov je životnosť komína minimálne 
50 rokov. Bližšie informácie získate na 
www.qatro.sk. 

     
  Ing.Vladimír Petrík

Zložené
komíny
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Architektúra
ako hľadanie riešení

Vraví sa:  koľko ľudí,  toľko názorov. Pre modernú architektúru to platí dvojnásobne.  
Väčšina ľudi stále preferuje „klasiku” a  moderné projekty sa presadzujú len pomaly, 
aj to najmä v okolí Bratislavy resp. väčších miest. Istú úlohu tu zohráva neznalosť 
alternatívnych riešení.      
Na týchto stránkach sa preto počnúc prvým vydaním chceme venovať súčasným 
trendom v modernej architektúre rodinných domov a  poskytovať priestor na prezen-
táciu zaujímavých riešení, názorov, projetkov  i  hotových  realizácií. 

redakcia

 14



Zhodnotenie súčasného stavu

Pri zhodnocovaní úrovne nových stavieb 
na Slovensku za posledné obdobie              
z pohľadu architekta nás nabáda rozdeliť 
súčasnú produkciu na dve hlavné oblasti. 

Prvou je realizácia katalógových projektov 
rodinných domov, ktorými sa zapĺňajú 
voľné miesta v obciach, na okrajoch 
miest a hlavne v satelitných obytných 
štruktúrach, kde do predom stanovenej 
parcelácie jednotlivých pozemkov sa 
osadzujú v drvivej väčšine katalógové 
rodinné domy, alebo je budúca podoba 
a vzhľad zástavby vopred pripravený 
developerom. Vznikajú tak monofunkčné 
štruktúry bez  invencie, nápadu, tak ako 
z hladiska realizovanej architektúry, aj 
z hľadiska funkcie a programovej náplne. 
Uvedené štruktúry majú neblahý vplyv na 
fungovanie mesta, krajiny, infraštruktúry 
i sociálnych väzieb. Väčšinou ide o 400-
600m2 pozemku obohnaného betónovým 
plotom, na ktorom si budúci obyvatelia 
realizujú svoje predstavy o bývaní. 
V mnohých prípadoch predstavy o bývaní 
za nich zhmotňujú samotný developeri, 
napríklad ponukou katalógových proje-
ktov za polovičnú cenu a pod. Cítiť 
z toho akési vzdanie sa možnosti či už 
z finančného, alebo časového hľadiska 
aktívne vstúpiť do kreovania svojho 
budúceho bývania, ktoré bude definovať 
obytný priestor budúcich obyvateľov          
v mnohých prípadoch po celý život.

Intervencia architekta sa v poslednom 
období čím ďalej tým viac prejavuje vo 
výstavbe väčších rodinných domov, 
víl alebo rezidencií na lukratívnejších 
pozemkoch, kde ponuka katalógových 
domov nestačí pokryť naročné 
individuálne požiadavky investorov a lo-
kálnych daností. Silu investície tu cítiť 
v priestorovej i materiálovej oblasti. Nie 
vždy je však výsledkom priestor na mieru 
budúceho používateľa.

Medzery cítime v dopyte po finančne 
prístupných, individuálnych rodinných 
domoch menšej a strednej veľkosti, kde 
požiadavky konkrétneho zákazníka, 
konkrétnej lokality a angažovaného 
architekta sú alfou a omegou vzniku 
architektonicky hodnotných, finančne 
nepremrštených, materiálovo kvalitných  
a energeticky úsporných riešení.

Význam kvalitného projektu a archi-
tekta v procese tvorby individuálneho 
bývania:

Zaobstarávacia cena vlastného bývania    
v rodinnom dome býva vo väčšine 
prípadov životnou investíciou, ktorej 
splácanie trvá 2-3 desaťročia. Priestor, 

ktorý sa vybuduje, bude ovplyvňovať 
život jeho obyvateľov, vývoj a životný 
štýl ďalších generácií. Preto je najdôle-
žitejším krokom k dobrému a spokoj-
nému bývaniu výber správneho projektu, 
kde základným podmieňujúcim faktorom 
jeho vzniku  je reflexia osobnosti budúcich 
majiteľov, spôsobu ich života, požiadaviek 
a potrieb. Kvalitný projekt kladie dôraz 

na dôležitosť komunikácie architekta 
a stavebníka za účelom oboznámenia sa         
s jeho požiadavkami  na proporcie plôch 
spoločenských a intímnych priestorov, 
počet a veľkosť izieb jednotlivých členov 
rodiny, veľkosť skladových a technických 
priestorov atď. 

Projekt by mal vždy vychádzať z požiada-
viek stavebníka, z celkového kontextu, at-
mosféry sídla a prírodného prostredia, do 
ktorého bude rodinný dom osadený. Nie 
trend, ale premyslené plánovanie, rafino-
vané riešenie za často komplikovaných 
podmienok, ktoré berie do úvahy miestne 
danosti a možnosti, je základom pre vy-
sokú kvalitu bývania. Cieľom kvalitného 
projektu rodinného domu by malo byť po-
chopenie a zhmotnenie predstavy klien-
ta o jeho požiadavkách na bývanie a ich 
zrealizovanie v objekte, ktorý zodpovedá 
svojím výrazom a úžitkovými vlastnosťa-
mi začiatku tretieho tisícročia. Zhmotnený 
výsledok projektu – rodinný dom – by mal 
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byť založený na koncepcii účelnosti, pri-
meranosti a variability. Mal by byť schop-
ný prispôsobovať sa meniacim požiadav-
kám svojich užívateľov. Vedúcim motívom 
kvalitného projektu by mali byť vtipné 
architektonické riešenia, originálne uplat-
nenie materiálu, prehľadná a účelne or-
ganizovaná dispozícia. Má byť organizo-
vaná pre konkrétneho užívateľa tak, aby 
vyhovovala jeho požiadavkám, nárokom 
a predstavám. Kvalitný projekt by mal ta-
kisto zabezpečiť racionálne konštrukčné 
riešenie rodinného domu a jednoduchý 
spôsob jeho realizácie. Tým sa dosiahne 
úspora  finančných  prostriedkov a času 
pri stavbe a samotnom užívaní stavby. 
Výsledkom potom bude dom aktívne 
a jedinečne pôsobiaci v prostredí, so špe-

cifickou vnútornou a vonkajšou atmosfé-
rou, ktorá podnecuje pocitové vnímanie. 

Rodinný dom Modra – Harmónia

Samostatne stojaci nepodpivničený 
úsporný rodinný dom s obytným pod-
krovím je situovaný na mierne svažitom 
pozemku uprostred záhrad a starých vi-
nohradov.  V  tomto  prostredí  zakompo-
novaný strieborný, ušľachtilým plechom 
obložený objekt jednoduchých tvarov 
pôsobí ako šperk v mori zelene, ktorého 
vzhľad nie je nikdy rovnaký. Na pozadí 
zmien ročných období spolu so zmenou 
polohy slnka a intenzity svetla sa odohrá-
va nekonečný sled farebných kombinácií 
a kontrastov. Na ploche necelých 100 m2 
zastavanej plochy dom ponúka všetko 
pre plnohodnotný život troj- štvorčlennej 
rodiny. Ústredným priestorom na prízemí 
je obytná hala s krbom, ktorú sme v jednej 
časti pôdorysu otvorili do podkrovia.

V priamej nadväznosti na ňu je situovaná 
kuchyňa a schodisko do podkrovia. Na 
druhom konci dispozície prízemia sa na-
chádza pracovňa. Zoznam miestností na 
prízemí dopĺňajú vstupná hala a malá kú-
pelňa. Podkrovie tvoria dve izby s výhľa-
dom na záhrady, kúpelňa a šatník. Dom 
je maximálne prepojený s exteriérom, zo 
všetkých miestností na prízemí je možné 
vyjsť do záhrady alebo na obytnú terasu.

Dom nemá centrálne vykurovanie, hlav-
ným zdrojom energie je teplovzdušný 
krb. Teplý vzduch sa vďaka riešeniu in-
teriérového priestoru prirodzene šíri do 
ostatných častí dispozície. Orientácia 
domu a rozmiestnenie obytných miest-
ností na svetové strany je navrhnutá s cie- 
ľom maximálne využiť slnečnú energiu 
v zimných mesiacoch. Dispozičné rieše-
nie, zdroj tepla a kvalitné zateplenie majú 
za následok nízke náklady na vykurova-
nie.

Vložením izieb do základnej hmoty domu 
sme vytvorili zaujímavý objemový efekt 
vysunutých kubusov v exteriéri, v inte-
riéri umožňuje 100 % využitie pôdorys-
nej plochy izieb v podkroví. Jednoduchá 
geometria, vertikálne a horizontálne prie-
hľady, neočakávané interiérové a exte-
riérové prepojenia a využitie zvyškových 
priestorov robia z malého domu veľkorysý 
priestor na bývanie.

Projekt domu vznikol v úzkej spolupráci 
s investorom a zhotoviteľom stavby. Kaž-
dá zo zúčastnených strán, investor, archi-
tekt a zhotoviteľ, pristupovala s rešpektom 
k ostatným zúčastneným, s ochotou počú-
vať a so spoločným cieľom, ktorým bola 
kvalitne postavená a fungujúca stavba.

Ing.arch. Juraj Čerešnák, 
Ing.arch. Marek Poliačik 
foto a vizualizácia:  autori 
www.te3s.sk 
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Hypoúver
...a bývať vo vlastnom 
nemusí  byť len  snom

Bývať vo vlastnom je snom mnohých z nás. Kúpa nového bytu či domu, alebo 
rekonštrukcia a modernizácia súčasného bývania si však vyžadujú nemalé finančné 
prostriedky. Preto mnohokrát uvažujeme nad hypotekárnym úverom, ktorý by umožnil 
splniť sen o vlastnom alebo lepšom bývaní.

Hypotekárny úver je účelový úver 
určený na riešenie otázky bývania 
občanov, ktorý je zabezpečený ne-
hnuteľnosťou. Najčastejšie sa využíva 
na kúpu, rekonštrukciu alebo výstavbu 
nehnuteľnosti.

Hypotekárny úver je z hľadiska 
plánovania financií dlhodobá záležitosť, 
preto je potrebné venovať pozornosť 
podmienkam, za ktorých ho možno 
získať. V prvom rade si treba uvedomiť, že 
hypotekárny úver nie je len splátka úrokov 
a istiny. Okrem úrokovej sadzby je preto 
potrebné porovnať aj ostatné poplatky     
a náklady spojené s jeho vybavovaním 
a správou. Sú to predovšetkým poplatky za 
poskytnutie úveru, za vedenie úverového 
účtu a za znalecký posudok. Pri vhodnom 

výbere banky tak klient môže ušetriť až 
niekoľko desiatok tisíc korún.

Výhodou hypotekárneho úveru je možnosť 
splácania až na obdobie 30 rokov. Pri 
výbere vhodnej lehoty splatnosti si však 
treba odpovedať na základnú otázku: 
koľko si môžem dovoliť reálne mesačne 
splácať? Všeobecne platí, že čím je lehota 

splatnosti dlhšia, tým je splátka nižšia
a naopak. Pri dlhšej lehote splatnosti sú 
však celkové náklady na úver vyššie. Preto 
je potrebné zvážiť aj tieto faktory a vhodne 
zvoliť dĺžku splácania úveru. V Dexia 
banke má klient na výber z troch druhov 
fixácie sadzieb, a to na 1, 5 a 10 rokov. Tzv. 
fixácia znamená, že klient sa s bankou 
dohodne na určitej úrokovej sadzbe, ktorá 
je nemenná počas dohodnutého obdobia.

Zvolenie vhodného typu fixácie závisí od 
vývoja sadzieb na trhu. Ak sa predpokladá 
ich rast a tento trend sa potvrdí, oplatí sa 
voliť dlhšiu viazanosť sadzby a naopak. 
V minulom roku, keď stúpali, boli veľmi 
populárne fixácie na dlhšie obdobie (5 
rokov). V súčasnosti sa klienti orientujú 
skôr na kratšie fixácie, pretože sa 
predpokladá, že v budúcich obdobiach 
budú sadzby klesať z dôvodu vstupu 
do eurozóny. Dexia banka teraz ponúka 
výhodnú úrokovú sadzbu s fixáciou na 5 
rokov 4,91 %, čo môže byť v súčasnosti 
tá správna voľba. 

Mladí majú momentálne možnosť získať 
hypotekárny úver so zníženou úrokovou 
sadzbou až o 2,5 %. Schválením novely 
zákona o bankách vstúpil do platnosti tzv. 
štátny príspevok pre mladých. Na tento 
príspevok majú nárok mladí ľudia do 35 
rokov s príjmom za predchádzajúci rok 
približne vo výške 27 000 Sk. Banka sa 
na zvýhodnení mladých klientov podieľa 
znížením úrokovej sadzby pre klienta až 
do výšky 1 %, kým štát poskytuje boni-
fikáciu vo výške 1,5 %. Niektoré banky 
prispievajú klientom aj nad rámec záko-
nom stanovených pravidiel. Dexia banka 
zníži mladému klientovi úrokovú sadzbu 
na celý objem úveru a nielen na zákonom 
stanovenú výšku 1,5 mil. Sk.  
                                                                  
                                

Ing. Martin Kováčik           

splácania až na obdobie 30 rokov. Pri 
výbere vhodnej lehoty splatnosti si však 
treba odpovedať na základnú otázku: 
koľko si môžem dovoliť reálne mesačne 
splácať? Všeobecne platí, že čím je lehota 
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Spokojné bývanie patrí k prioritám väčšiny ľudí. Lenže nadobudnúť nehnuteľnosť 
často nie je také jednoduché, ako by sa podľa všadeprítomných reklám mohlo zdať.

-how zameraná na financovanie bývania 
za výhodných úrokových podmienok. Jej 
portfólio predstavuje bohatú ponuku pro-
duktov a služieb určených širokej verej-
nosti, občanom rôznych vekových kategó-
rií či príjmových skupín. Prostredníctvom 
svojich zastúpení je dostupná na celom 
území Slovenska a servisné centrá (2x 
v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Ban-
skej Bystrici, Žiline, Prešove a Košiciach) 
s on-line prepojením na centrálu ihneď 
poskytujú klientom aktuálne informácie 
o stave ich sporenia či úveru. Samozrej-
mosťou sa stali mnohé výhody: 

– zhodnotenie vkladov porovnateľné i 
vyššie než u komerčných bánk, 

– vysoká ochrana vkladov, 

– možnosť získania štátnej prémie, 

– zjednodušenie a zefektívnenie sporenia 
formou tzv. rodinnej zmluvy, 

– stavebný úver s výhodným a garantova-
ným úročením,

– urýchlené prefinancovanie prostredníc-
tvom medziúveru, 

– nákupy tovarov i služieb so zľavou, 

– 100 % poistná ochrana splácania  ú v e -
ru a pod. 

Ale po poriadku...

Čo je vlastne stavebné sporenie

Každý už o ňom aspoň počul, mnohí si 
vďaka nemu opravili, vylepšili, zmoderni-
zovali svoje bývanie, alebo dokonca kúpili 
vlastný byt či postavili rodinný dom. Vý-
hody stavebného sporenia sú nesporné, 
dlhodobo osvedčené a produkty Wüsten-
rot stavebnej sporiteľne sú konkurencie-
schopné i vzhľadom k populárnym hypo-
tékam. Avšak stavebné sporenie má popri 
ponuke úverových produktov i niekoľko 
výhod naviac. Poslúži rovnako dobre na 
urýchlené financovanie vašich bytových 
zámerov, ako aj na zaujímavé zhodno-
tenie vkladov s ich súčasnou vysokou 
ochranou. Jednoducho povedané, ak bu-
dete sporiť na účte stavebného sporenia, 
budete mať svoje vklady vysoko chránené 
a súčasne dosiahnete vyšší zisk než na 
bežnom účte. A časom, ak sa rozhodne-
te, môžete čerpať výhodný stavebný úver 
s úrokom už od 3 % ročne, a čo je dôležité 
- garantovaným po celú dobu splatnosti. 
Tá môže vo Wüstenrot stavebnej sporiteľ-
ni dosiahnuť od 3,5 až do 20 rokov podľa 
toho, či uprednostníte nižšie splátky alebo 
rýchlejšie splatenie úveru. Závisí len na 
vašich prioritách, možnostiach a koneč-

BÝVANIE
moderné, kvalitné, pohodlné...

môže byť vaše
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Osvedčená forma financovania

Pokiaľ ide o financovanie bývania, v po-
sledných rokoch predbieha jedna ponuka 
druhú. Niekedy môže byť naozaj ťažké 
zorientovať sa v spleti úrokových sadzieb, 
splátok, výhod, bonifikácií, poplatkov 
a pod. Podľa čoho sa teda rozhodnúť? 
Dôležité sú referencie, hlavne tie pozitív-
ne, po stopách ktorých treba ísť ďalej...

Dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, 
úspešné výsledky vás môžu správne na-
smerovať. Tieto kritériá spĺňa napríklad i 
renomovaná európska značka Wüstenrot 
s dlhoročnou tradíciou v oblasti finanč-
ných služieb obyvateľstvu. Na Slovensku 
túto značku s osvedčenou kvalitou steles-
ňuje Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. 
Špecializovaná banková inštitúcia s ra-
kúskym a nemeckým kapitálom a know-



nom rozhodnutí. Je to na vás.

Čo všetko je možné financovať

Rovnako dôležité ako to, za akých pod-
mienok umožňuje stavebné sporenie 
financovať vaše zámery, je aj to, ktoré 
spôsoby zabezpečenia vlastného bývania 
môžete touto formou financovať:

– kúpa bytu alebo domu,

– stavba (prístavba, prestavba či nadstav-
ba) bytu  alebo domu,

– modernizácia  alebo  rekonštrukcia, 
bytu, domu,

ale tiež:

– kúpa pozemku (na výstavbu bytu/domu 
alebo na ktorom sa už nachádza byt/
dom),

– kúpa nebytových priestorov za účelom 
prestavby na byt,

– samotná prestavba nebytových priesto-
rov na byt,

a čo mnohí nevedia, aj:

– úhrada podielu bytovému družstvu na 
nadobudnutie bytu do vlastníctva,

– úhrada už existujúcich záväzkov súvi-
siacich s uvedenými účelmi.

Kedy, ak nie teraz? 

Medziúvery a stavebné 
úvery sú v súčasnosti vý-
hodnejšie a  dostupnejšie 
než kedykoľvek predtým. 
Wüstenrot stavebná spo-
riteľňa vám požičia až do 
5 miliónov Sk, aj pri nulo-
vých počiatočných úspo-
rách, výška úveru môže 
predstavovať až 100 % hodnoty  založe-
nej nehnuteľnosti, pričom akceptovaná je 
aj nehnuteľnosť vo výstavbe. A ešte jedna 
priaznivá správa, u medziúverov Akurát 
môžete až 80 % prostriedkov čerpať for-
mou zálohy.

Neplaťte viac ako je nutné

Naviac, pre tých, čo sa na výstavbe či  
prestavbe svojho bytu/domu priamo po-
dieľajú, určite prídu vhod zľavy na nákup 
tovarov a služieb až do výšky 30%, v sieti 
predajní zmluvných partnerov na celom 
území Slovenska. Stačí mať pri sebe W-
-kartu, ktorú vlastní každý majiteľ zmluvy 
tejto sporiteľne a nakupovanie je razom 
výhodnejšie.

K rodinnému bývaniu cestou rodinného 
sporenia 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa má ako 
jediná v ponuke „rodinné stavebné spore-
nie“. Zachováva všetky výhody sporenia 
jednotlivca, no zároveň môže celá rodina, 
napr. 4-členná (max. 6), spolu na jednej 
zmluve sporiť, príp. postupom času čerpať 
tzv. rodinný úver. Je to nielen administra-
tívne jednoduchšie, ale tiež úspornejšie. 
Napokon, prednosti rodinného sporenia 
od Wüstenrot stavebnej sporiteľne oceni-
la aj odborná porota renomovanej súťaže 
Zlatá minca 2006. 

Čo dodať

Ak ste pevne rozhodnutí, že chcete ko-

Stavebné sporenie je účelová forma sporenia s 
možnosťou atraktívneho zhodnotenia vkladov
a následného čerpania stavebného úveru s výhod-
nou úrokovou sadzbou garantovanou po celú dobu 
splatnosti.

nečne bývať vo svojom, zrekonštruova-
nom či priamo novom byte alebo dome, 
je správny čas podniknúť ďalšie kroky. 
A v duchu známeho dvakrát meraj..., 
v záujme vlastnej spokojnosti si finančné 
ponuky dobre zvážte a porovnajte celko-
vé náklady a veci s tým súvisiace. Cer-
tifikovaní Wüstenrot - poradcovia vám 
bezplatne poradia, vrátane vyčíslenia ná-
kladov, príp. zabezpečia i energetické po-
radenstvo. Bývajte, a nepreplaťte! Bližšie 
informácie získate na www.wustenrot.sk, 
alebo na infolinke 0800 111 123.

Z materiálov spoločnosti Wüstenrot stavebná 
sporiteľňa

Čo je ešte dobré vedieť
Ako aj z uvedeného vyplýva, stavebné sporenie už dávno nie je iba pre tých, ktorí 
chcú sporiť. Nielen zhodnocovanie vkladov, ale stále viac sú práve medziúvery          
a stavebné úvery stredobodom záujmu. Určite je to spôsobené mimoriadne 
priaznivými úrokovými sadzbami a nielen tým. Zopakujme výhody, ktoré si zaslúžia 
pozornosť:
Zhodnotenie vkladov s vysokou ochranou (Fondu ochrany vkladov)
Wüstenrot stavebná sporiteľňa zhodnocuje vklady svojich klientov 2 % ročným 
úrokom, štátnou prémiou (9,5 % pre rok 2007) a k tomu často aj mimoriadnym 
úrokovým bonusom. (Aktuálna ponuka - sporenie s možným výnosom až 19,5 % 
- pozri: www.wustenrot.sk)
Výhodné úročenie stavebného úveru
Stavebný úver je možné získať už od 3 % ročne, pričom úrok je garantovaný 
po celú dobu splácania. Naviac, na rozdiel od iných typov úverov na stavebný úver 
má klient pri splnení podmienok právny nárok, t.j. sporiteľňa mu ho nemôže odmiet-
nuť poskytnúť.
Garantovaná výška úroku a mesačnej splátky znamená, že úročenie máte 
garantované po celú dobu splácania, teda aj v prípade rastu úrokov na finančnom 
trhu sa výška vašej mesačnej úverovej splátky nezvýši ani o korunu. 
Medziúvery - financovanie bývania, keď nie je čas na sporenie
Kto potrebuje urýchlene získať finančné prostriedky na riešenie bytovej situácie, 
má k dispozícii medziúver. Medziúvery sú vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni dlhodo-
bo poskytované nielen bez podmienky minimálnej doby sporenia a bez podmienky 
tzv. hodnotiaceho čísla, ale aj bez počiatočného vkladu, resp. s 0 % akontáciou. 
O čerpanie prostriedkov je možné požiadať takmer ihneď po uzavretí právoplatnej 
zmluvy o stavebnom sporení. Vzhľadom k tomu sú medziúvery konkurencieschopné 
i známym hypotékam. 
Spoľahlivosť sa cení
Na rozdiel od často len všeobecne deklarovaného prísľubu zvýhodnenia spoľah-
livých klientov, Wüstenrot stavebná sporiteľňa uplatňuje takéto pravidlo v praxi. 
Klient s dobrou platobnou disciplínou môže získať medziúver / stavebný úver s vý-
hodnejším úročením. Spoľahlivý klient si tak môže znížiť celkové úverové náklady 
na princípe „spoľahlivé splácanie úveru = nižšie úroky“, a to nižšie o 1 % až o 3,4 
% (v závislosti od zvoleného produktu). Dobrá správa pre všetkých, ktorí by chceli 
čerpať medziúver s výhodným úročením, už od 4,99 %: medziúvery / úvery v rámci 
programu s primeraným názvom Spoľahlivosť sú v ponuke nielen pre doterajších 
klientov Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ale aj pre klientov iných finančných inštitú-
cií (komerčných bánk, iných stavebných sporiteľní, ŠFRB alebo leasingových 
spoločností). 
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Zdravé bývanie 
v tehlovom 

dome

Obydlie - dom alebo byt - je pre človeka 
bezprostredným životným prostredím. Je 
to ohraničený priestor, ktorý si človek 
vytvára podľa vlastných predstáv a po-
trieb s cieľom chrániť sa pred vplyvmi 
vonkajšieho prostredia a cítiť sa v tomto 
vymedzenom priestore čo najlepšie. 
Svojimi zmyslami vníma predovšetkým 
tie najzákladnejšie charakteristiky svojho 
obydlia – priestor, farby, zvuky, vône, 
chlad, teplo, vlhko.
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Niektoré veci naopak nie je schopný 
bezprostredne vnímať – žiarenie, 
patogénne zóny, no tieto skutočnosti 
rovnako vplývajú na kvalitu bývania.         
V konečnom súčte sa jednotlivé vnemy 
poskladajú do celkového pocitu z bý-
vania v priestore ohraničenom domom 
alebo bytom. To, čo vo veľkej miere 
ovplyvňuje klímu v dome alebo byte, je 
materiál hrubej stavby, materiál ktorým 
vymedzujeme svoj obytný priestor od 
priestoru ostatného. Zaujímavé je, že 
tento materiál je vo väčšine prípadov 
skrytý pod vrstvami povrchových úprav. 

Pálená tehla, ako stavebný materiál na 
bývanie, je overený tisícročiami použí-
vania. Vlastnosti páleného keramického 
črepu musia byť pre vytváranie ľudských 
obydlí a bývanie v nich naozaj príťaž-
livé, keď sa tehla používa na bývanie aj 
dnes. Skúsme sa na vlastnosti tehly, ktoré 
ovplyvňujú kvalitu bývania, pozrieť trochu 
bližšie. 

Tehla je prírodný stavebný materiál 

Pálená tehla je stavebný materiál pri 
zrode ktorej stoja štyri základné živly zem 
+ voda + vzduch + oheň. 
Výsledný výrobok neobsahuje žiadne 
zdraviu škodlivé komponenty. Tento 
hodnotný prírodný materiál predurčuje 
kvalitu pálených tehál zo stavebno-
biologického hľadiska – tehla je materiál 
pre zdravé bývanie. 

Tehla je ekologický stavebný materiál

Táto vlastnosť tehly nevplýva priamo 
na kvalitu bývania, ale súvisí s kvalitou 
životného prostredia ako takého. Tehla 
ako výrobok z prírodných surovín 
zaručuje počas celého svojho životného 
cyklu, počnúc výrobou cez užívanie 
až po demoláciu a následnú možnosť 
recyklácie, minimálne zaťaženie životného 
prostredia, čo potvrdzuje: šetrná po-
vrchová ťažba surovín a následná 
rekultivácia hlinísk, minimálny transport 
pri výrobe, optimálna spotreba primárnej 
energie na výrobu, minimálne náklady na 
údržbu a dlhá životnosť tehlových domov, 
ľahká prirodzená recyklácia.

Tehla je materiál bez škodlivého 
žiarenia

Každá surovina na výrobu stavebných 
látok obsahuje určité množstvo tzv. prí-
rodných rádionuklidov, ktoré sa prejavujú 
rádioaktívnym žiarením. Prirodzená rá-
dioaktivita stavebných materiálov zaťažu-
je v rôznej miere uzavreté priestory, ktoré 
sú z nich vybudované. Tehla ako stavebný 
materiál vykazuje prítomnosť prírodných 
rádionuklidov hlboko pod povolenými hra-

ničnými hodnotami.
 
Tehla je materiál s vynikajúcou 
požiarnou  odolnosťou

Pri posudzovaní kvality bývania nie je 
zanedbateľnou vlastnosťou požiarna 
odolnosť nosných a deliacich konštrukcií. 
Na otázku požiarnej odolnosti tehál a te-
hlového muriva je jednoznačná odpoveď 
- tehla je nehorľavá  a po povrchu muriva 
sa plameň nemôže šíriť. To isté platí aj pre 
malty a omietky, ktoré sú neoddeliteľnou 
súčasťou muriva. Z hľadiska požiarnej 
odolnosti patrí teda tehlové murivo k naj-
spoľahlivejším konštrukciám. 

Tehla je materiál s dobrými tepelno-
izolačnými  vlastnosťami

Moderné veľkoformátové tehlové bloky 
určené pre obvodové konštrukcie sa vy-
značujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými 
vlastnosťami, ktoré sú výsledkom dvo-
jakého vyľahčenia. Štruktúru tehál tvorí 
špeciálna mriežka so systémom zvislých 
dutín, ktoré sú navrhnuté tak, aby kládli čo 

najväčší odpor úniku tepla. Samotný črep 
je ešte ľahčený množstvom jemných pó-
rov, ktoré vznikajú v procese vypaľovania 
po vyhorení rôznych ľahčív pridávaných 
do tehliarskej suroviny. Tieto póry pod-
statne zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti 
týchto tehál. Pre zaujímavosť múr z tehál 
POROTHERM P+D s hrúbkou 44 cm 
z hľadiska tepelného odporu nahradí múr 
z klasických plných pálených tehál o hrúb-
ke 1,5 m. Z hľadiska tepelnej izolácie je 
výhodné použitie tepelnoizolačných mált 
a omietok. 

Tehla je materiál s dobrou akumuláciou 
tepla

Tehlové murivo má vďaka vlastnostiam 
páleného tehliarskeho črepu schopnosť 
akumulovať teplo, ktoré neskôr zo seba 
vydáva. Táto schopnosť tehlového muriva 
vplýva na vlastnosti ako teplotný útlm, te-
pelná zotrvačnosť a v konečnom dôsled-
ku na tepelnú pohodu v obytnom priesto-
re. Masívne tehlové steny nie sú citlivé 
na zmeny teploty vonkajšieho prostredia. 
Čím je materiál obvodových stien menej 
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citlivý na tieto zmeny, tým viac sú vnútor-
né priestory vnímané z hľadiska tepelnej 
pohody ako príjemné.

Tehla je materiál  šetriaci energiu na 
vykurovanie 

Horeuvedené vlastnosti vedú k úspore 
energie na vykurovanie obytných bu-
dov postavených z tehál. Tu treba mať 
na zreteli, že budova z hľadiska potreby 
energie na vykurovanie to nie sú len ob-
vodové steny. Tepelnoizolačné vlastnosti 
kvalitnej obvodovej steny z tehál sú zby-
točné v kombinácii s nekvalitnými oknami. 
Pri navrhovaní hrá dôležitú úlohu aj tvar 
a členitosť objektu – čím je jeho tvar jed-
noduchší a kompaktnejší bez zbytočných 
a samoúčelných výstupkov, tým je aj 
potreba energie na vykurovanie nižšia. 
Jednoducho povedané tepelnotechnický 
návrh musí zohľadňovať budovu ako ce-

lok. Pre zaujímavosť uvádzame príklad 
bežného rodinného domu s uvedenými 
parametrami, kde sme výpočtom stanovili 
potrebu energie na vykurovanie pri rôz-
nych hodnotách tepelného odporu obvo-
dového plášťa a pri zachovaní ostatných 
parametrov stavby. Graf znázorňuje zá-
vislosť výšky nákladov na vykurovanie od 
tepelného odporu obvodovej steny. 

Celková plocha fasády: 186 m2

 •Podiel zasklenia (okná+dvere): 26m2

   (14 %)

 •Kvalita zasklenia U: 1,6 W/mK

 •Priemerná vnútorná teplota ti: 19°C
 
 •Teplotné pásmo pre te: - 15 °C

 •Hrúbka tep. izolácie podkrovia: 160 mm

 •Hrúbka tep. izolácie podlahy: 50 mm
 
 •Vykurovacie médium: plyn.

Tehla je materiál s dobrou zvukovou 
izoláciou

Tehla poskytuje prirodzenú zvukovú izo-
láciu proti vonkajšiemu aj vnútornému 
hluku. Správnou voľbou hrúbky tehlového 
muriva konštrukcie v kombinácii s kva-
litnými výplňovými konštrukciami (okná, 
dvere) sa dá dosiahnuť veľmi nízka hluč-
nosť vnútorného prostredia. Okrem toho 
špeciálne navrhnuté a vyrobené zvuko-
voizolačné tehly sú zárukou splnenia nor-
mových požiadaviek na zvukovú izoláciu 
medzibytových deliacich stien. 

Tehla je materiál s optimálnym 
vlhkostným režimom

Príjemná obytná klíma je v značnej miere 
závislá od obsahu vodnej pary vo vzdu-
chu a teplôt vnútorných povrchov. Ne-
priaznivá kombinácia týchto dvoch veličín 
môže viesť k nepríjemnému javu konden-
zácie vodných pár v kritických detailoch    
a pri dlhodobejšom pôsobení vedie k 
vzniku plesní.  Preto by stena mala umož-
ňovať difúziu vodných pár a tým regulo-
vať vlhkosť. Tehly s vyľahčeným črepom 
majú vďaka svojej vnútornej štruktúre túto 
vlastnosť veľmi priaznivú. Difúzia vodnej 
pary zabezpečuje stále prirodzenú klímu 
v obytných priestoroch. 
Z uvedeného vyplýva, že hlavnou pred-
nosťou a silou pálenej tehly je vyvážená  
a optimálna kombinácia vlastností, kto-
rých výsledkom je zdravá a kvalitná klíma 
na bývanie v tehlovom dome. Bližšie in-
formácie získate na linke 0850 111 283.

Ing. Gabriel Szöllösi
z materiálov spoločnosti Wienerberger 
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Baumit 

Nanopor omietka 

Večná mladosť vášho domu s novou      
samočistiacou omietkou

Fasáda je ozdobou a ochranou každej 
budovy. Vo svojej funkcii je však podobne 
ako pokožka neustále vystavená zaťaženiu 
najrôznejšími vplyvmi vonkajšieho pros-
tredia. Dôsledkom týchto vplyvov je aj 
znečistenie fasády, ktoré výrazne znižuje 
estetickú hodnotu budovy.

Aby sa udržal pekný vzhľad budovy, je 
potrebné po niekoľkých rokoch fasádu 
opticky sanovať, t.j. ošetriť prinajmenšom 
novým náterom, čo, samozrejme, prináša 
so sebou nevyhnutné náklady. Baumit vy-
tvoril počas desaťročia trvajúceho vývoja 
vysoko hodnotné a odolné fasádne sys-
témy s dlhou životnosťou. Napriek tomu 
však na fasádu pôsobia nepretržite zne-
čistenie a poveternostné vplyvy a menia 
v priebehu rokov jej vzhľad. Vďaka spo-
jeniu dlhoročných skúseností s najnovší-
mi poznatkami z oblasti nanotechnológií 
vyvinul Baumit novú samočistiacu omiet-
ku - Baumit Nanopor omietku. Vďaka 
jej výnimočným vlastnostiam  zostáva  
fasáda približne dvakrát tak dlho čistá 
a krásna. Baumit Nanopor omietka pred-
stavuje perfektnú a osvedčenú povrchovú 
úpravu, vhodnú pre  všetky omietkové  aj  
zatepľovacie systémy Baumit. K dispozícii 
je v odtieňoch Colours of more emotion, 
v 200 najkrajších farbách sveta, a to 
v škrabanej štruktúre rôznej zrnitosti. 
Spracováva sa rovnako ako ostatné ten-
kovrstvové omietky Baumit.

Nanotechnológia – technológia       
budúcnosti
Baumit Nanopor omietka spája v sebe 

po prvýkrát vynikajúce vlastnosti pravej 
silikátovej omietky - otvorené póry, dobrá 
paropriepustnosť, dlhá životnosť s naj-
novším vývojom nanotechnológií z vý-
skumných laboratórií Baumit.

Samočistiaci efekt pomocou 
prírodných síl
Špeciálny povrch Baumit Nanopor 
omietky je mikroskopicky hladký a má 
tzv. „nanoporéznu“ štruktúru. Tieto nano-
póry sú príliš malé pre organické aj an-
organické čiastočky nečistôt, ktoré sa tak 
nedokážu pevne „usadiť“ na povrchu. Na-
vyše nízky elektrostatický náboj Baumit 
Nanopor omietky nepriťahuje nečistoty, 
a tak napomáha menšiemu znečisteniu 
fasády. Vďaka špičkovej nanotechno-
lógii, ktorá priniesla revolučný prevrat                    
a inováciu vo vývoji fasádnych materiá-
lov, predstavuje Baumit Nanopor omiet-
ka produkt so špecifickými vlastnosťami, 
ktoré umožňujú spolu s prírodnými silami 
samočistenie povrchu. Vplyvom slnka 
(účinkom UV-žiarenia), dažďa, vetra, sne-
hu a zmien teploty zachytené nečistoty na 
povrchu sa zvetrávajú a uvoľňujú z fasá-
dy. Fasáda tak zostáva prirodzene čistá, 
odolná voči znečisteniu a krásna. 

Plesne a riasy nemajú šancu
Vďaka nanopórom má Baumit Nanopor 
omietka optimálnu paropriepustnosť, vlh-
kosť sa z povrchu veľmi rýchlo odparuje. 
Obzvlášť rýchlo sa vysušujúci povrch za-
braňuje vytvoreniu podmienok pre život 
plesní a rias a významne tak znižuje ri-
ziko ich nežiaduceho pôsobenia na fasá-
de. Fasáda si tak dlhšie zachová pôvodný 
vzhľad a žiarivú farebnosť.

Prečo práve 
Baumit Nanoporomietka

● Inovatívny, patentovaný produkt 
   z oblasti nanotechnológií
● Vyššia odolnosť proti znečisteniu
● Nižší elektrostatický náboj
● Prirodzený samočistiaci efekt
● Odolnosť voči napadnutiu plesňami 
   a riasami
● Nižšie náklady na údržbu
● Dvojnásobne dlho krásna fasáda

S Baumit Nanopor omietkou ostáva 
fasáda približne dvojnásobne dlhšie 
čistá a pekná.

Vďaka poveternostným vplyvom sa čiastočky znečistenia uvoľnia z povrchu.

Samočistiaci efekt-Zvetrávanie vplyvom:
            slnka...                                             ...dažďa...                                          ...vetra
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Nové šaty
pre váš dom

alebo čo by ste mali vedieť 
skôr, ako sa rozhodnete

Parafrázujúc staré známe porekadlo 
o šatách, ktoré robia človeka, možno 
povedať, že povrchová úprava ako 
neoddeliteľná súčasť riešenia fasády je 
tým, čo vytvára konečný dojem o budove 
a čo zároveň predurčuje jej ďalší osud 
v roly obletovanej a obdivovanej krásavice, 
sivej popolušky alebo trpeného, nikým 
nemilovaného škaredého káčatka.  

Keďže v súčasnosti je na trhu množstvo 
materiálov určených na povrchovú 
úpravu fasád, stojí investor či projektant 
neraz pred na pohľad neriešiteľným 
problémom- vybrať to najoptimálnejšie 
riešenie, tie najlepšie „šaty“ pre svoj 
dom. Pri obnove pamiatkových objektov 
je tento problém ešte vypuklejší. Pred-
pokladá ešte užšiu spoluprácu medzi 
investorom, projektantom, spracovateľom 
a dodávatelom materiálov a pracovníkmi 
pamiatkového úradu.

Náter alebo omietka?

Prvým kritériom pri výbere vhodnej povr-
chovej úpravy je zvyčajne predstava 
o budúcej fasáde (členenie, štruktúra 
a farebnosť povrchovej úpravy). Tu si 
musíme uvedomiť, že v zásade máme tri 
možnosti riešenia, resp. obnovy fasády, 
ak nehovoríme o obkladoch, zavesených 
fasádach a pod.:

Fasádne nátery. Výsledným efektom sú 
hladké fasádne plochy. Použitie najmä pre 
rekonštrukcie historických objektov, resp. 
pri obnove starších fasád. Podkladom pre 
fasádny náter by mal byť  zahladený povrch 
štukovej omietky. Toto nie je nevyhnutnou 
podmienkou, avšak pri náteroch drsných 
plôch sa zvyšujú nároky na prácnosť          
a spotrebu materiálu. Nevýhodou náteru 
je jeho nižšia oderuvzdornosť a tým i 
častejšia potreba obnovy oproti fasádnym 
omietkam.

Minerálne ušľachtilé omietky. Materiály 
podobné ako v minulosti používaný brizolit. 
Ide o cenovo dostupné riešenie fasád 
každého druhu. Podkladom je nahrubo 
stiahnutý povrch jadrovej omietky resp. 
kvôli prídržnosti nevyhnutne zdrsnený 
povrch podkladovej omietky. 

Tenkovrstvové ušľachtilé omietky.
Najvyšší stupeň ochrany fasády. Materiál 
v jadre prefarbený, s vysokou odolnosťou 
voči poveternostným vplyvom, farebne 
stály, s dlhou životnosťou. Rôzne štruktúry 
povrchu, široká farebná paleta. Ako pod-
klad sa vyžaduje dostatočne vyzretý, 
zahladený povrch štukovej omietky. 
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Rozhodujú vlastnosti materiálu

Bez ohľadu na vyššie uvedené je však naj-
dôležitejšie zvoliť takú povrchovú úpravu, 
ktorá bude svojím zložením a vlastnos-
ťami vhodne spolupôsobiť s podkladom, 
čím vznikne dokonalý systém ochrany 
fasády a zároveň bude schopná odolávať 
všetkým jestvujúcim vonkajším vplyvom 
(slnečné žiarenie, hnaný dážď, výfukové 
plyny, prach, kyslé dažde, machy, riasy 
atď.).
Z tohto hľadiska podstatne ovplyvňuje 
vlastnosti  materiálov pre povrchové úpra-
vy druh použitého spojiva, ktoré určuje 
vhodnosť použitia materiálu na konkrét-
ny podklad za konkrétnych okrajových      
podmienok (druh podkladu z hľadiska ma-
teriálového zloženia, jeho vlhkosť atď.).
Pre lepšiu orientáciu preto uvádzame  
prehľad fasádnych omietok a náterov               
v závislosti od druhu použitého spojiva. 

● Na báze organických rozpúšťadiel. 
Spojivom sú roztoky alkydových a akry-
lových živíc v organických rozpúšťadlách. 
Majú vysoký faktor difúzneho odporu (μ), 
po vyzretí vytvárajú na upravovanom po-
vrchu nežiaduci film. V prípade potreby
sa náter, resp. omietka, odstraňuje veľmi 
náročne.

● Disperzné. Spojivom sú styren-
akrylátové alebo akrylátové vodné 
disperzie. Oproti materiálom na báze 
organických rozpúšťadiel majú lepšie 
difúzne vlastnosti (menšiu hodnotu 
faktora difúzneho odporu μ), nie sú však 
vhodné pre povrchovú úpravu starších 
objektov, ktoré nemajú dokonalú, resp. 
celistvú hydroizoláciu, a u ktorých sa 
predpokladá vyšší prestup vodných pár 

cez stenu. Svoje použitie nachádzajú 
najmä na fasádach novostavieb s dosta-
točnými teplotechnickými parametrami 
obvodových stien.

● Minerálne. Spojivom je vápenný hydrát, 
cement, resp. ich kombinácia. Ich hlavnou 
výhodou je vysoká priepustnosť vodných 
pár a cenová prístupnosť. Nevýhodou 
je kratšia životnosť a pomerne vysoká 
nasiakavosť. Minerálne fasádne omietky 
majú vplyvom drsnejšej štruktúry sklon 
k rýchlemu zašpineniu povrchu a v prí-
pade farebných omietok je spracovanie 
materiálu  náročné z hľadiska dosiahnutia 
jednotnosti farebného odtieňa sklon k 
tvorbe fľakov. Vyžadujú často následnú 
hydrofobizáciu povrchu.

● Silikátové. Spojivom je spravidla dra-
selné vodné sklo s prísadou mini-málne-
ho množstva disperzií (do 5 % obsahu 
spojiva). Výhodou týchto materiálov je 
vysoká paropriepustnosť, farebná stálosť  
a dlhá životnosť. Upravený povrch je jem-
ne matný, podobný klasickým vápenným 
náterom. Pri obnove starších fasád je ne-
výhodou nevyhnutnosť dokonale odstrániť 
všetky zvyšky starých náterov, resp. zho-
toviť úplne nové podkladové omietky. Plo-
chy vystavované extrémnemu pôsobeniu 
poveternostných podmienok (hnaný dážď) 
sa odporúča dodatočne hydrofobizovať.

● Silikónové. Spojivom sú silikónové 
emulzie, ktoré dobre prenikajú do pod-
kladu a majú vynikajúce hydrofóbne 



vlastnosti. Povrch je jemne matný, podobný 
klasickým vápenným náterom. Zároveň 
majú tieto materiály dobrú priepustnosť 
vodných pár, nešpinia sa  a po vyzretí sú 
umývateľné vodou. Majú vysokú životnosť 
a dobrú priľnavosť k podkladu. Nevýhodou 
materiálov na báze silikónových živíc je 
ich vysoká cena.  

Ďaľším dôležitým kritériom pri výbere        
a použití vhodného fasádneho náteru či 
omietky je i druh použitého farebného pig-
mentu, t.j. jeho farebná stálosť, odolnosť 
voči pôsobeniu UV žiarenia atď., ako aj 
druh použitého plniva, ktorý ovplyvňuje 
farebné pôsobenie omietky, t.j. žiarivosť, 
sýtosť farebných odtieňov a pod.
Pri obnove starších fasád je absolútne 
nevyhnutné podriadiť postup obnovy i vý- 
ber povrchovej úpravy stavu podkladu, 
jeho pevnosti, vlhkosti, stupňu poškode-
nia poveternostnými vplyvmi, soľami atď.  
Veľmi dôležitá a zároveň veľmi náročná 
je diagnostika porúch a najmä určenie ich 
príčiny, pretože odstránenie zdroja jestvu-
júcich porúch je predpokladom úspešnej 
obnovy so životnosťou primeranou vyna-
loženým prostriedkom. 

Čo by sme mali vedieť pri výbere 
fasádneho náterového systému?

● Materiály pre vysprávku fasády by mali 
mať podobnú štruktúru povrchu, ako pô-
vodná omietka. V prípade farebného zjed-
notenia povrchu fasádnym náterom na 
celej ploche sa odporúča celoplošné pre-
stierkovanie fasády vhodným materiálom.

● Porézne minerálne nátery (napr. 
vápenné nátery) môžu byť po príslušnom 
očistení natreté nátermi tvoriacimi „film“,
napr. disperzné farby.

● Nátery, ktoré tvoria „film“, napr. disperz-
né farby, nemôžu byť pretreté poréznymi 
minerálnymi nátermi.

● Nasiakavosť náteru by mala byť podľa 
možnosti menšia alebo rovná ako nasia-
kavosť podkladu.

● Ak pozostáva fasáda z viacerých sta-
vebných materiálov (napr. rôzne typy 
omietok s rôznou nasiakavosťou), je po-
trebné vybrať náter, ktorého nasiakavosť 
je porovnateľná s materiálom  s najnižšou 
nasiakavosťou.

● Priepustnosť vodnej pary náteru by mala 
byť ≥ priepustnosť vodnej pary podkladnej 
vrstvy.

● Čisto vápenné nátery vyžadujú v kaž-
dom prípade nátery umožňujúce priepust-
nosť CO2.

Z materiálov spoločnosti Baumit
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„Ak nejde gazda na strechu, ide strecha na gazdu.“ Ešte lepšie je však akýmkoľvek 
poruchám a problémom so strechami predchádzať. Správny návrh konštrukcie, kvalitná 
realizácia, certifikovaný materiál a overené montážne postupy. To sú základné atribúty, 
ktorými strecha za seba ručí. Pri jej výstavbe by sme nemali nič podceniť. Na každej 
budove patrí k významným konštrukčným a architektonickým prvkom. Chráni ju pred 
poveternostnými vplyvmi, podieľa sa na celkovom vzhľade a charaktere objektu, ale aj 
okolitej zástavby a prostredia. Stačí poznať výhody a nevýhody... 

Základné požiadavky na konštrukcie 
striech

Strecha by mala chrániť budovu pred 
vonkajšími poveternostnými vplyvmi 
(dažďom, vetrom, teplotnými zmenami, 
účinkami slnečného žiarenia, chemických 
a organických látok, účinkami blesku)      
a zabezpečiť teplotnú klímu vnútorného 
prostredia. Rovnako by mala disponovať 
vlastnosťami ako únosnosť, mechanická 
odolnosť, stabilita, energetická úspornosť 
a životnosť. 

Správny návrh strechy je úlohou 
projektanta, ktorý musí zvážiť všetky 
požiadavky zo strany investora a vy-
hodnotiť všetky vplyvy, ktoré budú 
na konštrukciu strechy pôsobiť. Kon-
štrukcia strechy musí byť schopná 
bezpečne preniesť zaťaženie vlastnou 
hmotnosťou, ale aj zaťaženie spôsobené 
poveternostnými vplyvmi (sneh, voda          

a vietor). Treba dôkladne vyhodnotiť v akej 
teplotnej oblasti a s akými poveternostnými 
vplyvmi bude konštrukcia realizovaná,       
a tak nosnosť strechy a použité materiály 
prispôsobiť zistenému prieskumu. 

Ďalšou významnou požiadavkou, ktorá 
je aktuálna v súčasnom období, je ener-
getická úspornosť. Strecha musí spĺňať 
požiadavky normy na prestup tepla medzi 
vonkajším a vnútorným prostredím cez 
stropnú konštrukciu, ktorá je R= 5 m2.K/
W. Pri strechách,pod ktorými sú nevy-
kurované priestory, sa zatepľuje stropná 
konštrukcia s minimálnym tepelným od-
porom R = 4,5 m2.K/W.

Okrem energetickej úspornosti strecha 
musí byť schopná cez svoju konštruk-
ciu transportovať vodné pary vznikajúce 
prevádzkou v priestore stavby. Táto po-
žiadavka je nevyhnutná pre zachovanie 
všetkých vlastností materiálov použitých 

pri realizácii strechy. 

Nahromadenie vodných pár v konštrukcii 
strechy má za následok stratu tepelno-
izolačných vlastností strechy, ich poško-
denie, vznik plesní a vedie k náročnej 
sanácii takto poškodenej konštrukcie. 
Uvedeným problémom sa možno vyhnúť 
správnym návrhom konštrukcie zo strany 
projektanta, kvalitnou realizáciou s použi-
tím overených a certifikovaných materiá-
lov a montážnych postupov.

Rozdelenie striech 

Podľa sklonu možno strechy rozdeliť na 
ploché, šikmé a strmé (ďalej len ploché 
a šikmé).

Ploché sú so sklonom do 10°, šikmé od 
10° do 45° a strmé viac ako 45°.

Šikmé strechy majú dávnu tradíciu, pre-
konali vývoj hlavne v oblasti izolačných 
materiálov a krytín. Ploché strechy sa 
začali navrhovať v našich podmienkach 
najmä  v 50. rokoch minulého storočia.    
V súčasnej dobe sa moderná architektú-
ra vracia k navrhovaniu „vilových domov“, 
ktoré majú ukončené najvyššie podlažia 
plochými strechami, prípadne sa ich kon-
štrukcia využíva ako pochôdzne terasy     

Strecha,
ktorá vám sadne
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s dlažbou alebo takzvané zelené strechy 
s aplikovaním trávnatých porastov a agro-
kultúr na povrchu plášťa. 

Tvar strechy určuje investor po dohode 
s architektom, pričom pri konečnom rie-
šení treba zohľadniť výsledný vzhľad 
domu, vzťah k okolitej zástavbe a krajine, 
klimatické a poveternostné vplyvy a vyu-
žitie priestoru pod strechou.

Tvar strešných konštrukcií môže byť vo 
vyhotovení ako strecha sedlová, pultová, 
valbová, manzardová, stanová, vežová, 
kužeľová, prípadne špeciálneho  tvaru.

Podľa skladby strešného plášťa sú stre-
chy jednoplášťové a dvojplášťové, pričom 
môžu byť vetrané a nevetrané.

Konštrukčnými prvkami strechy sú nosná 
konštrukcia, parotesná zábrana, tepelno-
izolačná vrstva, spádová vrstva, dilatácia, 
hydroizolačná krytina.

K doplnkovým konštrukciám strechy pat-
ria klampiarske konštrukcie, odvodňo-
vacie prvky, konštrukcia bleskozvodu, 
odvetracie a ventilačné prvky, prvky na 
zachytávanie snehu, prvky na zachytáva-
nie lístia a nečistôt v strešných vpustiach 
a žľaboch.

Strešné krytiny 

Krytina je najviac namáhanou časťou 
strechy, musí byť schopná odolávať účin-
kom vetra, dažďa, teplotným zmenám, 
mechanickému poškodeniu.

Krytiny sú podľa technologického vyhoto-
venie povlakové a skladané.

Navrhnutie krytiny je limitované jej život-
nosťou, stavebno-technickými paramet-
rami a odporúčaným sklonom použitia, 
ktorý upravuje norma, prípadne montáž-
ny postup.

Povlakové krytiny sa aplikujú prevažne 
na ploché strechy a skladané krytiny na 
šikmé strechy. Povlakové krytiny možno 
rozdeliť podľa materiálu na krytiny z asfal-
tových pásov a krytiny z plastových fólií. 

Krytiny na báze modifikovaných asfalto-
vých pásov sa aplikujú v minimálne dvoch 
vrstvách, pričom vrchná vrstva, by mala 
byť opatrená pásom s posypom na vrchnej 
strane, prípadne ochranným náterom proti 
UV žiareniu. Jednotlivé typy pásov sa líšia 
objemovou hmotnosťou, typom výstuž-
nej vložky, bodom mäknutia, pružnosťou 
a rozťažnosťou. Plastové fólie môžu byť 
na báze termoplastov - PVC, prípadne 
tzv. elastomérov a polyetylénov. Aplikujú 
sa vo forme fólií ako jednovrstvové spája-
né zvarovaním, prípadne ako tekuté plas-
ty na báze laminátov a polyuretanov ako 
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jednozložkové a dvojzložkové aplikácie. 
Výhodou striech na báze fólií je vysoká 
pružnosť a schopnosť prenášať deformá-
cie konštrukcií spôsobených statickými 
zmenami, u tekutých plastov je to vznik 
bezošvej krytiny s lepším odvedením 
vody zo strešného plášťa. S týmito druh-
mi krytín je zatiaľ málo skúseností, čo sa 
týka ich životnosti vzhľadom na klimatické 
zmeny a citlivosť na chemické emisie. 

Doporučené sklony povlakových 
krytín 

Pri krytinách s modifikovaných asfaltových 
pásov lepených od 2° do 45°, u kotevných 
až do 85°. Všeobecne veľmi strmé sklo-
ny sa vzhľadom na technológiu montáže 
využívajú len pri detailoch, ako sú atiky, 
steny vetracích a ventilačných šácht a na 
zaizolovanie konštrukčných detailov. Pri 
fóliových izoláciách je sklon u kotevných 
krytín od 0° do 90°, pri lepených od 2° do 
85°. Pri strmších sklonoch striech je opti-
málne použiť skladanú krytinu.

Skladaná krytina

Medzi najpoužívanejšie skladané krytiny 
pre šikmé strechy obytných domov  patria 
keramické alebo betónové škridle, asfal-
tové šindle, krytina z pozinkovaného ple-
chu, prípadne z medeného plechu. Zná-
ma je aj krytina z vláknito-cementových 
dosák v tvare šablón a vlnitých tabúl.

Transparentné skladané krytiny zo skla 
alebo s polykarbonátových dosiek sa po-
užívajú na presvetlenie častí budov. Kryti-
na z plastov sa využíva najmä pri hospo-
dárskych alebo prevádzkových budovách, 
ale najmä tam, kde sa nosná konštrukcia 
musí minimálne zaťažiť.

S touto krytinou tiež nie sú skúsenosti 
s jej životnosťou.

Doporučené sklony skladaných krytín

Pri asfaltových šindľoch podľa vzdiale-
nosti hrebeňa od odkvapu sklon od 10-
20° až do 85°,

pri škridle od 35° do 60°, z vláknito-ce-
mentových šablón a vlnoviek od 25°do 
90°,

pri krytine z plechu hladkej od 3°, hladkej 
s drážkami od 6° a pri profilovom plechu 
od 15° a z plechových šablón od 30°. Pri 
vlnitom plechu je rozsah sklonu daný pre-
sahom.

Všeobecne navrhujeme skladané krytiny 
najmä u šikmých striech.

Chemická znášanlivosť materiálov

Veľmi dôležitou zásadou pri konštrukcii 
striech je vzájomné pôsobenie materi-
álov. V prípade ich neznášanlivosti ich 
treba oddeliť separačnými vrstvami. Platí 
to pre styk asfaltových materiálov a plas-
tov, prípadne zmäkčených plastov, ako je 
polystyrén, kde môže prísť k ich „speče-
niu“ a následnej deformácii, to isté platí 
pre priamy kontakt asfaltov a fólií z PVC. 
Pri skladaných strechách z plechov treba 
pri napojení rôznych druhov materiálov 
zamedziť vzniku tzv. makročlánkov, kto-
ré môžu byť spúšťačmi elektrochemickej 
korózie materiálov.

Ploché strechy

Ploché strechy možno navrhnúť ako bez-
spádové, pričom voda, ktorá po daždi 
zostáva na krytine, zabraňuje prehrieva-
niu strechy v letných mesiacoch. Časté 
poruchy týchto typov striech však presa-
dzujú návrhy plochých striech s minimál-
nym spádom 1,5 %. Priaznivé klimatické 
pomery strechy zabezpečujú strechy              

s posypovým materiálom, prípadne zele-
né strechy.
Výhody plochých striech sú v jej tvare, 
ktorý umožňuje úplné využitie priestoru 
pod strechou na celú konštrukčnú výš-
ku podlažia a prípadné využitie povrchu 
strechy ako pochôdznej terasy, prípadne 
zelenej strechy.

Nevýhody plochých striech sú pre svoj 
malý sklon v problematickom odvedení 
dažďových zrážok a častejších poru-
chách a náročnejšej údržbe jednotlivých 
konštrukčných prvkov. V zime je strešná 
krytina vystavená účinkom snehu a ľadu, 
v lete sú to účinky UV žiarenia a extrém-
nych teplôt.

Konštrukčnými prvkami plochých striech 
sú nosná stropná konštrukcia, ktorá môže 
byť montovaná alebo monolitická, ďalej 
parotesná zábrana (požíva sa podľa dru-
hu a skladby strešného plášťa), tepelno-
izolačná vrstva, spádová vrstva, krytina 
strechy - hydroizolačná vrstva, pričom 
usporiadanie jednotlivých vrstiev záleží 
od navrhovaného druhu strechy. Význam-
ným prvkom strechy je atika,ktorá chráni 
strechu pred účinkami vetra. Ďalšími prv-
kami sú klampiarske konštrukcie, odvod-
ňovacie prvky, odvetracie prvky, dilatačné 
prvky.

Podľa skladby strešného plášťa delíme 
ploché strechy na jednoplášťové a dvoj-
plášťové.

Jednoplášťové ploché strechy možno 
navrhnúť ako nevetrané s použitím paro-
tesnej vrstvy pod tepelnú izoláciu, ďalej 
vetranú pri použití nasiakavých tepelno-
izolačných materiálov (pod nepriepustnou 
vrstvou sa vytvorí systém odvetracích ka-
nálikov).

Obrátená jednoplášťová strecha mení 
poradie jednotlivých vrstiev. Na jej nosnú 
konštrukciu je kladená hydroizolačná kry-
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tina, potom tepelná izolácia a ochranná 
posypová vrstva. Pri konštrukcii uvedené-
ho typu striech je podstatná tepelná izolá-
cia, ktorá musí byť minimálne nasiakavá, 
objemovo a tvarovo stála a musí odolá-
vať prudkým teplotným zmenám. Výhody 
takto navrhnutej strechy sú v ochrane hyd-
roizolačnej krytiny pred účinkami UV žia-
renia, extrémnych teplôt a mechanického 
poškodenia. Z hľadiska kondenzácie vod-
ných pár je kondenzačná zóna posunutá 
do ochranného násypu a parozábrana sa 
u tohto typu striech neaplikuje.

Dvojplášťové ploché strechy sa navrhu-
jú ako odvetrané alebo neodvetrané. Na 
nosnú konštrukciu sa aplikuje parotesná, 
prípadne vzduchotesná vrstva, tepelno-
izolačná vrstva, odvetraná (nedovetraná) 
vzduchová vrstva, záklop s hydroizolač-
nou krytinou a ochrannou vrstvou. Dvoj-
plášťové strechy majú výhodu v lepších 
tepelných a technických vlastnostiach. 
V letných mesiacoch eliminujú nadmer-
né prehrievanie podstrešných priestorov, 
v zime má konštrukcia strechy schopnosť 
dlhšie udržať naakumulované teplo.

Veľmi podstatné je pri plochých strechách 
správne oddilatovanie jednotlivých vrstiev 
strechy od atiky, ako aj dilatácia samot-
ných spádových vrstiev. Dilatovanie spá-
dových vrstiev sa robí podľa druhu mate-
riálu, vystuženia vrstvy a polohy tepelnej 
izolácie. 

Pri vrstvách nad tepelnou izoláciou je to 
od 2 do 3 metrov (vzdialenosť dilatačných 
škár) podľa vystuženia a materiálu.

Pri vrstvách pod tepelnou izoláciou 6 m 
podľa vystuženia a materiálu, šírka škár 
min. 3 mm s pružnou výplňou. 

Poruchy plochých striech

Poruchám plochých striech možno pre-
dísť už pri návrhu strechy. K rovnako 
dôležitým faktorom patria: kvalitná rea-
lizácia strechy, dodržiavanie teplotných 
a vlhkostných režimov pri montáži jednot-
livých vrstiev. Všeobecne platí, že nech 
sa použije akýkoľvek kvalitný materiál, 
pokiaľ sa nekvalitne zabuduje, strecha 
nebude plniť svoju funkciu a prienik vody 
do konštrukcie spôsobí stratu tepelnoizo-
lačných vlastností. Pri realizácii plochých 
striech je dôležité napojenie krytiny v de-
tailoch strechy, ako sú atika, ventilačné 
prieduchy, dažďové vpuste, klampiarske 
konštrukcie. Ploché strechy vyžadujú 
pravidelnú kontrolu a údržbu, optimálne 
obdobie je po zime, prípadne na jeseň. 
V letných mesiacoch je treba práce na 
strechách najmä s asfaltovými krytinami 
obmedziť, nakoľko vplyvom tepla dochá-
dza k zmäknutiu pásov a ľahkému poško-

deniu, niekedy stačí len kus kovu, ktorý 
zostane po montáži na streche a ten vply-
vom tepla roztaví okolitú krytinu a poškodí 
ju (na obrázku dole - poškodenie pri hro-
mozvode).

Šikmé strechy

Podľa konštrukčnej skladby môžu byť 
šikmé strechy zateplené alebo bez tepel-
nej izolácie podľa toho, či je priestor pod 
strechou vykurovaný alebo nie. Zateple-
né šikmé strechy môžu byť nedovetrané 
a odvetrané.

Skladba nedovetranej dvojplášťovej stre-
chy v smere od interiéru pozostáva z ob-
kladu, vzduchotesnej a parotesnej zábra-
ny, tepelnej izolácie, záklopu, strešného 
laťovania a skladanej krytiny. U odvet-
ranej dvojplášťovej medzi tepelnou izo-
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láciou a záklopom strechy je odvetraná 
vzduchová vrstva. Odvetraná vzduchová 
vrstva sa používa pri krytinách z asfalto-
vých šindľov.

Poruchy šikmých striech

Vznikajú najmä nesprávnou realizáciou 
a podcenením utesnenia jednotlivých 
vrstiev, najmä parozábrany. Prienik vzdu-
chu do tepelne izolovanej vrstvy má za 
následok stratu tepelnoizolačných vlast-
ností a vytvorenie kondenzačných zón na 
konštrukcii strešného plášťa.

Veľmi dôležité je správne napojenie detai-
lov skladaných krytín najmä v úžľabiach 
a na hrebeňoch striech, voda z roztá-
pajúceho sa snehu alebo voda a sneh 
transportovaná vetrom sa pri nesprávne 
realizovaných detailoch ľahko dostane 
cez nezaizolované miesto. 

Navrhovanie striech v horských 
oblastiach

Strechy v horských oblastiach sú vystave-
né špecifickým podmienkam. Je to hlavne 
silné prúdenie vetra s extrémnymi hodno-
tami nárazového vetra, zaťaženie teplot-
nými šokmi medzi dňom a nocou, inten-
zívne slnečné žiarenie a najmä dažďové   
a snehové zrážky. Hlavne veľké množstvo 
roztápajúceho sa snehu môže krytinu za-
ťažiť hydrostatickým tlakom, ktorý krytiny 
z pálených škridiel nedokážu zvládnuť 
a strecha môže zatiecť. Z uvedeného dô-
vodu sa škridlové krytiny od 800 m nad 
morom nemajú používať a u ostatných 
krytín sa od 600 m nad morom sklon 
musí zvýšiť o 5°. Jednoznačne vhodnými 
sa javia krytiny zo šindľov a skladaných 
plechov. Pričom pri exponovaných ob-
jektoch, ako sú vysokohorské chaty, je 
optimálna krytina zo skladaných plechov. 
Tvar strechy by mal zabezpečiť čo najlep-
šie odvedenie dažďových zrážok a sne-

hu zo strechy, preto v horskom prostredí 
prevažujú šikmé strechy. Krytiny strechy 
v horských oblastiach by mali byť chrá-
nené pred vetrom zvýšením štítových 
stien oproti uloženej krytine. V alpských 
oblastiach možno vidieť pôvodné domy, 
ktoré majú krytinu zabezpečenú veľkými 
plochými kameňmi.

Ak nechcete, aby vám strecha spadla 
na hlavu, zohľadnite všetky faktory pri 
jej návrhu, použite certifikovaný materiál 
a v neposlednom rade aj overené postupy 
pri realizácii. Iba tak môžete dosiahnuť 
požadovaný efekt a tešiť sa z kvalitnej 
strechy nad hlavou.

Ing. Peter Mesároš
foto: autor,  archív redakcie
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Vchodové dvere -
eurodvere
Dvere sú neodmysliteľnou súčasťou vstupu do 
miestnosti, oddeľujú a zároveň spájajú ľudí... 
V tom je ich krása a náročnosť riešenia...



Sú štýlovým prvkom domu, ktorý odzr-
kadľuje vkus majiteľa. Mali by vás chrániť 
pred hlukom, poveternostnými vplyvmi, 
mali by mať vysoký stupeň bezpečnosti 
a ochrany proti vlámaniu. Drevené dvere 
sú svojou štruktúrou, farebnosťou a varia-
bilitou prevedenia ideálnym riešením pre 
vstup do budov. Drevené dvere majú ne-
zameniteľnú kresbu, a podporujú harmo-
nickú atmosféru bývania.

Rozdiel je v detailoch

Pri výrobe vchodových dverí sa používa 
trojvrstvový hranol, materiál: meranti, 
dub, borovica alebo smrek. 

Vchodové dvere sú vyrábané zo špeciál-
nych sendvičových plátov od nemeckého 
výrobcu VARIOTEC. Zloženie polyuretá-
novej izolačnej výplne, ktorá je použitá vo 
dverách, zaručuje výborné tepelnoizolač-
né a bezpečnostné vlastnosti, a zároveň 
zabezpečujú tvarovú stálosť dverí. 

Používanie týchto sendvičových plátov 
pri výrobe vchodových dverí je výhodné 
hlavne z toho dôvodu, že pri tomto spôso-
be výroby nie sú používané tradičné frízy 
v šírke 120 mm, ale dverný plát, ktorý  má 
špeciálne šírkovo lepený rám, ktorý eli-
minuje ohyby pri pnutiach,ktoré nastáva-
jú pri extrémnych teplotných rozdieloch.
Tento systém výroby vchodových dverí 
garantuje rozmerovú stabilitu, dostatočnú 
tepelnú, zvukovú a prípadne aj požiarnu 
odolnosť...

Opracovanie priamo vo výrobe technoló-
giou CNC zabezpečuje vyrobiť akékoľvek 
dvere - veľkosť a celkové prevedenie dve-
rí podľa individuálnych želaní.

Záruka na kvalitu a tvárovú stálosť 
produktov VARIOTEC  je 15 rokov.

Bezpečnosť

Každé bezpečnostné dvere sú vybavené 
5- bodovým zámkom - systém uzamykania 
a bezpečnostná vložka (vysoká bez-
pečnosť podľa STN). Na požiadanie 
je možné zabudovať do dverí ďalšie 
bezpečnostné prvky, napr. vložku so 
securite kartou.

Dokonalú tesnosť dverí zabezpečuje tes-
nenie v krídle aj v ráme, o pohodlný pre-
chod sa postará bezbariérový  hliníkový 
prah. 

DREVO JE TRADIČNÝM MATERIÁ-
LOM, KTORÝ MÁ VĎAKA SVOJMU 
PRÍRODNÉMU PÔVODU NESPORNE 
ESTETICKÉ VLASTNOSTI OVPLYVŇU-
JÚCE  PSYCHICKÚ POHODU. DRE-
VENÉ OKNÁ A DVERE BOLI TAKMER 
VYTLAČENÉ Z TRHU PLASTOVÝMI 
TERAZ, VŠAK PREŽÍVAJÚ RENESAN-
CIU, A TO VĎAKA MODERNÝM TECH-
NOLÓGIÁM PRI VÝROBE ...

V spolupráci so spoločnosťou Makrowin 
a spoločnosťou Finewood
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Ako si vybrať 
garážovú

bránu

Garáž predstavuje najväčší otvor na dome. 
Správne ho vyplniť nie je jednoduché, 
ale s pomocou špecialistov na garážové 
brány sa vám to podarí. Ak ste sa rozhodli 
pre sekčnú garážovú bránu s pohonom, 
urobili ste prvý správny krok. Teraz 
nasleduje 7 praktických pokynov, vďaka 
ktorým  budete s garážovou bránou naozaj 
spokojní. 

Bod prvý – dizajn je dôležitý

Jednotlivé sekcie brány môžu mať 
kazetový, pásový alebo hladký dizajn. 
Atraktívne kazety dotvárajú zaujímavý 
vzhľad celej stavby. Pásové prevedenie 
umožňuje montáž brány aj do atypických 
priestorov. Treťou možnosťou sú hladké 
sekcie. Najnovší dizajn brán tvorí hladká 
sekcia, v strede predelená drážkou. 
Existujú však aj špeciálne riešenia. 
Ak túžite po tom, aby brána pôsobila 
starodávnym dojmom, zaujímajte sa 
o jedinečnú kolekciu Decor. Chcete 
netradičný kazetový dizajn, ktorý by ladil  
k vášmu príbytku v štýle vidieckeho 
sídla?

S kazetami Decor si „poskladáte“ 
garážovú bránu podľa vlastnej fantázie. 
Spolu s rozličnými typmi presklenia máte 
32 možností, ako môže brána vyzerať.

Bod druhý – základom je materiál

Celkový vzhľad brány predurčuje materiál, 
z ktorého sú vlastné sekcie vyrobené. 
Hlavnou požiadavkou je pevnosť a kon-
štrukčná stabilita. O to sa postará 
oceľ. Oceľová brána môže byť natretá 
odolným farebným náterom, ktorý je 
desaťkrát hrubší ako bežný náter, alebo 
polyetylénovou fóliou, ktorá sa na povrch 
nanáša už v procese výroby obojstranného 
plášťa. V prvom prípade to znamená 
povrch ošetrený vysokokvalitným náterom, 
určeným špeciálne na oceľové povrchy, 
ktorý zabezpečí mimoriadnu odolnosť 
voči poškodeniu vplyvom poveternostných 
podmienok. V druhom prípade ide
o jedinečnú oceľovú bránu s povrchom 
imitácie dreva, ktorá dodáva bráne na 
atraktívnosti. Aj tentoraz je v ponuke niečo 
špeciálne: materiál s názvom kompozit 
dreva, ktorý v sebe spája nezameniteľný 
prírodný vzhľad s odolnosťou ocele. 
Takmer nepoškoditeľný povrch je 
dosiahnutý unikátnou technológiou pri 
výrobe tohto špecifického materiálu.

Bod dva po b)

V závislosti od druhu povrchu – či ide o 
farebnú oceľovú bránu, bránu s úpra-
vou imitácie dreva alebo garážovú 
bránu vyrobenú z kompozitu, máte na 
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výber z niekoľkých možností farebného 
prevedenia. K dispozícii sú oceľové brány 
väčšinou v dvoch základných farbách- 
v bielej a hnedej. Ďalšie odtiene zabezpečí 
výrobca podľa želania zákazníka, ktorý si 
farebný odtieň zvolí zo vzorkovníka RAL. 
Pri bránach s povrchom imitácie dreva si 
môžete vybrať, napríklad medzi zlatým, 
tmavým a rustikálnym dubom. 
Brány z kompozitu dreva sa dodávajú       
v základnej farbe bez finálneho náteru, čo 
umožňuje zákazníkovi zladiť farbu brány  
s farbou vstupných dvier, okenných rá-
mov či dosiahnuť totožný odtieň s fasá-
dou alebo inými doplnkami exteriéru. Ko-
márňanský výrobca Olymps Door dodáva 
ako jediný z tohto materiálu model Elite. 

Bod tretí – energia sa počíta

V súčasnosti, keď sú garáže väčšinou 
organickou súčasťou stavby, vyvstáva 
otázka ekonomickej úspornosti. Nákla-
dy na vykurovanie sa nemusia závratne 

zvyšovať, ak myslíte skutočne na všetko. 
Zvažujte preto možnosti zateplenia. Ga-
rážová brána bez izolácie je vhodná pre 
samostatne stojace garážové objekty. 
Je to finančne najvýhodnejšia alterna-
tívna, pri ktorej však s úsporou tepelnej 
energie nepočítajte. 
Na udržanie teploty v garáži si vyberte buď 
bránu zateplenú polystyrénom, alebo ešte 
účinnejšiu izoláciu polyuretánovou penou. 
Jednoduché zateplenie polystyrénom vy-
hovuje bežným požiadavkám na pevnú 
bránu s prijateľnými tepelnými vlastnosťa-
mi za primeranú sumu. Kým táto možnosť 
ponúka nižšie výrobné náklady, pri kvalit-
nejšom zateplení polyuretánovou penou 
zasa šetríte životné prostredie (pena je 
bez obsahu freónov) a neskoršie náklady 
na energiu. 
Polyuretánový tesniaci systém totiž za-
braňuje úniku tepla z garáže a nezvyšuje 
spotrebu energie v uzavretom priestore. 
Okrem zateplenia vlastných sekcií mysleli 

izolácia PU penou
bez obsahu freónov

oce¾ový pláš

spodná tesniaca guma

ochrana proti zovretiu
prstov v súlade s eu-
rópskymi normami CE

farbenie pod¾a
Vašich potrieb

boèný kryt

horné tesnenie sekcie

O vysoká odol-
nos povrchu
voèi poškodeniu

O štruktúra
woodgrain–
¾ahká údrba

izolácia PU penou
bez obsahu freónov

oce¾ový pláš

spodná tesniaca guma

ochrana proti zovretiu
prstov v súlade s eu-
rópskymi normami CE

atraktívne kazety,
drevený vzh¾ad, v
troch farbách drevaboèný

kryt

horné tesnenie sekcie

O vysoká odol-
nos povrchu
voèi poškodeniu

O štruktúra
woodgrain–
¾ahká údrba
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niektorí výrobcovia aj na dokonalé tesne-
nie na prechode sekcií. V miestach, ktoré 
sú z celej brány najpohyblivejšie, totiž čas-
to dochádza k nenápadnému úniku tepla. 
Nezaobíde sa bez dômyselého riešenia   
a tým je špeciálne vytvarovaná drážka 
priamo v oceli na spoji sekcií. 

Bod štvrtý – niektoré sekcie sú lepšie

Potrebujete garážovú bránu, ktorá je vyso-
ko odolná proti poškodeniu (škrabancom 
a pod.) a pritom je nenáročná na údržbu. 
Najbežnejšie používaná povrchová úpra-
va garážových sekcií je tzv. zrnitá štruk-
túra woodgrain. Brána sa vďaka tomuto 
dezénu jednoducho udržiava, lebo stopy 
napríklad po dažďovej vode na nej nevid-
no, rovnako ako drobné nečistoty a poš-
denia. Alternatívne si môžete zvoliť aj 
hladkú povrchovú úpravu plain. Tá sa 
považuje za doplnkovú voľbu na prianie 
zákazníka, ale z pohľadu praktickosti sa 
viac odporúča drsnejší povrch woodgrain. 
V čom spočíva jeho vysoká odolnosť?     
Zrnitý povrch sa dosahuje úpravou štruk-
túry oceľového plechu lisovaním. Táto 
úprava zabezpečuje, že sa povrch stáva 
odolnejším - prelisovanie totiž zlepšuje 
parametre vnútorného pnutia v materiáli  
a zároveň vizuálne chráni povrch proti ne-
čistotám a škrabancom.

Bod piaty – vneste svetlo do garáže

Osviežujúcim dekoratívnym prvkom 
garážovej brány je presklenie v rôznych 
tvaroch a farbách. Zateplené izolačné 
vložky sa kvôli bezpečnosti vyrábajú

z akrylátového skla a pre jednotlivé mode-
ly garážových brán si môžete vybrať 
podľa vlastného vkusu taký typ presklenia, 
ktorý vám najviac vyhovuje. Či chcete 
jednoduché „okienka“ geometrického 
tvaru alebo efektné oblúkové presklenia. 

Bod šiesty – zaslúžite si dobrú garážo-
vú bránu

Ostáva vám jediné: dať si bránu namonto-
vať. Vybrať si spomedzi dodávateľov spo-
ľahlivého partnera, ktorého práca sa ne-
začína dňom zaplatenia faktúry a nekončí 
prvým zaparkovaním do garáže. Zvoliť 

takého výrobcu, ktorý vám na infolinke 
najprv vysvetlí potrebné detaily, ešte pred 
dodaním vykoná bezplatnú obhliadku sta-
veniska, navrhne pre vás najvhodnejšiu 
variantu a zabezpečí odbornú montáž. 

Samozrejmosťou je záručný a pozáručný 
servis, ktorý je v prípade potreby kedykoľ-
vek po ruke vďaka širokej sieti školených 
autorizovaných predajcov. Vyberte si efek-
tívne riešenie. Najväčší otvor na vašom 
dome  si  ho  vyžaduje. 

Mgr. Dana Chudá
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na okná,
dvere 

a fasády

Hliníkové zasklené steny a výklady sú 
určené na predeľovanie priestorov a uza-
tváranie otvorov. Možno ich umiestniť do 
interiéru aj exteriéru. Exteriérové hliníkové 
steny sa vyrábajú z profilov s prerušeným 
tepelným mostom a ako výplň sa používajú 
izolačné dvojsklo alebo netransparentný 
panel. Interiérové steny sú z profilov bez 
prerušeného tepelného mosta a vyplne-
né jednoduchým alebo bezpečnostným 
lepeným, alebo kaleným sklom, prípad-
ne izolačným dvojsklom na zabezpečenie 
zvukovej izolácie. Samozrejme, možno 
použiť aj inú výplň podľa potreby. 

Zimná záhrada s hliníkovou konštrukciou je 
určitou formou hliníkovej zasklenej fasády. 
Spĺňa všetky požiadavky kladené na 
izolačné vlastnosti a moderný vzhľad. Je 
ideálnym architektonickým prvkom, ktorý 
určite splní úlohu terasy alebo balkóna 
využívaného po celý rok. Okná a dvere     
z hliníka majú vynikajúce tepelnoizolačné  
a mechanické vlastnosti. Použitý materiál 
a kvalitná povrchová úprava zo širokej 
škály farieb RAL, z eloxu alebo drevenej 
imitácie zaručujú vyrovnané vzhľadové 

...vďaka novým technologickým postupom možno sklo stále zdokonaľovať. Má lepšie 
tepelnoizolačné vlastnosti  ako bežná murovaná stena... 

a mechanické vlastnosti, objemovú, 
tvarovú a farebnú stálosť za každých 
poveternostných podmienok bez prejavov 
starnutia. Hliníkové fasády, okná a dvere 
sa uplatňujú v interiéri aj exteriéri v prie-
myselnom, komerčnom aj súkromnom 
sektore.

Každý projekt a realizovaná stavba si 
vyžaduje špecifické technické riešenie, 
či už ide o malú fasádu rodinného domu 
alebo výškovej budovy rôzneho využitia. 
Prístup dodávateľov hliníkovej fasády 
k riešeniu projektu je už od prvopočiatku 
konzultovaný s tímom architektov, ktorí 
sa podieľajú na tvorbe diela. Pred reali-
záciou stavby je nutné spracovať detailne 
rezy jednotlivých napojení fasádnej kon-
štrukcie, odvodnenie,  kotvenie, parapety, 
oplechovanie, dilatácie atď. a  zakompo-
novať ich do realizačného projektu. To 
umožňuje spracovateľom a dodávateľom 
stavby presne riešiť použitie stavebných 
materiálov a zabezpečiť technické para-
metre budovy.

Hliníkové okenné konštrukcie už dosahujú 

súčiniteľ prestupu tepla pri obvykle 
3-komorovom systéme s prerušeným 
tepelným mostom z polyamidu od Uf = 1,4 
až 2,6 W/(m2K) v závislosti od konštrukcie 
profilu a použitých tepelnoizolačných 
prvkov. V prípade napr. HI systémov, 
akými sú CS 86 HI alebo CW 50 HI, ktoré 
majú súčiniteľ prestupu tepla Uf = 1,4 
až 1,8 W/(m2K), môžeme dosiahnuť aj 
celkový súčiniteľ prestupu tepla Uw = 0,7 
W/(m2K) za použitia adekvátneho skla.

U fasádnych systémov CW 50 HI vhodným 
na veľké presklenné steny sa prídavným 
komôrkovým tesnením umožňuje zaskliť 
sklo o hrúbke až 52 mm, takže aj 3-dielne 
izolačné nepriestrelné sklo. Všetko je 
potrebné najskôr prepočítať a rozhodnúť 
sa po výpočtovom hodnotení stavebných 
konštrukcii.

Systém Reynaers Aluminium má 
mnohé technické riešenia a požiadavky 
kladené architektmi v štandardnej 
ponuke systémov pre fasádnu a rámovú 
konštrukciu v jednotlivých systémových 
katalógoch.

Takisto sa často stretávame s atypickým 
riešením. Mnohé však niekedy hraničia 
s obmedzením technických parametrov  
použitých materiálov. Požiadavky sú 
mnohokrát kladené na nadrozmery 
sklených výplní, resp.  minimalizovanie 
pohľadovej šírky použitých profilov.
Vsadené okenné a  dverové výplne do fa-
sády sú bežným stavebným prvkom. 

V prípade, že sú rozmery nadštandardné, 
použité rámové a krídlové profily musia 
byť so širšou pohľadovou šírkou a hĺbkou. 
Hĺbka zasklenia tiež ovplyvňuje celkovú 
konštruciu. Najžiadanejšie sú francúzske 
okná, vchodové dvere bez nadsvetlíka, 
posuvné systémy cez celú šírku miest-
nosti. Napríklad systém posuvných dverí 
CP155 umožňuje zaskliť až 400 kg sklo. 
Vtedy je najlepšie uvažovať s elektric-
kým pohonom otvárania, lebo nie každý 
človek je schopný ovládať posuv ručne. 
Z tohto dôvodu doporučujeme architek-
tom a projektantom vychádzať z bežných 
rozmerov a doplnením fixnej presklennej 
časti namiesto obrovských krídiel. Nič nie 
je nemožné, a preto sú špecifické požia-
davky navrhnuté a konzultované s naším 
technickým oddelením.

Záruka hliníkových konštrukcii je 10 rokov 
na profily a príslušenstvo, resp. 5 rokov 
na opotrebovavájúce sa súčasti pri väčšej 
frekvencii otvárania. Z dôvodu dlhšej 
životnosti preto doporučujeme kontrolu, 
premazanie, resp. nastavenie kovania 
okien a dverí minimálne raz ročne kva-
lifikovanou firmou. To zabezpečí, že živo-
tnosť fasády a súčiastok predĺži životnosť 

Vysokoenergetický 
hliníkový systém
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celej stavby na niekoľko desiatok rokov. 
Samozrejmosťou je aj kvalifikovaná 
obsluha, resp. šetrné zaobchádzanie pri 
otváraní, zatváraní okien či dverí.

Hliníkové konštrukcie vo vidieckom 
prostredí stačí čistiť dvakrát ročne. 
V mestskom prostredí, v blízkosti priemy-
selných zón, kúpalísk alebo na morskom 
pobreží by mali byť profily čistené šty-
rikrát do roka. Časti nevystavené pôsobe-
niu dažďa by sa tiež mali čistiť spravidla 
štyrikrát ročne. Každoročné ošetrenie 
Reynacleanom prispeje k zvýšeniu es-
tetickej hodnoty vašich hliníkových kon-
štrukcií. Použitím výrobku sa na profiloch 
vytvorí ochranná vrstva. Na opravu ma-
lých poškodených plôch náteru je vhodná 
retušovacia ceruzka Touchup Pencil, do-
dávaná vo všetkých farbách. Pre ochranu 
v priebehu realizácie stavby sa používa 
ochranná lepiaca páska na hliníkové pro-
fily Reynatape.

Slnolamy

Tieniace systémy z hliníkových lamiel na 
vonkajšej strane budovy na ochranu pred 
priamym slnečným žiarením a svetlom 
čoraz častejšie využívajú architekti ako  
nákladovo efektívnu dizajnovú pridanú 
hodnotu budovy. Dokonale účinné za-
tienenie niektorých plôch budovy proti 
slnku prináša určitú úsporu energie, ak je 
nainštalovaná klimatizácia, a v konečnom 
dôsledku podstatne zvyšuje komfort 
užívateľa budovy.

Mnohé tieniace systémy možno veľmi 
jednoducho a vhodne kombinovať s inými 
fasádnymi systémami a vďaka špeciálne 
vyvinutému kotviacemu systému ich 
možno montovať priamo na fasádne 
stredové stĺpiky.

V súčasnosti vzrastá záujem nielen           
o exteriérové žalúzie, ale aj o slnolamy, 
ktoré sa donedávna objavovali najmä na 
administratívnych alebo polyfunkčných 
budovách. V porovnaní s interiérovým 
tienením sú prevádzkovo a konštrukčne 
náročnejšie, ale oveľa účinnejšie a ľahšie 
sa udržiavajú. Zásadný rozdiel medzi ža-
lúziami a slnolamami je v materiáli a po-
hyblivosti. Exteriérové žalúzie dodávajú 
na trh výrobcovia predovšetkým v hliníko-
vej verzii, pretože jednotlivé lamely sa po 
ich vytiahnutí zložia na minimum.

Pohyblivosť lamiel je v rozpätí 180 
stupňov. 

Slnolamy sú charakteristické najmä 
pevnou konštrukciou osadenou na fasádu 
zväčša pred okná. Vyrábajú sa najmä zo 
špeciálne povrchovo upraveného hliníka, 
ale aj zo skla, ktoré, prirodzene, musí 

mať také vlastnosti, aby vyhovovalo na 
tento účel. Sklenené panely dodávajú 
firmy vo viacerých farbách a s rozličnými 
povrchovými úpravami. Môžu sa do nich 
zakomponovať aj solárne plôšky, ktoré 
poskytujú ďalšie energetické výhody. 
Pri slnolamoch je poloha lamiel zväčša 
fixne určená. Niektoré slnolamy majú 
konštrukcie riešené tak, že jednotlivé 
lamely sa natáčajú podľa dopadu slnka, 
čiže sa prispôsobujú dopadajúcim lú-
čom. Natáčanie lamiel sa dá ovládať 
elektronicky, ale sú aj také lamely, ktoré 
reagujú automaticky a prispôsobujú sa 
slnečným lúčom. Nastavovanie závisí 
od časti dňa, dátumu, orientácie budovy 
či domu, sklonu zasklenia, uhla dopadu 
svetla a jeho intenzity. 

Lamely sú rôzne tvarované podľa 
materiálu, z ktorého sú vyrobené – sú 
ploché, šošovkovité či v tvare písmena 
C. Široké sú od 100 do 700 mm. Celá 
konštrukcia slnolamov musí byť dostatočne 
odolná proti vonkajším vplyvom.

Typickú solárnu architektúru predstavu-
jú zimné záhrady a zasklené priestory. 

Zimné záhrady sa stali módnym trendom 
súčasných rodinných domov, resp. terás 
zasklených budov. Slúžia na odpočinok          
a rozširujú obytnú plochu najmä v zim-
ných mesiacoch. Slnečná energia je tu 
druhoradá a pri konštrukciách z hliníka, 
plastu alebo ocele sa zväčša nevyužíva. 
Neoddeliteľnými  súčasťami  zimných  zá-
hrad sú ich zatienenie a vetranie v letnom 
období. V zime ich zasa treba vykurovať 
a musí sa zabrániť nadmernému oroso-
vaniu. 

Slnečné kolektory alebo fotovoltaické 
panely by sa mali stať súčasťou fasád 
nielen zimných záhrad, striech rodin-
ných domov, ale aj rezidenčných 
budov, polyfunkčných stavieb, ktoré 
by zefektívnili zvyšujúce náklady na 
energie. Teplovodné kolektory sú azda 
najefektívnejším nástrojom na prípravu 
teplej vody. V zimnom období je v na-
šich zemepisných šírkach slnečných 
lúčov menej, a tak využívanie slnka na 
vykurovanie je minimálne (využíva sa pri 
doplnkovom plynovom kúrení). Inováciou 
je integrovanie slnečných kolektorov do 
stavebných konštrukcií stien, striech, 
okien, ktoré nahrádzajú povrchovú úpravu 
a do solárnej architektúry vnášajú novú 
kvalitu. Premena zatiaľ nevyčerpateľnej 
slnečnej energie na elektrickú maximálne 
chráni životné prostredie, pretože do 
ovzdušia neunikajú škodlivé emisie. 
Energetická návratnosť v súčasnosti 
ponúkaných fotovoltaických článkov je asi 
sedem rokov, ale napr. pri kremíkových je 
už kratšia. Nové technológie nám v blíz-
kej budúcnosti umožnia zaobstarať si pri 
nižších nákladoch kolektory s rýchlou 
návratnosťou – asi  tri  roky. 

Vďaka novým technologickým postupom 
možno sklo stále zdokonaľovať. Má lepšie 
tepelnoizolačné vlastnosti ako bežná 
murovaná stena. 
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Tieto úvahy možno prinesú pozitívny trend 
do súčasnej architektúry. Vždy sa nemusia 
používať najmodernejšie technológie, 
často stačí využiť danosť prostredia, kde 
sa budova alebo objekt budú nachádzať. 
Treba pamätať na to, že reflexné plochy 
môžu presvetliť interiér hlboko dovnútra. 
To si vyžaduje hľadanie nových prístupov 
s dôrazom skôr na maximálne využitie 
prírodných energií ako na neefektívne        
a nevkusné riešenie mnohých budov.

Oproti PVC oknám alebo dreveným 
rámom je hliník v nevýhode, ale situácia 
sa postupne zlepšuje. Reálnym, ale aj 
drahším riešením sú viackomorové 
hliníkové profily s použitím širšej 
polyamidovej izolačnej pásky a tesnenia 
EPDM, ktoré zaručujú prerušenie 
tepelného mosta, a tým znižuje hodnotu 
U na celkovej ploche opláštenia budovy. 
Hliníkový profil kontrukčnej hĺbky 77 
mm určený na okná a dvere, ktorý sa 
vyvinul na našom vývojovom oddelení, 
má hodnotu Ur = 2,0 W/m2K a súčasne 
stupeň odolnosti voči vlámaniu WK2. 
Okno systému Reynaers CS77-VF 
dosahuje hodnotu Ur = 1,28 W/m2K 
a zvukovú izoláciu 40 dB, čím hliník 
dobieha tradičné materiály.

Izolačné pásky široké 32 mm sú vyrobené 
z polyamidu vystuženého sklenenými 
vláknami. Stredové tesnenie z EPDM 
medzi rámom a krídlom zaručuje dobrú 
odolnosť voči vetru a vode, dobrú drenáž 
a oddelenie „studenej“ a „teplej“ komory. 

V súčasnosti sa u nás vyvinul nový systém 
CS 86 HI o konštrukčnej hĺbke 86 mm 
s vylepšenými hodnotami Ur = 1,4 – 1,9 
W/m2K s prerušeným tepelným mostom       
o šírke 41 mm, ktorý je viackomorový.

Vysokoenergetický rámový systém         
CS 86 HI

Systém s najvyššími izolačnými vlastnos-
ťami CS 86-HI pre rámové konštrukcie na 
okná a dvere kombinujú hlavne estetický 
dizajn, optimálnu stabilitu a vynikajúce 

hodnoty tepelnoizolačných vlastností.
Tento trojkomorový hliníkový system, 
resp. 7-komorový systém, je inovovaný 
skeletovou izolačnou páskou z polyamidu 
s dosahovanými hodnotami  Uf - pod 
1,5 W/m2K. CS 86-HI dáva taktiež 
architektom možnosť navrhovať okná 
a dvere, ktoré kombinujú kreativitu, 
transparentnosť, bezpečnosť a najmä 
energetické parametre.

Vďaka integrovaniu 41 mm izolačnej 
pásky v tvare skeletonu, okenný systém 
CS 86-HI pomáha užívateľom zvýšiť 
izolačné vlastnosti a pomáha tak šetriť 
energetické nároky na vykurovanie, resp. 
klimatizovanie budovy.  Izolačné hodnoty 
sú už porovnateľné pomocou 5-tich komôr 
hodnotám sklenej vlny.

Rámová konštrukcia dosahuje tepelné 
hodnoty prestupu od 1,5 W/m2K až na 
maximálne 1,9 W/m2K a tak zabez-
pečuje ideálne riešenie pre veľmi striktné 
tepelnoizolačné požiadavky investorov.

V kombinácii s vysokoizolačnými dvoj- 
alebo trojsklami tento systém HI vytvára 

značné zníženie hluku a fantastický akus-
tický komfort. CS 86 HI, ktorý je súčasťou 
radu CS ako jedinečný modulový systém, 
je navrhnutý v dizajne funkcionalistickom. 
Ďalší variant skrytého krídla bude tiež ví-
taný hlavne u architektov.

Optimálna hrúbka stien profilov zaručuje 
stabilitu a umožňuje vyrobiť dvere aj 3 m 
vysoké.

Iná inovácia je použitie flexibilnej expanznej 
pásky v krídlovom profile, čo zaručuje 
menšie prehýbanie.Okno vyrobené týmto 
systémom nielen redukuje energetické 
náklady, ale aj vytvára ideálne a príjemné 
podmienky v budove. Takto je interiérová 
časť skla teplejšia, redukuje sa možná 
námraza a kondenzácia. Vďaka tomu, 
že sa zväčšilo miesto pre príslušenstvo 
o 16 mm, kovanie a príslušenstvo môže 
byť jednoduchšie integrované. Z tohto 
dôvodu je pre spracovateľov tento systém 
veľmi nákladovo efektívny systém.

Na základe základnej hĺbky 77 mm 
u rámu a 86 mm u krídla, systém je 
využiteľný pre rôzne dnu a von otváravé 
konfigurácie. Taktiež si zákazník môže 
vybrať niekoľko možností prahového 
profilu a tesnení na základe požiadaviek 
trhu a poveternostných podmienok.

Zasklievacia hĺbka dáva možnosti zaskliť 
aj sklo o 63 mm hrúbky, takže systém je 
ideálny pre 3-izolačné sklá. Testovanie 
voči odolnosti voči vlámaniu so špeciálnou 
montážou dosahuje triedu WK 2. 

Fasádny systém CW 50 HI a rámové 
konštrukcie pre okná a dvere CS 77 HI 
– high insulation:

-Vysoká izolácia pri použití špeciálne 
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vyvinutých komôrkových EPDM tesnení.

-Použitie komôrkového tesnenia EPDM a butylkovej pásky 
medzi sklom a panelom: malé vzduchové komory vytvoria lepšiu 
izoláciu a odolnosť voči vode a vetru.

-Použitie všetkých existujúcich profilov a príslušenstva zo 
štandardu CW 50.

-Uf hodnota = 1,10 W/m2K už pri štandardnom skle Ug = 1,0 (26 
mm).

-Iné úrovne U hodnoty pri kombinácii 2 komôrkových EPDM 
tesnení. Napr. pri zasklení 45 mm izolačného dvojskla dosia-
hneme Uf hodnotu = 0,75 W/m2K

-Vonkajšie pohľady profilov a 3-komorový systém s nadštandar-
nou povrchovou úpravou COATEX s najvyššou odolnosťou voči 
poškriabaniu a znečisteniu.

Nadštandardný rámový systém CS 77 HI s hodnotou Uf triedy 
do 1,9 spája vlastnosti tepelnej izolácie s kvalitou hliníkových 
profilov, jeho životnosti a pohľadovej šírky. Stavebná hĺbka 77 
mm umožňuje kombináciu s dverným systémom a fasádami CW 
50, CW 50 1.0 a CW 50 HI. 

Okno musí odolávať maximálnemu tlaku alebo saniu vetra a pre-
vádzkovému zaťaženiu, ktorému môže byť vystavené bez toho, 
aby sa zhoršila jeho funkcia. Mechanickú odolnosť treba posu-
dzovať v dvoch prevádzkových stavoch, a to pri otvorenom aj 
pri zatvorenom okne. Nemalo by sa zabúdať, že životnosť okna 
alebo dverí sa predlžuje kvalitným materiálom a kovaním ako, sú 
pánty a celoobvodové kovanie. 

Detail osadenia okna je veľmi náročný a pri realizácii budov sa 
často podceňuje. V konštrukcii okna alebo fasádneho systému 
ako celku treba dbať hlavne na funkčnosť, osadenie, kotvenie, 
odvodnenie, hydroizolácie, parozábrany, umiestnenie parapetu, 
dilatácie, odvetrávania, škárovú prievzdušnosť, životnosť a ne-
menej dôležitú ekologičnosť použitých materiálov. Vďaka novým 
materiálom a technologickým postupom možno tieto detaily 
stále inovovať a zlepšovať tak technický stav novostavieb či 
rekonštruovať zastaralé nefunkčné systémy. 

Ing. Igor Dúbravec
foto : Reynaers Systems s.r.o.
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Možno ste si už položili otázku, čo všetko má spĺňať vaša protislnečná ochrana. 
Pojem protislnečná ochrana zahŕňa prvky, ktoré ponúkajú dodatočné možnosti ako 
zabezpečenie intimity priestoru, ochranu pred vplyvmi počasia a prinajmenšom 
psychologickú ochranu pred vlúpaním. Protislnečná technika nie je ale len letnou - 
teda sezónnou záležitosťou, kedy má za úlohu chrániť pred prehrievaním vnútorných 
miestností s  veľkými presklenými  plochami, ale aj počas chladných ročných období 
môže chrániť okná pred príliš veľkými stratami  energie.

Slnečné svetlo je zdrojom „studeného“ 
žiarenia v tom zmysle, že neprenáša teplo, 
ale čistú energiu. Okno alebo všeobecne 
akákoľvek plocha absorbuje energiu a 
mení ju na teplo.

Bežné okno prepúšťa 82 % slnečnej 
energie. Táto energia je absorbovaná 
stenami a nábytkom a odráža vo forme 

veľmi dlhých vĺn neschopných uniknúť cez 
okno von - známe pod pojmom skleníkový 
efekt. Uväznené teplo môže uniknúť len 
v tom prípade, keď vonkajšia teplota je 
nižšia ako izbová. V prípade izolácie, 
prepúšťanie tepla je ešte pomalšie. Naša 
vonkajšia klíma sa stále mení, naproti 
tomu klíma v miestnosti musí zostať čo 
najstabilnejšia; ideálne je, aby bolo v 

miestnosti konštantné osvetlenie, teplota 
a vlhkosť vzduchu. Vonkajšia klíma nemá 
obmedzovať našu pohodu v interiéri. 

Pevná protislnečná clona

Pevná protislnečná clona sa v našich 
zemepisných šírkach používa najviac 
ako architektonický prvok na dotvorenie 
priečelia alebo celkového vzhľadu budovy. 
Môže byť usporiadaná horizontálne alebo 
vertikálne. Bez ohľadu na to, v akej polohe 
je zabudovaná, má len jedinú funkciu: 
tlmiť priamo dopadajúce svetlo v jasné aj 
pochmúrne dni.

Pohyblivá protislnečná clona

Pohyblivá protislnečná clona sa môže po-
užiť ako dekoratívny prvok v miestnosti, 
na priečelí alebo v záhrade. Je odlišná 
v tom, že môže regulovať klímu obklo-
pujúcu človeka a v každom čase na ňu 
pozitívne vplývať. Pohyblivá clona môže 
byť nastavená (manuálne alebo automa-
ticky) na základe vonkajších klimatických 
podmienok, tzn. časti dňa alebo ročného 
obdobia, podľa individuálnych potrieb,            
a regulovať najmä svetlo a prenikanie 
tepla - čo sú dva základné faktory našej 
pohody.

Môže sa montovať na budovy i do budov  
a je ideálnym partnerom okien a preskle-
ných plôch, pričom väčšina systémov plní 
ešte ďalšie funkcie.

Vnútorná protislnečná ochrana 

Pre interiérové protislnečné clony sú cha-
rakteristické tieto znaky: sú dekoratívnym 
prvkom stavby, ponúkajú bahatú škálu 
variánt dotvárania okien a miestností, 
vďaka množstvu dezénov a farieb, me-
nej priaznivý je tepelno-reflexný účinok 
v lete, dobrá je ochrana proti vyžarova-
niu chladu a prievanu v zime, poskytujú 
obmedzenú ochranu proti oslneniu, čias-
točná alebo chýbajúca je regulácia den-
ného svetla, relatívne dobrá je ochrana 
proti hluku, výhodou sú cena, jednoduchá 
montáž  a  údržba.  Počas  horúcich  dní 
môžu systémy interiérovej protislnečnej 
ochrany zabrániť nepríjemnej skleníkovej 
klíme. Sú vhodné pre všetky prípady,  tak 
v husto zastavaných oblastiach, v ktorých 
iné budovy znižujú prienik svetla, ako aj  
pre budovy na voľných priestranstvách 
pre všetky zasklené plochy. Na voľných 
juho a juhozápadne orientovaných fasá-
dách sú interiérové systémy protislnečnej 
ochrany nedostatočné.

Vonkajšia protislnečná ochrana

Charakteristickými rysmi  exteriérovej 
vonkajšej protislnečnej ochrany sú: 

Protislnečná 
ochrana -

komplexná téma 
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masívna a počasiu odolná konštrukcia, 
možnosť tvarovo a farebne ozdobiť 
fasádu, veľmi dobrá letná ochrana proti 
slnku, čiastočná výborná regulácia 
svetla, čiastočné hospodárske zlepšenie 
K - hodnoty okien (sklených plôch) vo 
vykurovacej sezóne a zväčša vyššie 
plánovacie, finančné a stavebné náklady. 
Okrem toho znečistenie exteriérových 
tieniacich systémov je prirodzene rý-
chlejšie.

Vďaka novým stavebným materiálom         
a ich čoraz lepším izolačným vlastnostiam 
je ekonomicky drahšie dom vychladiť, ako 
vykúriť. Slnko je výborný architektonický 
zdroj, avšak iba za predpokladu, že vie-
me, ako ho využiť. Solárna ochrana musí 
byť od úplného začiatku neodlúčiteľnou 
súčasťou projektu, nie až po premyslení 
optimálneho pohodlia a energetickej efek-
tívnosti.

Najideálnejšie je prijať látky so solárnou 
ochranou ako stavebný materiál. Tomu 
predchádza pochopenie jej fyzikálnych     
a prevádzkových vlastností. 

SCREEN - látka ako stavebný 
materiál?

Látkou vyvíjajúcou sa do stavebného ma-
teriálu  je SCREEN.                    

Materiál SCREEN je technická textília, 
zhotovená buď z polyesterového, alebo 
skleného vlákna, povrchovo upraveného 
Plastisolom. Táto technická textília je tka-
ná tak, aby neprepúšťala teplo (reflektuje 
a absorbuje slnečné lúče), no zároveň 
prepúšťa dostatok svetla, potrebného       
k príjemnému a prirodzenému osvetleniu 
interiéru. Textília je  priehľadná, čo umož-
ňuje optický kontakt s exteriérom. Mate-
riál je ťažko zápalný, ľahko udržiavateľ-
ný. Vďaka vlastnostiam skleného vlákna         
a kombinácii s ohňovzdorným obalom, 
látky SCREEN vyhovujú bezpečnostným 
normám vo väčšine krajín.  

Keďže látky SCREEN zabezpečujú  vhod-
né osvetlenie pre obrazovky počítačov, 
znižujú únavu na pracovisku (príjemná 
teplota, výhľad do exteriéru, jemné osvet-
lenie bez dráždivého odrazu), ponúkajú 
úsporu energie, zabezpečujú solárnu 
ochranu, chránia nábytok a steny pred 
blednutím farieb spôsobené slnečným 
žiarením, zjemňujú svetlo, sú vhodné pre 
použitie v protislnečnej technike na vý-
robu: roliet, markíz, vertikálnych žalúzií, 
markízoliet, baldachýnov. Počas horúcich 
letných dní môže teplota v zimných záhra-
dách, bez vhodného protislnečného za-
bezpečenia a  dostatočného vetrania, vy-
stúpiť až na 80°C. Vnútorná protislnečná 
ochrana reflektuje síce asi 30-60 % pri-

chádzajúcej energie, no teplota v miest-
nosti môže aj tak vystúpiť na hodnotu až 
o 45°C vyššiu, ako je vonkajšia teplota (v 
tieni). Vhodne zvolená exteriérová pro-
tislenčná technika s použitím materiálu 
SCREEN spôsobí, že 60-80 % vyžiarenej 
slnečnej energie sa odráža už pred oken-
nou tabuľou. Okno a miestnosť ležiace za 

clonou zostávajú príjemné chladné. 
Charakteristickým rysom architektúry 
21. storočia je dôraz na svetlo, priestor 
a harmóniu medzi interiérom a exterié-
rom. Nastúpila éra svetla. Majme z nej 
čo najväčší pôžitok.

Slavomíra Mikendová
foto: MIKENDA PRESENT
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Drevené okná sú dnes vyrábané z eurohranolov. Tie sú lepené z 3 lamiel hrúbky 24 mm, ktoré musia byť zlepené v určenom poradí 
a v technologických podmienkach podľa európskej normy ONORMB – 3013. Takto vyrobený eurohranol zabezpečí tvarovú stálosť 
rámu aj krídla budúceho okna.
Dizajnové stvárnenie okien je potom dané strojnotechnologickým vybavením výrobcov. Vizuálne vnímanie okna je ovplyvnené 
ofrézovaním hrán rámu a krídla a použitím rôzne tvarovaných hliníkových odkvapničiek, ktoré majú za úlohu odviesť zrážkovú 
vodu, ktorá sa na okno dostane pri daždi a vetre.

Uvažujete
nad drevenými

oknami ?
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IV 68

Najviac používaný profil na výrobu okien 
je v súčasnosti IV 68 mm. Hrúbka profilu 
68 mm sa získava opracovaním zo 72 mm 
eurohranolu a umožní zabudovanie za-
sklenia širokého 24 mm. Konečný vzhľad 
okna sa od jednotlivých výrobcov líši 
voľbou rámovej odkvapnice a veľkosťou 
zaoblenia hrán na okne. Rámová hliníko-
vá odkvapnica ideálne odvádza vodu zo 
spodnej časti rámu na parapetný plech. 
Krídlo je chránené krídlovou odkvapnič-
kou. Hĺbka zasklievacej drážky je 18 mm. 
Takýto typ okna je vhodný na štandardné 
rodinné domy, bytovky atď.

IV 78

Hrúbka rámu a krídla 78 mm. Je to pro-
fil, ktorý postupne nahrádza profil IV 68. 
Jeho väčšia hrúbka umožňuje osadenie 
hrubšieho izolačného trojskla. Ideálna 
hrúbka zasklenia 30 mm. Profil umož-
ňuje vyosenie okovávacej drážky na 13 
mm, čo umožňuje zvýšenie bezpečnosti 
okien hlavne pri dvojkrídlových oknách.  
Takéto okná s lepším zasklením a rámo-
vou odkvapnicou s prerušeným tepelným 
mostom, prípadne rámovou odkvapnicou 
SPREE  sú vhodné na NED (nízkoener-
getické domy), ale tak isto do klasickej 
výstavby.

Okno z profilu Weser

Originálne riešenie predstavuje riešenie od firmy Weser. Zvláštnym vyfrézovaním rá-
mového hranolu sa rozdelila vzduchová komora medzi rámom a krídlom na 2 časti. 
V komore sa tak nestretajú teplý (vzduch z interiéru) a studený (exteriérový) vzduch, 
čím sa eliminuje možnosť zvlhnutia rámov okna od prípadne skondenzovanej vody. 
Stredové celoobvodové tesnenie dosadá na drevený „nos” predelenej dekompresnej 
komory. Použitím menšej (vonkajšej) hliníkovej odkvapničky sa opticky viac priznáva 
drevo. V tomto profile je takisto možné zabudovať izolačné dvojsklo a parametre okna 
ho dovoľujú zabudovať do všetkých typov stavieb.

Drevohliníkové okno

Okná sú vyrábané kombináciou dvoch materiálov – z dreva v interiérovej časti a hliníka 
v exteriérovej časti. Spojením týchto dvoch materiálov získame okno, pri ktorom sa 
nemusíme obávať údržby z exteriérovej strany. Odolnosť voči poveternostným vply-
vom zabezpečuje hliník a z interiérovej strany máme prírodný materiál drevo. Okná sú 
vhodné na všetky typy stavieb a taktiež na administratívne budovy.

V spolupráci so spoločnosťou  Makrowin a Finewood
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Podkrovné
bývanie

a presvetlenie
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V minulosti bol priestor pod strechou 
tmavý, vlhký, väčšinou plný pavučín 
a slúžil prevažne na skladovanie vecí 
alebo ako sušiareň, jednoducho mal 
skôr charakter podradných a v žiadnom 
prípade nie cenných a momentálne možno 
najviac vyhľadávaných priestorov či už 
na bývanie alebo iné účely. Niečo mu však 
z minulosti ostalo, a to jedinečná atmosféra 
a úžasný výhľad.

Súčasným trendom sa stáva premena 
týchto nehostinných priestranstiev na 
luxusné byty. Ide o prístavby, nadstav-
by a často sú to aj rekonštrukcie starých 
krovov, hlavne v lokalitách, kde sa s vý-
stavbou nových bytových komplexov                                
v  blízkej budúcnosti neplánuje. Asi ne-
treba zdôrazňovať, že podobný priestor, 
ktorý si vyberiete musí byť vhodný na pre-
stavbu, musíte mať stavebné povolenie a, 
samozrejme, súhlas vlastníkov domu. Ak 
pôvodná stará strecha zateká a omietka 
padá na hlavu nielen okoloidúcim, ale aj 
obyvateľom domu, tak v tom prípade vás 
možno veľmi radi príjmu za nového su-
seda a zároveň investora. Nadstavba je 
jedným z architektonických prostriedkov 
revitalizácie objektov a v niektorých prí-
padoch je naozaj prínosom, no treba ju 
realizovať s citom, pretože ide o zásah 
do autorského konceptu nielen danej bu-
dovy, ale aj celých súborov. Taktiež pri 
historických stavbách je nutné zvážiť pre-
svetlenie nového bývania, a to možno aj 
kombináciou strešných okien s vikierom.

Práve podkrovný priestor hoci, aj 
v nadstavbe bytového domu, navodzuje 
atmosféru bývania v rodinnom dome, 
pocit súkromia, pokoja, bezpečia, in-
dividuality a má zároveň potenciál 
luxusu. Umožňuje upravenie a vytvo-
renie rozvoľnenej dispozície, oproti 
klasickým bytom v ostatných podlažiach. 
Súčasnému životnému štýlu viac vyhovuje 
veľkoryso riešená voľná dispozícia, ktorá 
v sebe zahŕňa to, že do budúcna môže 
byť flexibilná a variabilná, a práve to je
ideálne pre vytvorenie nadštandardného 
rezidenčného bývania, momentálne tak 
populárneho. S vyššou polohou tohto 
priestoru hlavne v mestách sú spojené aj 
ďalšie výhody, a to menej dymu z výfukov 
áut, viac čerstvého vzduchu, čo vytvára 
kvalitné a zdravé bývanie. Tento budúci 
byt vám možno na prvý pohľad ponúkne 
veľa nevyužitého miesta, no opak je 
pravdou. Až teraz sa ukáže vaša kreativita     
a množstvo nápadov pri vytváraní 
detských skrýš a zákutí, a samozrejme, 
úložného priestoru, ktorého nikdy nie je 
dosť. Nábytok na mieru, ideálny do týchto 
priestorov má veľa výhod a nemusí byť vždy 
drahý. Môžete si vybrať materiál, veľkosť, 
tvar, jednoducho atypický, atraktívny 
nábytok, ktorý budete mať iba vy a to za 

to stojí. Pri riešení bytu sa väčšina z nás 
snaží aspoň na niektorých veciach ušetriť, 
no strecha by určite nemala patriť medzi 
ne,  pretože  je vystavená extrémnym 
vplyvom počasia v lete horúčave 
a v zime mrazu. Jej súčasťou je strešné 
okno, ktoré taktiež musí spĺňať presné 
technické požiadavky, a nároky, no 

súčasne by sa malo prispôsobiť vašim 
individuálnym požiadavkám na svetlosť 
v interiéri. Práve ono slúži  na presvetlenie, 
vetranie a tým vytvára už spomínané 
kvalitné bývanie, príjemnú klímu 
a robí podkrovie podkrovím. Každý typ 
strechy si vyžaduje konkrétny typ okna, 
prípadne ich kombináciu pre vytvorenie 

 49



jedinečných svetelných efektov. Veľmi 
zaujímavé je združenie okien v hrebeni 
sedlovej strechy alebo vytvorenie 
veľkoplošného ateliérového presklenia, 
ktoré vynikne hlavne pri galériách 
a viacúrovňovom bývaní. Klasickým 
zoskupením okien, či už vedľa seba alebo 
nad sebou, získate dostatok prirodzeného 
svetla koncentrovaného práve tam, kde 
potrebujete. Ak ste náročnejší a radi by 
ste videli na okolité strechy aj z postele, 
tak ideálne je skombinovať strešné okno 
s vertikálnou okennou časťou. 

Pri výbere okien by ste už mali mať 
premyslenú dispozíciu bytu, aby nedošlo 
k chybnému výberu a následne osadeniu 
okien, ktoré vám môže napríklad 
znemožniť výhľad a taktiež by ste mali 
brať do úvahy sklon a konštrukciu 
strechy. Ak máte možnosť vybrať si medzi 
strešným oknom a vikierom, inštaláciou 
strešného okna získate o 40 % viac 
svetla, pri tej istej presklenej ploche 
a nielenže je toto riešenie efektívnejšie, 
je aj lacnejšie. Špecifikom a výhodou
strešných okien je spôsob ich otvárania. 
K najbežnejším typom patria kývne strešné 
okná, ktoré sa pri otváraní otáčajú okolo 
stredovej osi a výrazne zasahujú do vnútra 
miestnosti, čím sa znižuje prístupnosť 
k oknu a bráni voľnému výhľadu i pohybu 
v priestore. Výsuvnokývne strešné okná 
ROTO však tieto nevýhody odstraňujú. 
Kývny pohyb je u nich nahradený po-
hybom výsuvnokývnym, ktorý posunie 
os otáčania okenného krídla do hornej 
tretiny okna a zároveň ju vysunie smerom 
von z miestnosti. Zmenšuje sa tak 
zásah do vnútorného priestoru a okno 
poskytne neobmedzený výhľad. Tento 
faktor je podstatný predovšetkým v pod-
krovných priestoroch, kde treba dômyselne 
zvažovať prácu s priestorom, aj vzhľadom 
na šikmé plochy. Veľkosť okna by mala 
byť minimálne 10 % z podlažnej plochy 
danej miestnosti, no treba dávať pozor, 
pretože predimenzovanie môže viesť 
k vysokým tepelným stratám v zime a na-
opak neprimerane malé okná vytvárajú 

zrakovú a psychickú nepohodu. 
V súčasnosti sú trendom plastové strešné 
okná, takže sa nemusíme obávať naplá-
novať šikmé steny aj do kúpeľne a iných 
priestorov so zvýšenou vlhkosťou. Praktic-
ky nepotrebujú žiadnu údržbu, môžu byť aj 
v drevodekore a pokiaľ si váš interiér vy-
žaduje neutrálnu farbu, tak sú dokonalým 
estetickým a  praktickým riešením. Dôle-
žitý je samotný prístup k otváraniu okna, 
jeho spôsob a jednoduchosť pri otváraní 
zabezpečuje určitý komfort. Vhodné je 
umiestnenie kľučky v spodnej časti okna, 
prípadne sa môžete rozhodnúť pre rieše-
nie s diaľkovým ovládaním, prípadne v 
kombinácii so senzorom. Ten v prípade 
nečakaného dažďa okná pozatvára, alebo 
naopak, ak niečo pripálite, otvorí. Pôsobi-
vé svetelné efekty lofte môžete tlmiť ale-
bo prípadne  ešte viac rozihrať použitím 

rôznych typov markíz, roliet, žalúzií či už 
lamelových alebo látkových, interiérových 
alebo exteriérových, a to, samozrejme, 
v rôznych farebných a materiálových pre-
vedeniach, prípadne interiér doplniť kla-
sickými závesmi. 
V podkrovnom priestore plnom slnka by ur-
čite nemala chýbať zeleň, ktorá dá príjem-
nú bodku za osobitým charakterom vášho 
atraktívneho domova pod strechou.

Ing. arch. Katarína BOLEŠOVÁ
Zdroj fotografií: ROTO
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Keď vystihuje svojich obyvateľov, celkový 
dojem rastie. Blíži sa k dokonalosti. Teplo 
domova dodá strohému modernému dizajnu 
práve ľudská kreativita. Len prijímať nestačí. 
Bývanie je pre nás oázou, je naším dielom. 
Nachádzame v ňom vlastné ja. 
Aj keď po určitom čase, u niekoho to 
prichádza v pravidelných intervaloch, 
začíname pociťovať túžbu po zmene. Začína 
sa to nespokojnosťou s farbou sedačky, 
s dizajnom stoličiek či postele. Niekedy to 
prerastie až do výmeny pohodlného bytu 
za dom s veľkou kvetinovou záhradou. 
Nechajte sa inšpirovať pri plnení svojich 
tajných snov...  

i n t e r i é r

tajných snov...  



Zariaďte si interiér

trendovo!

Ak ste si kúpili byt alebo sa chystáte rekonštruovať svoje rodinné hniezdočko, v ktorom bývate už dlhšie, čaká vás kreatívna a zábavná 
úloha: zariaďovanie. Nie každý je však majstrom vkusu a má pocit, že mu bolo kreativity dopriate nadostač. Mnohí si nechajú radi 
poradiť od odborníkov. Každá inšpirácia padne vhod. My sme sa vám rozhodli ponúknuť trendy v zariaďovaní interiéru s dôrazom 
na využitie textilu tak, ako boli prezentované na veľtrhu HEIMTEXTIL 2007 vo Frankfurte.
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Emotion in Wood: drevo a ratan

Ak patríte medzi prírodných ľudí, ktorí si 
najviac oddýchnu uprostred lesa, pri vôni 
živice, lúčnej trávy a kvetov, osloví vás 
iste tento štýl a zatúžite mať obývaciu 
izbu zariadenú práve v štýle Emotion in 
Wood. Veď predsa dobre viete, aké sil-
né môžu byť zážitky či pocity uprostred 
lesa. V tomto zariaďovacom štýle domi-
nuje drevo. K moderným a trendy patria 
v tejto sezóne buk, tik, palisander, pričom 
nábytok je z týchto materiálov spracovaný 
v jednoduchom škandinávskom dizajne: 
prírodné drevo, natrené moridlom, opra-
cované, lisované či dokonca recyklované. 
Je to štýl pre ľudí s vyvinutým ekologic-
kým cítením. Čistý prírodný štýl pôsobí 
upokojujúco. Ako tkaniny na obrusy, ob-
liečky na vankúše či dečky sa v tomto 
štýle používajú prírodné látky  bavlna, 
a plátno. Veľmi vhodným materiálom je aj 
priadza, pôsobí tak efektne ako ľan, keďže 
je to štruktúrovaný materiál, ktorý zaujme 
svojou prirodzenou plastickosťou. Z farieb 
v tomto štýle prevládajú mäkké „púdrové“ 
odtiene s akcentom na svetlú a tmavú 
hnedú farbu, ktorá ladí k drevu a dotvá-
ra prírodný imidž. Vzory na tkaninách sú 
v tvare prúžkov, kára, kvetov či perok-
resby. Odpútajte sa od drobných motívov 
dnes vládnu maxi vzory. Ak si chcete 
„rastlinný trend“ najprv vyskúšať, nerieš-
te dekoračné tkaniny a poťahoviny, ale 
zaveste na stenu (alebo ho tam priamo 
namaľujte) veľký obraz/fotografiu s rast-
linným motívom. 

Reflection in Metal: sklo a kov

Niekomu sa môže zdať tento štýl chladný 
a príliš technokratický. Sú však medzi 
nami aj ľudia, ktorí by si presne takto 
svoju obývaciu izbu predstavovali. Kovové 
dekorácie už totiž dávno nie sú vyhradené 
len pre okázalé nočné kluby a bary, ale 
v hojnej miere sa začínajú objavovať 
aj v súkromných interiéroch. Metalické 
odlesky sa využívajú na čomkoľvek, od 
tapiet po textílie, a dodajú bytu efektný     
a luxusný vzhľad. 
Ak sa bojíte väčších plôch, ozvláštnite 
si len pohovku alebo kreslo niekoľkými 
vankúšmi z tkaniny s kovovým efektom 
alebo v kovových (zlatá, strieborná) 
farbách. Zaujímavo bude vyzerať aj 
kovové tienidlo na lampe. Ak si chcete 
sami vytvoriť dekorácie alebo nábytok 
s metalovým efektom, vyskúšajte 
metalické autolaky. Na základe tohto 
je teda zrejmé, že v štýle Reflection 
in Metal dominujú materiály ako sklo, 
kov a kameň. V takejto obývacej izbe 
nájdete s vysokou pravdepodobnosťou 
použitých veľa zrkadiel, pričom rám z ko-
vu môže byť buď na hladko spracovaný, 
alebo je vyšperkovaný tak, že zrkadlo 

predstavuje malé umelecké dielko. Čo sa 
tkanín týka, v popredí sú pri výbere nové 
experimentálne látky, hlavné syntetické 
materiály s vysokým leskom, ktoré 
v dobrom slova zmysle konkurujú kovu 
a z obývacej izby vytvárajú na prvý pohľad 

lesklú a „vypulírovanú“ miestnosť. Pri 
výbere farieb siahnite po plných, vysoko 
lesklých odtieňoch, ktorým kraľuje biela 
a intenzívna modrá. Vedie však aj hnedá 
vo všetkých odtieňoch. Na tkaninách sa 
používajú  vzory  so  sieťovou  optikou.
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Elegance in Textilie: látka a koža

Ak milujete eleganciu a pohodlie, iste 
vás osloví štýlová kombinácia nábytku              
a tkanín, ktorá predstavuje spojenie 
tradície s modernými tvarmi. V tomto 
zariaďovacom štýle z materiálov prevláda 
hodváb, bavlna, koža, brokát, taft, satén, 
tvíd, zamat aj velúr. Na výber je naozaj 
mnoho exkluzívnych materiálov, ktoré 
sa vám do tohto štýlu hodia. Pri vzoroch 
uprednostnite moiré, efektné bordúry a vý- 
šivky, ktoré sa inšpirujú pompéznosťou 
zašlých čias a štýlom art deco. Kvetové 
ornamenty a veľké rozprávkové výjavy by 
v interiéri zariadenom v tomto štýle nemali 
chýbať. Dokonale k týmto materiálom 
a tkaninám ladia farby tmavé a sýte 
s matne lesklým vzhľadom, prím hrá 
karamelová farba.

Dynamic in Plastic: plast a guma

Tento zariaďovací štýl je jednoznačne in-
špirovaný 60. a 70. rokmi minulého sto-
ročia. Ak máte radi nezvyčajnú kombiná-
ciu plastov s drevom, oceľou a textíliami, 
pri štýle Dynamic in Textil si jednoznač-
ne prídete na svoje. Veľké a mnohofa-
rebné vzory, pri ktorých na prvý pohľad 
zaujmú podkladové plochy žltej farby či 
zelené alebo terakotové, prírodné tkani-
ny alebo zmesové tkaninové materiály, 

potlače, perličková výšivka, aplikácia 
zvieracích motívov, folklórne aplikácie 
a borbordúry, hrubá ľanová výšivka, háč-
kovanie a  ďalšie z folklóru známe tech-
niky, to všetko v štýle Dynamic in Plastic 
nájde svoje uplatnenie. Stačí, ak sa inšpi-
rujete op artom, pop atrom, brazílskymi či 
mexickými vzormi či dokonca americkou 
reklamou a pri zariaďovaní v tomto štýle 
nemôžete neuspieť. Práve tropické vzory 

patria k hitom sezóny. Objavujú sa bohaté 
vzory, motívy ibištekových kvetov a žiari-
vé farby. Ak ste si nie istí, buďte opatrní 
a dekoračné tkaniny s veľkými nápad-
nými vzormi kombinujte s neutrálnym 
nábytkom. Tento trend vyjadruje  radosť  
zo života a bezstarostnosť.

text a foto:  HEIMTEXTIL  a  archív  redakcie  
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Drevená dlažba
Novinka prichádza na trh
Drevená dlažba Rosan® reprezentuje nový trend vo výrobe drevených podlahovín, 
pretože výrobok, ktorý by bol dizajnom, rozmerom, kvalitou a použitím porovnateľný    
s touto dlažbou, sa na trhu s drevenými podlahovinami v súčasnosti nenachádza. 
Tento exkluzívny a riešením veľmi zaujímavý výrobok svojou originalitou a moderným 
dizajnom vyplní voľný priestor na trhu.
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Firma ROS, spol. s r. o., ako jediná 
prichádza na trh s výrobkom drevenej 
dlažby, ktorá má každú stranu povr-
chovo upravenú a škáruje sa škárovacou 
hmotou vyvinutou na tento účel. Trendy 
prichádzajúce zo západných krajín 
čoraz častejšie „hovoria“ o olejovaných 
drevených podlahách. Na túto skutočnosť 
zareagovala spoločnosť ROS, spol. 
s r.o. a uvádza na trh aj olejovanú drevenú 
dlažbu. Používané oleje predstavujú 
vysokú kvalitu, ktorých zloženie je len na 
prírodnej báze. Spoločnosť má v ponuke 
aj lakovanú dlažbu ekologickými lakmi, 
ktoré nezaťažujú životné prostredie. 
Výhodou tejto podlahy je jej konečná 
povrchová úprava priamo u výrobcu. Vo 
vašich priestoroch sa už teda nemusí 
brúsiť ani lakovať. Drevená dlažba je 
pripravená priamo na montáž. 

Prečo drevo?

Vplyvom návratu človeka k prírodným 
materiálom sa v ostatnom období opäť 
dostáva do popredia pri zariaďovaní 
interiéru drevo, ktoré sa teší obľube 
architektov, dizajnérov i konečných 
spotrebiteľov. Drevo je prírodný a ob-
noviteľný materiál, ktorý domácnosť obdarí 
príjemným teplom a človeka sprevádza 
od narodenia po celý život. Široký výber 
drevín umožňuje ich použitie v modernom, 
štýlovom i luxusnom interiéri. Drevená 
podlaha sa hodí ku každému zariadeniu. 
Drevo dokáže vytvoriť atmosféru, dať 
miestnosti charakter. Je to prírodný 
materiál, príjemný na pohľad a na dotyk... 
jednoducho, drevo má mnoho predností, 
pre ktoré je na podlahe odjakživa 
obľúbené. Je to materiál, ktorý si človek 
s dôverou prizýva do svojho príbytku 
dodnes a priaznivo pôsobí na kvalitu jeho 
života. Ak máte doma drevenú podlahu, 
ste šťastný človek – každý krok na nej vás 
spája s prírodou.

Kritériá pri výbere dlažby

Podlaha zohráva v celkovej stavbe 
významnú úlohu, estetickú i praktickú. 
Udáva tón prostrediu a ako dôležitý 
zjednocujúci prvok bývania podmieňuje 
jeho štýl. Najčastejšia otázka na začiatku 
zvažovania, keď sa zákazník oboznámi    
s ponukami podlahových krytín, pričom sa 
mu z nich riadne zakrúti hlava, vyznieva 
ako volanie o pomoc: Čo tam dáme? 
Keramiku? Laminát? Alebo drevenú 
podlahu? Či niečo celkom nové? Nové, 
ktoré vám v krátkosti chceme predstaviť, 
je drevená dlažba Rosan® - nový trend 
v podlahovinách. Výber vhodnej drevenej 
podlahy závisí od mnohých faktorov. 
Nemôžeme za prvoradé v rebríčku 
hodnôt stavať financie, lebo aj tie 
najlacnejšie podlahy sa časom predražia.

Čo rozhoduje pri výbere podlahovej 
krytiny:

- náročnosť a typ interiéru;
- kvalita a životnosť;
- technické podmienky pokládky;
- štýl a zariadenie domu;
- údržba;
- veľkosť daného interiéru;
- hlučnosť;
- finančné možnosti;
- estetické cítenie.

Uprednostnenie drevenej podlahy vy-
plýva nielen zo súčasného módneho 
trendu, ktorý trvá už niekoľko rokov, ale 
najmä z jej vlastností. Napríklad teplota 
podlahy a stien je pre tepelnú pohodu 
človeka dôležitejšia ako teplota vzduchu  
v miestnosti. Drevené podlahy veľmi 
dobre tepelne izolujú, a tak ich ľudská 
noha vníma príjemne. 

Pre človeka je drevená podlaha príjemná 
svojou nášľapnou elasticitou. Chráni tak 
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naše končatiny pri chôdzi a pri nárazoch, 
zabraňuje únave svalov a väzov. Odborní-
ci oceňujú aj to, že drevo sa v porovnaní 
s umelými hmotami minimálne nabíja sta-
tickou elektrinou. Po dreve sa veľmi prí-
jemne chodí. Udržiava teplo a dobre zvu-
kovo izoluje. Nepriťahuje prach, a preto 
sa jednoducho udržiava. Uvedené vlast-
nosti predurčujú drevené podlahy najmä 
do spální a obývacích izieb. Nehodia sa 
do predsiení a rušných miestností.

Vhodné umiestnenie

Obývacím a detským izbám, spálňam 
pristane drevo. Hodí sa do akéhokoľvek 
typu interiéru. Tento jedinečný prírodný 
materiál nič neimituje a navyše sa podieľa 
na vytváraní zdraviu prospešného 
prostredia. Drevo, neodmysliteľná súčasť 
klasického stavebníctva a obľúbenec 
interiérovej architektúry, sa vracia do 
súčasných príbytkov ako osvedčená 
„trvalka“, no v našich podmienkach s prí-
vlastkom „de luxe“. Totiž kvalitná drevená 
podlaha je finančne pomerne náročná 
záležitosť. Na druhej strane, ak sme 
zvyknutí investovať podľa osvedčenej 
zásady: nie sme takí bohatí, aby sme 
kupovali lacné veci, rozhodneme sa pre 
ňu. V druhej fáze rozhodovania, aký druh 
drevenej podlahy si vybrať, treba mať na 
pamäti, kde bude umiestnená, aké bude jej 
zaťaženie, napr. normálne či intenzívne, 
či sa hodí k celkovému štýlu interiéru.

Aké drevo zvoliť

Už na začiatku sme zdôrazňovali, že vý-
ber konkrétneho typu podlahovej krytiny 
ovplyvňuje štýl interiéru, predpokladané 
namáhanie a náš vkus. Všeobecne platí, 
že dubové a bukové podlahy sa mô-
žu niekomu zdať už trochu „okukané“, 
pretože sa používajú najčastejšie. Dub 
však veľmi dobre odoláva vlhkosti, 
módnym vlnám aj svetlu. Niektoré 
dreviny majú tendenciu meniť vplyvom 
svetla svoju farbu. Cudzokrajné dreviny 
bývajú síce drahšie, ale sú tvrdšie, teda 
aj odolnejšie a niektoré z nich sú vhodné 
aj do exteriérov, napr. ako drevená dlažba 
na terasy, obklady bazénov a podobne.

Drevené podlahy – klasika, ktorá sa 
vracia

Ak uvažujete o drevenej podlahe, v špe-
cializovaných veľkopredajniach veľký 
výber neponúkajú. Keďže je to finančne 
náročná investícia na celý život, výhodné 
je zveriť sa do rúk expertov. Pod drevenou 
podlahou si väčšina ľudí predstaví parkety 
alebo vlysy. Do rovnakej kategórie však 
patria aj doskové a palubové podlahy. 
Firma ROS vám však ponúka niečo nové 
v oblasti drevených podláh. Drevená 

dlažba Rosan® je výsledkom viacročné-
ho výskumu a vývoja novej technológie 
v podlahárskom priemysle. Ako firma, 
schopná zaručiť vám to najlepšie z ma-
teriálov, vám predstavuje tento unikátny 
inovatívny výrobok s obrovským poten-

ciálom pre medzinárodný trh.
Rosan® je drevená dlažba vyrobená zo 
sušených drevených lamiel z vysokokva-
litného dreva. Starostlivo  vyberané lame-
ly sú bez chýb, ktoré by poškodili pevnosť 
a konečný vzhľad podlahy. Drevená dlaž-
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dica je z každej strany povrchovo upra-
vená vo viacerých vrstvách, naolejovaná 
alebo nalakovaná ekologickým lakom ne-
zaťažujúcim životné prostredie. Povrcho-
vá úprava dlažby je už konečná a dodáva 
sa v pripravenom stave na montáž. Vo va-
šich priestoroch sa už nemusí brúsiť, čo 
býva spojené s prachom. Ušetrí sa čas, 
ktorý by bol inak potrebný na všetky tieto 
úkony vrátane schnutia a vytvrdzovania 
laku. Okrem toho je možné poškodenú 
drevenú dlaždicu vymeniť za novú, čo 
napríklad konštrukcia veľkoplošných po-
dláh neumožňuje. Táto dlažba spoľahlivo 
vyhovie potrebám každého zákazníka.
Rosan® je ideálne riešenie pre vaše 
priestory. Elegancia, prirodzenosť a ne-
napodobiteľné teplo prírodného dreva je 
znásobená jeho trvácnosťou.

Realizácia

Vyhotovenie výrobku je možné v širokej 
palete drevín, ako sú dub, buk, javor, ja-
seň, čerešňa, orech, agát. Dlažba sa 
bude vyrábať z exotických drevín v rôz-
nych farbách a tvrdostiach, ktoré sú vhod-
né nielen do interiérov, ale aj exteriérov. 
Ide hlavne o dreviny: teak, ipe, jatoba, 
macaranduba, andiroba, muiracatiara...
Vďaka svojim vlastnostiam majú rôzne 
druhy drevín aj rôzne stupne tvrdosti. 
Rosan® je drevená podlaha, prirodzená 

a príjemná na dotyk. Jednoducho sa udr-
žiava, je dobrým akustickým izolátorom    
a nevyvoláva alergie.

V ponuke je v dvoch tvaroch – rozmer 
A: 245 x 245 x 9 mm, rozmer B: 220 x 
300 x 9 mm. Obidva tvary majú rovnaké 
úžitkové vlastnosti a záleží už len na 
vašej predstave a požiadavke, ktorý 
z nich si vyberiete. Spôsob montáže je 
jednoduchý - jednotlivé drevené dlaždice 
sa lepia priamo na upravený betónový 
alebo iný podklad. Pokládka je možná 
v odstupe s vytvorením škár, ktoré sa 
vyplnia vhodnou škárovacou hmotou 
alebo bez vytvorenia škár, lepením tesne 
vedľa seba. Lepidlo, škárovacia hmota, 
obvodové a ukončovacie lišty sa v širokej 
škále zabezpečujú spolu s dlažbou. 
Podlaha Rosan® je balená v kartóne 
a fólii, ktorá ju spoľahlivo ochráni pred 
mechanickým poškodením   a prienikom 
vlhkosti.

Čo vám dlažba Rosan® ponúka:

- prírodný materiál;
- unikátny inovatívny výrobok;
- dlažba je olejovaná, resp. lakovaná, zo  
  všetkých strán ekologickým lakom;
- je pripravená priamo na pokládku;
- pokladá sa v odstupe, s vytváraním škár    
  (alebo tesne vedľa seba); 

- škáruje sa škárovacou hmotou;
- lepí sa priamo na podklad;
- široká paleta výberu drevín;
- výborná tepelná a zvuková izolácia;
- nenáročné ošetrovanie;
- zdravé bývanie bez alergií.

Drevená dlažba Rosan® je podlaha ur-
čená pre náročného zákazníka, ktorý vie 
oceniť krásu prírodného materiálu spoje-
nú s exkluzívnym dizajnom. Bližšie infor-
mácie nájdete na: www.rosanfloor. com

Ing. Miriam Rojíková
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Spálňa    a odpočinok

Najdôležitejšou súčasťou spálne je posteľ. 
A kto má dobrú posteľ, ten je naozajstný 
znalec bývania. Buďte teda znalci a vy-
berte si tú správnu posteľ a matrace. Je to 
veľmi dôležité, pretože jedným z najdôle-
žitejších faktorov ovplyvňujúcich kvalitu 
spánku je nesporne lôžko. Pri dnešnom 
štýle života, keď rastie zaťaženie orga-
nizmu počas dňa, sme stále viac odkázaní 
na optimálnu regeneráciu počas nočných 
hodín. Preto sa i výrobcovia materiálov 
pre matrace a ich konštruktéri stále sna-
žia zlepšovať ako kvalitu materiálov, tak   
i samotných matracov ako celku.

Aké matrace stretneme na trhu 
najčastejšie a ktoré z nich sú tie „naj“?

Rôznu kvalitu ponúkajú pružinové matrace. Od tých najjednoduchších s klasickými 
jednoduchými pružinami, ktoré sa hodia skôr pre dočasné alebo príležitostné spanie, 
po kvalitné s tkz. taštičkovými pružinami. U taštičkových matracov je každá pružina 
v samostatnom poťahu a množstvo pružín oproti jednoduchým typom býva približne 
dvojnásobné až štvornásobné. Najkvalitnejšie pružinové matrace obsahujú pružiny 
rôznych tvrdostí rozdelené do niekoľkých zón – napr. v oblasti ramien je matrac mäkší, 
naopak v oblasti bedrovej chrbtice alebo panvy je spevnený. Určitou nevýhodou 
pružinových matracov je skutočnosť, že sa väčšinou nedajú polohovať alebo len veľmi 
obmedzene.
Ku kvalitným matracom sa zaraďujú tiež latexové (kaučukové) matrace. Latex je veľ-
mi elastický materiál charakteristický optimálnou mäkkosťou. Latexové jadro je vždy 

dierované a podľa počtu a veľkosti otvo-
rov sa i latexové jadrá môžu deliť na zóny 
s väčšou alebo menšou tuhosťou – tz. že 
tieto matrace môžu byť zónové. Určitou 
nevýhodou je ich horšia priedušnosť. 

Ďalšou veľkou skupinou matracov – po-
kiaľ delíme podľa materiálov –  sú matra-
ce z polyuretánových pien. Tu je škála 
matracov naozaj veľmi široká – od jedno-
duchých v nízkych cenových reláciách až 
po luxusné prevedenia vo vysokej kvali-
te. Záleží vždy na kvalite použitej peny 
a konštrukcii daného matraca. Za určité 
vodítko je možné obecne považovať cenu 
matraca – matrace za dvetisíc korún síce 
natoľko nezaťažia rodinný rozpočet, ale 
pri dlhodobom spaní ani príliš neprospejú 



našej chrbtici. 
A aké sú najnovšie trendy? Spite aktívne.
Aktívne matrace z vysoko kvalitnej peny 
CELTEX® prinášajú svojim užívateľom 
vysoký komfort pri ležaní a vytvárajú 
podmienky pre tkz. aktívnu podporu leža-
nia. „Aktívne matrace“ nebránia pohybu 
pri spánku, ale naopak napomáhajú pri 
otáčaní a pri celkovom uvoľnení a rege-
nerácii chrbtice, kĺbov i vnútorných orgá-
nov. Tieto matrace sa vyznačujú vysokou 
elasticitou. Dôležité je zónovanie matraca 
– tz. zmäkčenie v oblasti ramien a spev-
nenie v oblasti bedrovej chrbtice a panvy. 
Matrace sa vyrábajú v niekoľkých tvrdos-
tiach a ich konštrukcia zohľadňuje i výšku 
postavy spáča. 

Vďaka štruktúre otvorených pórov je ma-
teriál CELTEX® veľmi dobre priedušný, 
vyrovnáva teplotné rozdiely a zaručuje tak 
výbornú hygienu lôžka. Matrace neobsa-
hujú alergény (sú tkz. alergicky neutrálne) 
a sú tak vhodné i pre deti, alergikov alebo 
astmatikov. 

Matrace je možné opatriť niekoľkými typ-
mi poťahov, ktoré sú vyrobené z dvoch 
samostatných polovíc spojených zdrho-
vadlom (zipsom) po celom obvode mat-
raca. Údržba poťahov je tak omnoho 

jednoduchšia. „Polovica“ poťahu sa totiž 
rozhodne perie lepšie než poťah celý. 
Matrace je vhodné doplniť kvalitným la-
melovým roštom.

Úplne nový materiál, ktorý bol vyvinutý 
špeciálne pre výrobu matracových jadier, 
je NAWAPUR. Východzou surovinou je 
prírodný olej z rastliny verenda (ricín oby-
čajný), ktorej liečivé účinky sú známé už 
po stáročia. Vďaka revolučnej technológii 
výroby sa tak rastlinný olej stal prvýkrát 
základom nových a vysoko kvalitných 
pien. NAWAPUR tak pre svoju výrobu ako 
prvý materiál svojho druhu využíva popri 
nerastných surovinách tiež obnoviteľné 
zdroje a zohľadňuje tak i životné prostre-
die. Matrace NAWA vyrobené z materiálu 
NAWAPUR vychádzajú z prírody a vytvá-
rajú podmienky pre dokonalú relaxáciu     
a odpočinok. Sú zdrojom energie a vitality 
pre každý deň.

Matrace sú charakteristické výbornou 
elasticitou a tvarovou stálosťou. Otvo-
rená štruktúra buniek zaisťuje dokonalé 
prevzdušnenie i mikroklímu pri spánku. 
Matrace vyrobené z peny NAWAPUR sú 
vhodné i pre alergikov. 

„In“ je spanie na matracoch z tkz. lenivej 
peny. Tkz. lenivá pena – správne visko-
elastická pena - reaguje na teplotu a za-
ťaženie, presne sa prispôsobí tvaru tela       

a podoprie ho rovnomerne rozloženým 
tlakom. Keď sa z matraca zdvihnete, po-
maly sa vrátí do pôvodného tvaru. Matra-
ce z lenivej peny zmenšujú tlak na povrch 
tela - zlepšuje sa tak celkové prekrvenie, 
uvoľnenie chrbtice i kĺbov.

Matrac Olivia kombinuje dve značkové  
a vysoko kvalitné peny - Celsio® a CEL-
TEX®. Ležiaciu plochu matraca Olivia 
tvorí „lenivá“ pena Celsio®, spodná časť 
matraca je vyrobená z peny CELTEX®, 
ktorá je vysoko  elastická, priedušná a zá-

roveň zaisťuje dostatočnú pevnosť celé-
ho matraca. Vlastná unikátna konštrukcia 
matraca - otvory v hornej viskoelastickej 
vrstve matraca a antidekubitné prerezanie 
spodnej vrstvy - ešte umocňuje výborné 
vlastnosti obidvoch materiálov. Matrac tak 
vytvára veľmi príjemný a pohodlný pocit 
pre dokonalý spánok. Použité materiály   
a jedinečná konštrukcia matraca naviac 
zaisťujú dostatočné prevzdušnenie celé-
ho lôžka. Výsledok – kráľovské ležanie.
  
Program Celsio® zahrňuje i anatomické 
vankúše, ktoré sa vyrábajú v troch veľ-
kostiach. Vankúše sú vhodné pri problé-
moch s krčnou chrbticou i ako prevencia.

Kvalita spánku má zásadný význam pre 
všetky vekové kategórie. Tiež deti potre-
bujú už od narodenia kvalitné „ležanie“ – 
dôležitá je kvalita ležiacej plochy a veľký 
význam u detí má i hygiena lôžka.

Spanie detí má svoje špecifiká. Deti 
potrebujú pre svoj zdravý rast a vývoj 
kvalitný matrac (ktorý ale nemusí byť 
luxusný), skôr pevnejší typ, ideálne            
v strednej tvrdosti. Kvalitné matrace 
pre dospelých sú väčšinou zónové – tz.           
v oblasti ramien a panvy sú zmäkčené 
a naopak v oblasti bedrovej chrbtice sú 
pevnejšie. U detí nie je treba, aby matrac 
mal výrazné zónovanie – deti rastú, často 
sa na lôžku „sťahujú“ do rôznych polôh,       
a preto zónovanie u matraca pre deti nemá 
zmysel. Zásadná je kvalitne podopretá 
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chrbtica - tz. kvalitný materiál matraca. 
Ideálne sú  pre deti matrace z kvalitných 
PUR pien, ktoré vyhovujú ako z hľadiska 
pružnosti matraca, tak i z hygienického 
hľadiska. Dôležitý je i poťah matraca 
– mal by byť  snímateľný s možnosťou 
prania minimálne na 60 °C. Matrac Vanda 
bol vyvinutý špeciálne pre deti vo vývoji 
vo veku cca  3-18 rokov (tz. po opustení 
detskej postielky do dospelosti). Matrac je 
vyrobený z vysoko kvalitnej studenej peny 
CELTEX®, ktorá má výbornú elasticitu 
i priedušnosť. Matrac je vyrobený z jed-
ného celku – tz. bez akéhokoľvek lepenia. 
Materiál CELTEX® je alergicky neutrálny, 
a tak je matrac vhodný i pre alergikov        
a astmatikov. Matrac Vanda je opatrený 
bavlneným poťahom Medical, ktorý je 
možné i vyvariť. Tiež pre bábätká nájdete 
kvalitné matrace z PUR peny, ktoré 
vyhovujú požiadavkam na spanie pre tých 
najmenších. 

Klasické lamelové rošty z predhnutých 
lamiel sa používajú v posteliach ako 
podklad pre matrace. Zlepšujú úžitkové 
vlastnosti matracov - pri ich použití sa 
matrace lepšie prispôsobujú telu a celkový 
dojem z ležania je tak príjemnejší než 
pri položení matracov na pevný drevený 
rošt alebo pevnú dosku. Lamelové rošty 
do určitej miery zmenšujú namáhanie 
matracov a predlžujú tak ich životnosť 
(tkz. funkcia druhého pruženia). Lamelové 
rošty sa vyrábajú v rôznych prevedeniach. 
Ich kvalita a vhodnosť použitia závisí 
na počte a šírke použitých lamiel a na 
spôsobe uchytenia lamiel k rámu (pevné, 

pohyblivé).
I keď pre kvalitu spánku má zásadný 
význam matrac a rošt, výberu posteľového 
rámu by sme mali venovať tiež náležitú 
pozornosť. Posteľ by mala byť o cca 20-
25 cm dlhšia, než výška postavy spáča. 
Tiež šírka postele by mala byť dostatočná 
- u jednolôžok 90 cm a pokiaľ je dostatok 
priestoru, je možné voliť i širšiu posteľ, 
ktorá umožňuje dostatočné pohodlie. 
U dvojlôžok sa doporučuje voliť šírku 
minimálne 160 cm, lepšie však 180 alebo 
200 cm. 
Staršia generácia by mala voliť posteľ 

s vyššou ležacou plochou, z ktorej sa 
lepšie vstáva. 

V spolupráci so spoločnosťou JMP



Spoločnosť Weitzer Parkett je rodinný 
podnik s viac ako 175-ročnou tradíciou     
v spracovaní dreva. Založená bola                 
v roku 1832 a v súčasnosti zamestnáva 
viac ako 450 zamestnancov. Výroba tejto 
spoločnosti je situovaná v štajerskom 
mestečku Weiz, ktoré leží len 100 km od 
Viedne. Tu priamo vo fabrike sa nachádza 
aj firemná akadémia, kde spoločnosť 
organizuje pravidelné školenia a semináre 
pre svojich zákazníkov.

Parkety a schody Weitzer Parkett sú 
prírodné produkty, ktoré zdôrazňujú 
jedinečnú krásu dreva. Pri výrobe sú 
použité najmodernejšie metódy a tech-
nológie. Pravidelná lesná ťažba, hĺbkové 
čistenie, extenzívne vzdušné a me-
chanické tepelné sušenie v 6-mesačných 
intervaloch, zaručujú optimálnu vnútornú 
vlhkosť dreva i jedinečnú hygienickosť 
podlahy. Povrchové úpravy dreva sú 
ekologické, ľahko udržiavateľné, pričom 7 
vrstiev laku v 4 zónach dávajú produktom 
maximálnu odolnosť voči vlhkosti, vode      a 
opotrebovaniu. Jedinečné a v tejto brandži 
unikátne technické parametre umožňujú 
Weitzer Parkettu výrazný predstih pred 
konkurenciou. Weitzer Parkett ako jediný 
producent veľkoplošných parkiet na svete, 
vlastní patent na štvorstranné lepenie 
vrchných lamiel, teda okrem pozdĺžnej 
(dlhšej) aj na priečnej (kratšej) strane. 
Táto invenčná technika sa nazýva DiaTech 
a garantuje hladké spojenie jednotlivých 
dosiek. Proti prieniku akejkoľvek kva-

paliny majú parkety zabudovaný per-
fektný ochranný systém - Hydrostop. 
Ide o systém hydrostopovej impregnácie 
každej dosky, ktorý umožňuje optimálnu 
ochranu proti prieniku kvapaliny. Podľa 
oficiálnych testov rakúskeho skúšob-
ného inštitútu dokážu parkety Weitzer 
Parkett vydržať v styku s vodou až 
celých päť dní bez žiadneho porušenia 
povrchovej vrstvy, čo je ich markantnou 
výhodou oproti konkurencii. Rakúsky 
výrobca pripravuje na budúci rok ešte 
jednu novinku. Pôjde o jedinečný patent 
proti vŕzganiu parkiet pri ich dlhodobom 
používaní. V rámci bohatých technic-
kých informácií nemožno zabudnúť ani 
na skvelý Double Click (dvojitý zaklápací 
systém), ktorý zaisťuje úplné uzamknutie 
spoja (zakliknutie dosiek vodorovne, ako 
i horizontálne), čo umožňuje jednoduchú 
a rýchlu pokládku. Ďalšou perličkou sú aj 
výsledky oficiálneho testu na ťah clicku 
(nosnosť), kde parkety Weitzer Parkett 
dosiahli výsledok 3,2 t.

Široká paleta produktov ponúkaná pod 
jednou strechou potvrdzuje dominantné 
postavenie spoločnosti nielen na eu-
rópskom, ale  aj svetovom trhu. Tvorí ju 
viac ako 500 produktov siahajúcich od 
klasických parkiet až po 2- a 3-vrstvové 
parkety, športové palubovky, drevené 
schody a zábradlia. Pri klasických 
(masívnych) parketách je nutné podotknúť, 
že Weitzer Parkett je jedinou značkou, 
ktorá ponúka klasické parkety povrchovo 

upravené z výroby (7 vrstiev UV lak            
v 4 zónach). Invenčná technická údržba 
zaručuje ideálnu pokládku masívneho 
dreva s nalakovaným povrchom. Takýto 
nalakovaný povrch umožňuje približne 
70 % úspory času pri montáži. Okrem 
lakovanej je k dispozícii aj olejovaná a vo-
skovaná povrchová úprava. 

Pri dvojvrstvových parketách sú ich 
nesmiernymi výhodami veľkoplošný 
vzhľad a bočná hrana zhotovená z vy-
sokokvalitnej preglejky (dodáva veľkú 
pevnosť materiálu). Tieto parkety sa môžu 
kombinovať s inými typmi dvojvrstvových 
parkiet, pričom v ponuke sú aj rozličné 
pokládkové vzory (rybia kosť, 3-
a 4-záhybový vzor, kocka, lamelový vzor 
atď.). Rôzne veľkosti nášľapných vrstiev 
zabezpečujú rôznorodé využitie parkiet 
v objektoch. Dvojvrstvové parkety sú 
špecializované najmä na podlahové 
kúrenie. 

Trojvrstvové veľkoplošné plávajúce parke-
ty sa podľa počtu lamiel delia na dlážkovi-
cu (1-lamelová) a palubovku (3-lamelová) 
a vyznačujú sa skvelou spoľahlivosťou. 
Pri všetkých druhoch drevených parkiet 
ponúka Weitzer Parkett rôzne typy kvali-
ty drevín od tých najkvalitnejších – trieda 
exquisit, cez štandard – struktur, po naj-
nižší (výpredajový)  sortiment – secunda. 

Športové palubovky z masívneho dreva 
s vlastným patentovaným roštom sa vy-
značujú mimoriadnou kvalitou materiálu 
a nedostihnuteľnou konštrukčnou tech-
nológiou. Je nimi vybavených viac ako 
700 športových hál a telocviční po celom 
svete.

Drevené schody a zábradlia zakončujú ši-
rokú paletu produktov tejto renomovanej 
rakúskej spoločnosti, ktorá ako jediná na 
svete ponúka ku každému druhu dreviny 
a dekoru parkiet schody a zábradlia.  Viac 
informácií o produktoch Weitzer Parkett 
nájdete na www.matini.sk. 

V spolupráci so spoločnosťou Matini.

Európsky líder
drevených parkiet

slávi jubileum
Nádherný zážitok z estetického vzhľadu, prírodnej hrejivosti, sily a čistoty dreva, 
to sú drevené parkety rakúskej značky Weitzer Parkett, ktorá práve v týchto dňoch 
oslavuje. Uplynulo 175 rokov, od jej založenia.
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Spoločnosť Samsung Electronics, svetový líder na trhu s LCD televízormi, pokračuje 
v nasadenom tempe a predstavuje nový rad špičkových modelov, ktoré v sebe 
spájajú optimálnu kvalitu obrazu, elegantný dizajn a najnovšie prvky jednoduchej 
ovládateľnosti.

Prémiová séria M8, ktorá prichádza vo 
verziách s uhlopriečkou 37, 40, 46 a 52 
palcov, stanovuje nový štandard v oblasti 
kvality obrazu ponukou rozlíšenia Full 
HD 1080p, čo je prakticky dvojnásobok 
štandardu rozlíšenia bežného televízora 
s vysokým rozlíšením. Spoločnosť 
Samsung využíva toto vysoké rozlíšenie 
vďaka vlastnej technológii Super Clear 
Panel, ktorá generuje neprekonateľne 
číry obraz a zobrazuje tak skvelé detaily aj 
tých najčernejších objektov tmavých scén 
s neuveriteľným kontrastným pomerom 
až 15 000:1.

Modely série M8 taktiež využívajú novú 
funkciu Samsung Wide Color Enhancer, 
ktorá rozširuje farebnú škálu aj v jasných 
častiach obrazu, kde sú modré a zelené 
odtiene väčšinou vyblednuté. Séria R8 
strednej triedy ponúka modely s uhlo-
priečkou 23, 26, 32, 37 a 40 palcov a zde-
dila množstvo funkcií vylepšenia farieb    
a  využitia vysokého rozlíšenia od svojich 
špičkových sesterníc. Výrazným rozdie-
lom je však ohromujúci vzhľad. Elegant-
ný dizajn sa vyznačuje jemnými krivkami      

a lakovanou skrinkou, je dostupný v ne-
oklasickom čiernom alebo perlovo bielom 
vyhotovení a tiež disponuje perfektnými 
reproduktormi, ktoré sú inteligentne ukry-
té pred očami zvedavcov. 

Ozdobný rámček rámov televízorov série 
R8 je vyrobený z beztvarých kryštálov, 
má priehľadnú krivku a ešte viac zjem-
ňuje vínový dizajnový koncept z predchá-
dzajúcich modelov. Jemné podsvetlenie 
LED diódami, ktoré je možné podľa potre-
by vypnúť, sa rozširuje od stredu rámika 
a tvorí upokojujúci efekt, ktorý ešte zvý-
razňuje celkový, veľmi jemný vzhľad. Pri 
čiernych verziách je podsvetlenie ľadovo 
modré a pri bielych verziách je podsvet-
lenie teplé jantárové. Štýlové tlačidlá cit-
livé na dotyk sa podobajú drahokamom            
a zvýrazňujú tak vznešenosť, vďaka kto-
rej séria R8 zapadne aj do tej najštýlovej-
šej obývačky.

Séria nižšej triedy S8 poskytuje ohromu-
júcu kvalitu obrazu a pokročilé funkcie 
za veľmi prijateľnú cenu. Všetky modely 
sú HD-ready (rozlíšenie 1366 x 768 pi-

xelov) a majú rovnako nízky čas odozvy 
a jas ako modely najvyššej triedy. Modely 
série S8 sú dostupné v lesklom čiernom 
vyhotovení, tvarované sú jemným rámče-
kom  a reproduktory majú namontované 
na bočných stranách. Dostupné sú vyho-
tovenia s uhlopriečkou 26, 32, 37, 40 a 46 
palcov. 

Pri väčších modeloch nového radu (40-   
a 46-palcové modely série S8, 40-pal-
cový model série R8 a všetky modely 
série M8) predstavila spoločnosť Sam-
sung novú funkciu Auto Wallmount, ktorá 
umožní užívateľom nastaviť pozíciu ob-
razovky pomocou diaľkového ovládania       
z pohodlia sedacej súpravy. Zariadenie je 
možné nastaviť v rozsahu 15 stupňov ho-
rizontálne v oboch smeroch a o 20 stup-
ňov smerom nadol. Široký uhol pohľadu 
178° je zárukou pohodlia pri sledovaní                              
z akejkoľvek pozície.

Spoločnosť Samsung zabezpečila aj 
prvotriednu konektivitu, a to použitím 
technológie Anynet+ v troch vhodne 
umiestnených HDMI konektoroch. Tieto je 
možné nájsť pri všetkých modeloch série 
M8 a pri modeloch série R8 s uhlopriečkou 
32 palcov a viac. Technológia Anynet+ 
umožňuje užívateľom prevádzkovať 
pomocou jediného diaľkového ovládania 
viacero zariadení ako je napr. prehrávač 
Blu-ray diskov, systém domáceho kina 
a iné AV zariadenia, kompatibilné so 
štandardom HDMI-CEC. Tri konektory 
HDMI, jeden umiestnený na bočnej a dva 
na zadnej strane, umožňujú užívateľom 
pohodlne pripojiť digitálnu videokameru, 
hraciu konzolu a iné zariadenia a vy-
chutnávať si tak brilantný obraz a doko-
nalý zvuk. Do hry sa pri tomto novom 
modelovom rade vložili najnovšie 
technologické prvky a výsledok je jasný: 
vysoké rozlíšenie, realistickejšie farby 
a lepší kontrast. Tieto nové televízory 
poskytujú tú najlepšiu kvalitu obrazu 
na trhu a dizajnéri ich navrhli tak, aby 
v domácnostiach zákazníkov vyzerali 
skvele bez ohľadu na to, či sú zapnuté 
alebo vypnuté. Za účelom získania 
ďalších informácií navštívte stránku 
www.samsung.sk. 

Z materiálov spoločnosti Samsung Electronics 

Špičkový obraz
a umelecký

dizajn
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Prv než kúpite

televízor
Možno patríte medzi tých, ktorí by radi svoj starý TV prijímač vymenili za nový, 
modernejší. Alebo sa zaradíte do druhej skupiny, ktorá kupuje do domácnosti svoj prvý 
televízor. Bez ohľadu na to, kam patríte a či kúpite televízor zajtra alebo až o pol roka, 
prečítajte si, na čo si dávať pozor pri kúpe televízora.

Plazma alebo LCD

Iste uznáte, že pri televízore je dizajnové 
riešenie to menej podstatné hľadisko, na 
základe ktorého si TV prijímač vyberáme. 
Iste, môže zavážiť v užšom výbere, ale 
každý si najprv zistí čo-to o technických 
parametroch ponuky na trhu. Pre mno-
hých bežných spotrebiteľov je však spleť 
technických parametrov nezrozumiteľná, 
ťažko sa v nej orientujú, a preto by sme 
vám aj v tomto smere chceli poradiť.

Módnym trendom sa v poslednej dobe 
stali TV prijímače s plochou obrazovkou, 
teda LCD televízory a plazmy. Od sveto-
vých značiek až po domácich výrobcov 
sa všetky firmy pýšia hlavne týmito vlaj-
kovými loďami. Oni sú dôkazom toho, 
že zvládnuť aj komplikovanú technológiu       
a vyrobiť panel s veľkou uhlopriečkou do-
kážu. Je to reklama, ktorou sa, celkom 
prirodzene, dá upútať. Vy však skúste 
v prvom rade porozmýšľať, na aký účel 
televízor potrebujete (je to prvý aparát do 
obývačky, alebo druhý televízor do kuchy-
ne či do detskej izby) a aké sú rozmery 
rodinného hviezda, ktoré obývate. Veľká 
uhlopriečka vám totiž nepomôže, ak do-
sahuje vaša obývacia izba mikroskopic-
ké rozmery. Súboj technológií alebo kto 
z koho  medzi LCD televízormi a plazmou 
sa v poslednej dobe objavil v médiách, 
podľa toho sa nedá povedať, ktorá 
z týchto dvoch technológií je lepšia ale-
bo ju čaká dlhšia budúcnosť. Skúsme si 
ich teda porovnať na základe parametrov, 
ktoré sú pri TV prijímačoch  dôležité.

66



Chaos v kontraste

Medzi dôležité technické parametre plo-
chých panelov patrí kontrast. Je to po-
mer medzi čiernou a bielou. Výrobcovia 
sa však nezhodujú v tom, že by uvádzali 
jeden typ kontrastu - ten môže byť sta-
tický alebo dynamický. A tak vzniká cha-
os. Statický kontrast je číslo, ktoré udá-
va pomer medzi čiernou a bielou farbou 
v ktoromkoľvek okamihu, ide teda o mini-
málny kontrast. Dynamický kontrast pred-
stavuje maximálnu možnú hodnotu. Ak 
obe hodnoty porovnáme, dynamický kon-
trast 3 000 : 1 nezodpovedá statickému 
kontrastu ani 500 : 1. Tiež nie je možné 
porovnávať kontrast plaziem a LCD. Ak 
má plazmová obrazovka kontrast 3 000 
: 1, pri prepočítaní na kontrast LCD ob-
razovky je to 350 : 1 až 450 : 1. Možno 
však povedať, že pri LCD televízoroch je 
postačujúci kontrast 6 000 : 1 (to je ten 
dynamický, pri prepočte na statický okolo 
1 000 : 1), pri plazme je to staticky 1 000 
: 1, dynamicky uvádza výrobca (napríklad 
slovenská značka Orava) 10 000 : 1.

Jas 
Jas či svietivosť pri plazme a LCD tele-
vízoroch nie je porovnateľný. Hodnota 1 
000 cd/m2 pri plazme predstavuje ekvi-
valent 100 cd/m2 pri LCD. Ak teda chcete 
porovnávať údaj o jase medzi plazmou       
a LCD, musíte údaj pri plazme vždy deliť  
číslom 10. Pri LCD sa pritom jas bežne 
pohybuje v hodnotách 500 - 600 cd/m2, 
čo je postačujúce a medzi jednotlivými 
značkami nie sú veľké rozdiely (napr. LCD 
televízory Orava majú jas od 500 do 550 
cd/m2 v závislosti od typu televízora). 

Plazma „žerie“ viacej energie
Výrobcovia plaziem hovoria, že spotreba 

plazmy závisí od priemernej úrovne 
pixela a pri typickom TV signále sa 
rovná spotrebe LCD. Skutočnosť je však 
taká, že priemerná spotreba plaziem 
je oveľa vyššia ako pri LCD. Je to dané 
energetickou náročnosťou tvorby obrazu 
- výboj a vytvorenie farebného bodu 
si vyžaduje oveľa viac energie ako 
vytvorenie bodu pri LCD. 

Pri pozeraní LCD z uhla sa nemení 
farba a jas

Dosť dlho prevládal názor, že LCD 

televízory sú pri sledovaní mimo osi 
obrazu (čiže „z uhla“) oveľa nevýhodnejšie 
pre diváka ako plazma. Moderné LCD-
čka však už dávno pri pozeraní zboku 
neprodukujú „negatívny“ obraz (t. j. 
obrátené farby). Pri posledných modeloch 
LCD už mnohí výrobcovia (napr. aj 
slovenská značka Orava) udávajú uhol 
sledovania zvyčajne vyše 170°, čiže obraz 
môžete pozerať takmer z každej časti 
miestnosti bez zmeny  farieb  a  jasu.
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Šport a rýchle zábery na LCD nie sú 
s „duchmi“

Nové LCD televízory majú čas ohlasu 
okolo 8 ms alebo aj nižšie. Tento údaj 
určuje čas, ktorý potrebuje obrazovka 
na zmenu farby z čiernej na bielu a späť. 
Pri takom krátkom časovom intervale nie 
je možné pre ľudské oko zaznamenať 
rozmazanie v pohybe. Rýchlo sa po-
hybujúce obrázky zostávajú dokonale 
ostré bez rozmazania. Porovnanie ohlasu 
však môže byť problematické. Niektorí 
výrobcovia udávajú aj nižšie hodnoty, tieto 
však označujú tzv. GrayToGray ohlas, t. 
j. zmenu LCD panelu zo sivej cez bielu 
(čiernu) späť na sivú. To je výrazne „kratšia 
cesta“ ako zmena čiernej cez bielu a späť, 
ktorá zahŕňa celé spektrum, preto je ohlas 
pri systéme GrayToGray neporovnateľný 
s klasicky udávaným ohlasom. Dobré je 
preto pri kúpe televízora sa v predajni 
presne opýtať, čo presne tento parameter 
pomenúva. 

Miliardy farebných odtieňov sú vám 
nanič

Istí výrobcovia sa pri prezentovaní svojich 
televízorov chvália miliardou farebných 
odtieňov, ktoré ich prístroje pri zobrazovaní 
televízneho signálu ponúkajú. Na prvé 
počutie to pôsobí veľkolepo, nie však 
vtedy, ak si uvedomíme, že ľudské oko je 
schopné rozoznať len 16,7 milióna farieb, 
čo zodpovedá 24-bitovej hĺbke farieb 
pri klasickom televíznom systéme RGB. 
Čokoľvek nad toto číslo je pre človeka 
úplne zbytočné - či vyčíslite pri obrazovke 
30 miliónov alebo 10 miliárd farieb, rozdiel 
neuvidíte. 

Plazma a LCD majú podobnú 
životnosť

Pri plazmách bolo strašiakom tzv. 
vypaľovanie čiernych bodov. To už však 
pri moderných plazmách neplatí. Obe 
technológie  aj plazma, aj LCD - výrazne 
pokročili tak, že ich životnosť dnes 
dosahuje okolo 20 miliónov hodín. Môžete 
si byť istí, že nové LCD alebo plazma 
vás za bežných okolností bez problémov 
prežijú.

Televízory môžu mať prirodzené farby

Princíp prirodzenej farby je jednoduchý: 
čím jasnejšie (belšie svetlo) sa docieli pri 
podsvietení, tým väčšie spektrum farieb 
možno zobraziť, a preto ľudské oko vníma 
zobrazené farby ako prirodzenejšie. Čím 
má teda podsvietenie bližšie k farbe 
slnečného svetla, tým prirodzenejšie 
farby vidíte na obrazovke. 

Ste už HD ready?

V poslednom roku mnohí výrobcovia pri-
šli na trh s televízormi, ktoré sú tzv. HD 
ready. Tejto novinke sa nevyhol ani slo-
venský výrobca televízorov so značkou 
Orava. Začiatkom roku 2005 sa združenie  
výrobcov elektroniky (CEITA) dohodlo, že 
produkty s označením HD ready musia 
spĺňať nasledujúce podmienky:

1. produkt musí byť schopný spracovať 
signál 720p/1080i; 

2. jeho horizontálne rozlíšenie musí byť 
min. 720 riadkov a pomer strán 16 : 9; 

3. musí obsahovať jeden analógový kom-
ponentný (zložkový) vstup a jeden digi-
tálny, a to buď DVI-D alebo HDMI vstup 
s HDCP kompatibilitou. Aj pri HD ready 
TV sú však rozdiely. Ak porovnáte TV              
s full HD rozlíšením (1 920 x 1 080), kva-
lita obrazu je vďaka 1 080 horizontálnym 
riadkom výrazne iná ako pri 720 riadkoch. 
Napriek tomu, že súčasné TV vysielanie 
má rozlíšenie 576 riadkov, TV s vyšším 
rozlíšením nie sú zbytočné. Všetky totiž 
obsahujú obvod vytvárajúci zo signálu di-

gitálnu mapu a jej interpoláciou televízor 
dopočítava chýbajúci počet riadkov a pri-
spôsobuje rozlíšenie signálu na rozlíšenie 
obrazovky. Moderný televízor teda zvyšu-
je rozlíšenie a kvalitu obrazu.

Zabudovaný digitálny tuner v TV nie je 
zbytočný 

Keďže kúpa nového televízora je dlho-
dobou investíciou, zabudovaný digitálny 
tuner v TV prijímači rozhodne nie je zby-
točnosťou. Už dnes môžu digitálny signál 
prijímať v okolí Bratislavy, Banskej Bystri-
ce, Zvolena, Košíc a Prešova. Napríklad    
v Banskej Bystrici a vo Zvolene majú divá-
ci a poslucháči k dispozícii päť televíznych 
programov: STV1, STV2, TV Markíza, Joj 
a regionálnu AZTV INFO. V Bratislave je 
to TV Joj, TA3 a TV Markíza. V rámci re-
giónu Košice a Prešov si môžete naladiť 
TV Markízu, TV Joj, STV1, STV2 a TA3.         
A najneskôr v roku 2012 prejde celé vy-
sielanie na digitálny signál. 

Už dnes teda významná časť Slovenska 
môže využívať výhody digitálneho 
signálu:  
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1. vysokú kvalitu obrazu bez šumu a bez 
„duchov“ z prekrytia signálov; 

2. zvýšenie počtu vysielaných programov 
z éteru, stereo, príp. viackanálový zvuk. 
V budúcnosti pribudnú aj ďalšie výhody 

ako vyššie rozlíšenie, interaktivita a mož-
nosť mobilného príjmu (vo vlaku, v aute).

Nech je uhopriečka čo najväčšia

Modernými sa stali aj televízory (LCD 
či plazmy) s čo najväčšou uhloprieč-
kou. Bezpochyby, je oveľa pohodlnejšie 
pozerať obraz na veľkom formáte, 
keď sa doma cítite ako v kine. Avšak 
len za predpokladu, že do miestnosti 
s veľkosťou 3 x 4 metre nenatrepete 
televízor s obrovskou uhlopriečkou, 
pracne ho nezapojíte, a potom s pre-
kvapením zistíte, že zo vzdialenosti 
tak 1,5 metra od televízora, sediac na 
pohodlnej na gauči, z obrazovky vidíte 
tak polovicu. Nezabudnite teda pri výbere 
televízora zohľadniť veľkosť izby, v ktorej 
bude televízny prijímač umiestnený - na 
pozeranie „telky“ s veľkou uhlopriečkou 
totiž potrebujete veľkorysý priestor. 
Optimálna vzdialenosť diváka a ob-
razovky by sa mala rovnať trojnásobku 
uhlopriečky (napr. televízor Orava LT-1030 
s uhlopriečkou 103 cm je dobré sledovať 
zo vzdialenosť aspoň 3,09 m).

Stará - dobrá klasika

Ak ste rozhodnutí kupovať klasický 
televízny prijímač, tiež by ste mali mať 
vo veci jasno. Sú rodiny, ktoré klasiku 
uprednostnia aj v obývacej izbe, v iných 
rodinách tento typ televízora postačí do 
kuchyne, detskej izby, spálne či na chatu. 
V takom prípade je spotrebiteľ ochotný 
investovať menej finančných prostriedkov, 
avšak napriek tomu očakáva dlhú 
životnosť a naplnenie jeho konkrétnych 
potrieb. Dôležitá je veľkosť uhlopriečky, 
v našom prípade určite postačuje 
maximálna veľkosť 80 cm. Dôležité si je 

ujasniť aj to, či má TV prijímač frekvenciu 
50 Hz alebo 100 Hz. Pri 100 Hz je na 
obrazovke zobrazovaných dvakrát toľko 
riadkov (obraz je kvalitnejší), avšak 
spotreba elektrickej energie je vyššia. 
Pre mnohých sú dôležité aj funkcie PiP 
(obraz v obraze -  na malom obraze máte 
naladený kanál, kde niečo ešte len pôjde 
a vy na to čakáte, na veľkom ten, ktorý 
práve dopozerávate), PaP (dva obrazy 
súbežne), PaT (obraz a teletext). Dôležité 
je takisto pozrieť si parametre ako počet 
predvolieb, počet ponúkaných stránok 
teletextu a zvukový výkon. Očakávania 
rôznych ľudí sa totiž v týchto parametroch 
môžu odlišovať. Takisto je dôležité, aké 
pripojenia TV prijímač ponúka (Scart, 
Cinch, PC atď.). Ak máte doma viacej 
elektronických zariadení, ktoré ste 
zvyknutí mať pripojené na „telku“, určite 
by ste si mali dopredu overiť či DVD, 
počítač, kameru, satelit a iné zariadenia 
k televízoru máte možnosť po zakúpení  
pripojiť  a  ako  konkrétne. 

Ovládač musí byť tip-top

Diaľkový ovládač budete mať v ruke 
častejšie, než je zdravé, preto by ste si ho 
mali v predajni starostlivo otestovať. Pri 
ovládači by ste nemali riešiť problém, že 
neustále hmatom lovíte to správne tlačidlo 
so zrakom nalepeným na ovládači, a pri 
prepínaní formátu obrazu by ste nemali 
lupou lúštiť, čo vám na popiske tlačidla 
výrobca odkazuje. Diaľkový ovládač 
by mal byť ergonomický a mal by vám 
jednoducho „sadnúť  do  ruky“.

Pomer kvality a ceny  

Pre bežného spotrebiteľa je pomer kvality 
a ceny nepochybne dôležitý. Za televízory 
s veľkou uhlopriečkou ešte stále mnohí 
pýtajú astronomické ceny. Na trhu však 
nájdete aj TV prijímače slovenskej značky, 
ktorých pomer kvality a ceny je veľmi 
prívetivý. LCD s uhlopriečkou 82 cm (čo je 
postačujúce pre klasické panelové byty) 
nájdete už aj v cene 24 999 Sk (LT-823), 
s uhlopriečkou 95 cm za cenu 34 999 Sk 
(LT-950), s uhlopriečkou 103 cm v cene 
37 999 Sk (LT-1030) a TV s uhlopriečkou 
108 cm môžete mať už za 39 999 Sk (LT-
1080).

Stanislava Murínová
V spolupráci so značkou Orava (spoločnosť 
FKH electronic, a. s.)
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Kvalitné bývanie neznamená len dobrý dizajn, kvalitný 
nábytok, špičkové podlahy… Bývanie je od dávna spojené 
aj s výtvarným umením, ktoré, ak opomenieme jeho 
estetickú funkciu, má za úlohu posúvať kultúru bývania            
k duchovnejším hodnotám. Preto sme sa rozhodli v našom 
časopise poskytovať priestor aj prezentácii slovenských 
výtvarníkov. V tomto čísle sú tieto dve strany venované 
nášmu kamarátovi, výtvarníkovi a grafickému dizajnérovi 
Jánovi Huňadymu. 

redakcia

J Á N   H U Ň A DY

Ľudia musia pochopiť, že umelec tvorí z vnútornej po-
treby, že aj on je len maličkou čiastočkou sveta, kto-
rej netreba pripisovať väčší význam ako iným veciam 
v prírode, ktoré nás očarúvajú, ale neusilujeme sa ich 
vysvetliť. 

Načo vysvetlovať, čo robíme, keď každý, kto chce, 
môže to zpozorovat? 

Pablo Picasso

Cestou domov



Ján Huňady sa narodil 31. júla 1966 
v Zlatých Moravciach. V roku 1985 
absolvoval štúdium na SUPŠ v Bratislave, 
odbor úžitková fotografia, propagačná 
grafika. V rokoch 1994–1999 študoval 
na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy 
PF UKF v Nitre. Je člen Združenia 
výtvarníkov N‘89 – združenia Slovenskej 
výtvarnej únie. Venuje sa grafickému 
dizajnu, voľnej maliarskej tvorbe, knižnej 
typografickej ilustrácii a tvorbe objektov. 
Žije a tvorí na Budíne a vo Veľkom Záluží 
pri Nitre.

Výtvarné aktivity tohoto mladého 
slovenského výtvarníka sa odohrávajú 
v dvoch polohách:

školením a profesionálnym zameraním 
je grafickým dizajnérom a miesto pre 
sebavyjadrenie nachádza vo voľnej 
maliarskej tvorbe. Maliarsky výraz rád 
vkladá aj do grafických návrhov, ktoré 
vznikajú bez použitia počítača, aby bol 
zachovaný individuálny autorský rukopis. 

Voľnej tvorbe sa začína venovať už 
krátko po skončení strednej školy a jej 
prezentácia je úzko spätá s pôsobením 
autora v Združení výtvarníkov N´89. 
Koncepcia výstav a sympózií, na ktorých 
sa autor zúčastňoval, boli vždy podnetom 
pre ďalšie výtvarné smerovanie. 
Jeho skoršia tvorba je spojená s kon-
ceptuálnymi tendenciami výtvarného 
umenia deväťdesiatych rokov 20. st. Pre 
festival ART IN Nitra–Dvojstup pripravil 
zaujímavú inštaláciu, v ktorej kombinoval 
maľbu s objektom (Dialóg o budúcnosti).   
V nej riešil problém kontrapunktu po-
čítačovo vygenerovaného tvaru a spon-
tánneho maliarskeho gesta.

Neskôr sa vrátil k voľnej maľbe v duchu 
súčasného expresionistického výrazu. 
Tu vychádza proces tvorenia najskôr 

z overovania možností maliarskeho 
materiálu a jeho výrazu a tento napokon 
vyústi do figurálneho motívu. Často 
je ním žena ako symbol ženského 
princípu v živote (Línia rozhovoru, Útek, 
Zrkadlo). Za každou z expresií je príbeh, 

zážitok, ktorý so zobrazeným súvisí len 
sprostredkovane, ale zároveň vytvára 
náladu obrazu. 

Eva Kapsová
foto: Peter Rafaj

Chorvátsko 1 Gazdovský dvor Prienik aktívneho princípu

Línia rozhovoru
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Výsledok spolupráce Gorenje a Ora-Ïto, dizajnéra, ktorý 
nazýva svoj štýl ako ”Simplexity” - kombinácia jednoduchosti 
a zložitosti - sa stal takmer ihneď novým trendom v aranžovaní 
a navrhovaní kuchýň budúcnosti. 

„Vďaka tomu, že je taký odvážny, taký odlišný a taký odhodlaný 
postupovať proti hlavnému prúdu, je Ora-Ïto perfektnou voľbou 
pre Gorenje. Kombinuje jednoduché tvary, ktoré nás obklopu-
jú do podoby futuristickej kuchyne dneška, zajtrajška a budúc-
nosti. Som presvedčený, že nová škála produktov navrhovaná 
osobitým minimalistickým štýlom a využívajúca špičkovú tech-

nológiu spotrebičov Gorenje skutočne uchváti množstvo spotrebiteľov po celej Európe 
a trend sa udrží skutočne dlho,”  povedal pán Franjo Bobinac, prezident a výkonný 
riaditeľ Gorenje, d.d., o novej škále domácich spotrebičov, s ktorou sa Gorenje stáva 
jedným z lídrov určujúcich dizajnérske trendy  budúcnosti.

Kolekcia Gorenje Ora-Ïto kombinuje najnovšiu technológiu, skvelý a osobitý vzhľad, 
a špičkovú kvalitu. V súlade s jej cieľom stať sa dizajnovo najinovatívnejšie orientova-
ným výrobcom domácich spotrebičov na svete sa Gorenje usiluje zaujať originalitou, 
technologickými detailami, jemnou eleganciou a ekologickou zodpovednosťou. Takto 

Túto jar Gorenje prekvapilo Európske trhy  novou škálou domácich spotrebičov nazvaných Kolekcia Gorenje Ora-Ïto. Táto nová 
séria technologicky dokonalých domácich spotrebičov od Gorenje je pomenovaná po svetoznámom dizajnérovi mladej generácie, 
Ora-Ïto. Kolekcia Gorenje Ora-Ïto je výsledkom túžby firmy ponúknuť súčasnému spotrebiteľovi starostlivo navrhované a  cenovo 
dostupné spotrebiče. Kolekcia Gorenje Ora-Ïto je v dvoch farebných kombináciách: kompletne čierna a čierno – strieborná. 
Gorenje je pyšné na predstavenie tejto škály produktov ako nového trendu pre kuchyňu budúcnosti.

Nový trend
pre kuchyňu zajtrajška-

GORENJE ORA-ITO¨
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s veľkou sebadôverou sleduje svoju víziu 
v oblasti dizajnu a neustále zlepšuje svoje 
osobité postavenie medzi spotrebiteľmi 
v celej Európe. Ora-Ïto, umelecký rebel 
priemyselného dizajnu, ktorý bol prizvaný 
k spolupráci s Gorenje, začal svoju ka-
riéru vytváraním vlastnej virtuálnej znač-
ky. Toto značne posilnilo jeho osobitosť 
a čoskoro začal pracovať s mnohými me-
dzinárodne renomovanými značkami.
 
Takto vidí Ora-Ïto svoju spoluprácu               
s Go-renje: „Dostali sme veľkú príležitosť 
skombinovať tvorivý talent a technológiu 
a vytvoriť kuchyňu, ktorá sa stane míľni-
kom v dizajne kuchýň. Som potešený, že 
pracujem s partnerom, ktorý vo svojich 
produktoch rešpektuje význam a dôle-
žitosť dizajnu. Dizajnová stránka spotre-
bičov, ktoré denne používame, domáce 
spotrebiče nevynímajúc, sa často úplne 
zanedbáva. Ako dizajnér kolekcie vytvo-
renej v spolupráci s Gorenje verím, že 
sa táto škála produktov stane svetovým 
meradlom pre kuchyne zajtrajška, novým 
trendom pre kuchyne budúcnosti.“ 

Ora-Ïto vo svojich rozhovoroch často zdô-
razňuje, ako ho teší vidieť funkciu jeho 
produktov v rôznych prostrediach: „Rád 
si predstavujem, ako sú produkty, ktoré 
navrhnem začlenené do rôznych pod-
mienok a ako sa v nich správajú. Keď 
vytváram novú kolekciu, chcem navrhnúť 
spotrebiče vhodné do každej kuchyne. 
Vynechám všetko nedôležité, ostane iba 
úplná podstata produktu. Verím, že bu-
deme úspešný...,“ konštatuje Ora-Ïto so 
spokojnosťou.

Pán Aleksander Uranc, hlava marketingu 
Gorenje, d.d. je tiež spokojný s výsledka-
mi tejto spolupráce: “Táto škála produktov 
Gorenje je adresovaná najmä trendovo 
orientovaným mestským spotrebiteľom 
hľadajúcim vysokokvalitné spotrebiče so 
špičkovým a osobitým dizajnom, ktorý ich 

spolu s prijateľnou cenou  robí dostupný-
mi pre širokú verejnosť. Kolekcia sa páči 
hlavne preto, že je iná; je založená na 
čiernej farbe, ktorá je novinkou na trhu       
s domácimi spotrebičmi.”  

Kolekcia Gorenje Ora-Ïto pozostáva zo 
skupiny chladničiek s mrazničkou, mul-
tifunkčných rúr, keramických varných 
panelov, priechodkových kuchynských 
odsávačov pár a ozdobných panelov, 
ktoré umocňujú neporušenosť dizajnu 
kolekcie. Spotrebiče kolekcie Gorenje 
Ora-Ïto sú zaradené do energetickej triedy 
A a súčasným užívateľom poskytujú všet-
ky potrebné funkcie. Jedným zo znakov, 
ktorými sa odlišujú od iných výrobkov, 
je jednotný vzhľad predných ozdobných 
panelov kompletne zakrytých čiernym 
sklom a brúseným hliníkom dostupným 
v prevedení: nerezová oceľ alebo v čier-
nej farbe.

Nová kolekcia domácich spotrebičov Gorenje Ora-Ïto je správnou voľbou pre koho-
koľvek, kto - ako ich dizajnér Ora-Ïto - oceňuje jednoduchý vzhľad čistých kriviek 
a multifunkčnosť domácich spotrebičov.

Z materiálov spoločnosti Gorenje Slovakia 
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Pred stavbou rodinného domu je najlepšie zorientovať sa v každej problematike. Či už ide o murivo, strešnú krytinu, okná alebo tech-
nické zázemie domu. Medzi technické vybavenie patrí napríklad vykurovanie, ohrev teplej vody, vetranie a ďalšie.  Ako dosiahnuť 
v dome tú najlepšiu klímu pre príjemné bývanie a neplytvať energiami?

Zdravý priestor vďaka 
klimatizácii

Jedným zo zariadení pre úpravu vzduchu sú klimatizačné 
jednotky. Či je klimatizácia v dome potrebná, ako si zvoliť 
najvhodnejšiu a ako neprerobiť, rozoberieme v nasledujúcich 
riadkoch.

Účelom klimatizácie má byť skvalitnenie prostredia ochladením, 
prípadne ohriatím vzduchu, úprava vzduchu pomocou filtrov ale-
bo  regulácia vlhkosti. Samozrejme, nie všetky zariadenia obsa-
hujú tieto funkcie. Je neekonomické investovať do zariadenia len 

s jednou funkciou. Napríklad, ak má zariadenie okrem chladenia 
aj funkciu filtrácie vzduchu a regulácie vlhkosti, má nielen priaz-
nivé účinky na ľudský organizmus, ale ušetrí aj za zariadenie na 
zvlhčovanie vzduchu. S funkciou na ohrev vzduchu sa dokáže 
ušetriť v  prechodných  obdobiach  na  vykurovaní. 

Pre správne používanie klimatizačného zariadenia sa odporúča 
rešpektovať pár pravidiel.                      
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Nenastavovať rozdiel medzi vonkajším      
a vnútorným prostredím väčší ako 5, 
maximálne 7 stupňov, aby človek nebol 
vystavovaný prudkým zmenám pri pre-
chode z jedného do druhého prostredia. 
Nepoužívať zariadenie nonstop a dopriať 
organizmu aj systému oddych. Ak sa za-
riadenie používa nepretržite s veľkým 
teplotným rozdielom, skracuje sa jeho ži-
votnosť.

Klimatizačné zariadenia sa v dnešnom 
čase dajú vybrať presne podľa požiadaviek. 
Po rozhodnutí, do ktorých miestností 
a s akými rozmermi sa klimatizácia 
navrhuje, sa stanovia nároky na rozsah 
úprav vnútornej klímy. Na základe týchto 
informácií odborník vypočíta potrebný 
výkon navrhovaného zariadenia, aby 
nedochádzalo k stratám energie a vý-
kyvom teplôt pri príliš vysokom výkone, 
alebo k nedosiahnutiu požadovanej 
teploty pri nízkom výkone a eliminovali 
sa straty nákladov na energie. Dôležitá 
je funkcia daných miestností (kancelária, 
spálňa, sklad), umiestnenie vonkajšej 
a vnútornej jednotky, aby sa predišlo hluku 
a ďalším nežiaducim efektom. Dôležité je 
aj do akého prostredia bude vonkajšia 
jednotka umiestnená a aký stupeň filtrácie 
je od zariadenia očakávaný.

Klimatizačné zariadenia sa delia na kli-
matizáciu s centrálnou úpravou a s miest-
nou úpravou. Zariadenia s centrálnou 
úpravou chladia alebo ohrievajú vzduch 

v centrálnej jednotke umiestnenej v samo-
statnej miestnosti (strojovni), odkiaľ prúdi 
potrubím do požadovaných miestností. 
Nevýhodou tohto prevedenia je rovnaká 
teplota a stav vzduchu vo všetkých miest-
nostiach, nemožná regulácia pre každú 
miestnosť zvlášť. Táto forma je vhodná 
do administratívy a priemyslu, nie však 
pre rodinné domy. 

Tam sa väčšinou používa jednotková 
klimatizácia s miestnou úpravou. Je 
obľúbená hlavne kvôli jednoduchej 
inštalácii na už existujúce rozvody v do-
me. Kompaktné zariadenia, ktoré majú 
kondenzačnú a výparníkovú časť spolu, 
sa delia na okenné a mobilné jednotky. 
V tomto prípade odpadajú náklady na 
montáž. 

Delené zariadenie, tzv. SPLIT systém sa 
skladá z dvoch častí. Chladič (výparník), 
ventilátor a filter vzduchu tvoria vnútorný 
diel, umiestnený v miestnosti, a kompresor, 
ventilátor a kondenzátor ako kondenzačná 
jednotka je umiestnená vonku. Systém 
MULTI SPLIT je model s viacerými 

vnútornými jednotkami napojenými na 
jednu vonkajšiu. Tento systém je vhodný 
na klimatizáciu viacerých  oddelených  
miestností.

Vybrať vhodnú a kvalitnú klimatizáciu 
môže zabrať veľa času a úsilia. Na trhu 
je veľa výrobkov a firiem. Treba vyberať 
firmy s dobrými referenciami alebo na 
odporučenie svojich známych.  Spoľahlivé 
firmy poskytujú okrem predaja aj montáž 
a servis. Ak náhodou neposkytujú montáž 
priamo, určite budú vedieť odporúčať 
firmu s montážnikmi zaškolenými na 
danú technológiu. Pravdou je, že kvalita, 

životnosť a bezproblémová prevádzka 
záleží vo veľkej miere od spôsobu a kva-
lity montáže. Značkové výrobky zabez-
pečia spoľahlivú prevádzku a minimálnu  
hlučnosť. 

Na slovenskom trhu je široká ponuka 
týchto zariadení v rôznych cenových 
reláciách. Značka s dlhoročnou tradíciou 
a svetovým menom Vaillant, prichádza 
tohto roku s klimatizáciou climaVAIR, so 
zaradením do energetickej triedy A, vo vy-
hotoveniach mono a multi Split, a to aj so 
zabudovaným tepelným čerpadlom. Viac 
informácií nájdete na www.vaillant.sk.

Ivana Vanátová

ventilátor a kondenzátor ako kondenzačná 
jednotka je umiestnená vonku. Systém 
MULTI SPLIT je model s viacerými 
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Rozmýšľate o tom, do akej podoby 
prerobiť kúpeľňu? Alebo plánujete 

kúpiť nehnuteľnosť a chceli by 
ste mať pri zariaďovaní kúpeľne 

na výber? Ak ešte neviete, akú 
vodovodnú batériu alebo sprchovú 

armatúru si vybrať, nechajte sa 
inšpirovať našimi typmi.

Trendové
kúpeľne
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Vychádzajte z reálnych možností

Ak patríte medzi tých, čo sa nemôžu 
pochváliť astronomickou cifrou udávajúcou 
rozlohu kúpeľne, po preštudovaní 
exkluzívnych prospektov a farebných 
stránok časopisov začnite uvažovať 
racionálne. Ak máte víziu a presne viete, 
čo vo vašej malej kúpeľni chcete mať 
(resp. pre normálny chod domácnosti 
potrebujete), rozhodovanie aj samotná 
realizácia budú jednoduchšie. 

Určite potrebujete umývadlo. Predajcovia 
na Slovensku ponúkajú už aj umývadlá 
menších rozmerov alebo umývadlá do 
rohu, ktoré vám pomôžu ušetriť miesto. 
V prípade 5-člennej rodiny alebo rodiny 
s malými deťmi by bolo ideálne 
umiestnenie dvoch umývadiel vedľa 
seba, aby ste počas večernej očisty a ob-
ligátneho umývania zubov nemuseli stáť 
ako za „oných“ čias v rade na banány. 
A to možno aj na úkor iného zariadenia 
kúpeľne. Napadlo vám napríklad, že 
práčka nemusí byť nevyhnutne v kú-
peľni? Na to, aby fungovala, potrebuje 
dostatočný zdroj vody. Takže ju môžete 
pokojne „šupnúť“ do kuchyne. Z ku-
chynskej batérie, ktorej súčasťou je tzv. 
multiprípojka - zariadenie na pripojenie 
spotrebiča studenej vody na batériu, 
napojite hadicu práčky k vodovodnému 
systému a odpad vyvediete do drezového 
sifónu. Príkladom takejto batérie je 
Trendo Star od Kludi. Je to jednopáková 
miešacia batéria zo strednej cenovej 
kategórie, ktorá má vysoký výtok a pre-
dĺženú rukoväť, vďaka čomu sa vám pod 
ňu zmestia aj vyššie nádoby a ruky majú 
dostatočný priestor na pohyb. 

Otočením výtoku na stranu sa úplne uvoľní 
priestor nad drezom. V prípade, že máte 
drez umiestnený pod oknom, je tu riešenie       
v podobe bajonetového uchytenia, ktoré 
umožní sklopiť batériu a otvoriť okno. 

Takýmto riešením môžete tiež ušetriť 
nejaký ten priestor. Umiestnením pračky 
do priestrannejšej kuchyne sa vám podarí 
získať ďalší benefit: pri vyberaní bielizne 
z práčky nemusíte stáť na jednej nohe (čo 
by vám v malej kúpeľni rozhodne hrozilo) 
a veci môžete pohodlne ukladať do koša 
na bielizeň alebo na stoličku. Podobne 
riešená batéria s vysokým výtokom 
a predĺženou rukoväťou (napr. Bingo 
Star od Kludi) sa vám hodí aj do kúpeľne                  
v prípade, že ste zvyknutí na viac priestoru  
pri  umývaní  rúk. 

Ak ste si už vyriešili problém s umývadlom, 
dostanete sa zaručene k dileme, či do 
kúpeľne umiestniť vaňu alebo sprchu, 
príp. sprchový kút. Vo všeobecnosti je 
známe, že sprchovanie je zdravšie a na-
vyše pri ňom miniete podstatne menej 
vody. Sprchovaním ušetríte až dve tretiny 
v porovnaní s vylihovaním vo vani plnej 
teplej vody. Aj keď je to zážitok, ktorý by 

mnohí z nás nevymenili za nič na svete. 
V malých kúpeľniach sa teda rozhodnite 
skôr pre sprchovacie kúty (rohové so 
zaoblením do polkruhu vám ušetria veľa 
miesta), vo väčších kúpeľniach sa môžete 
rozhodnúť aj pre vane rôznych veľkostí. 
Ak si môžete dovoliť, byť grandom, vy-
skúšajte umiestnenie v strede kúpeľne.

Ak je podľa vašich predstáv kúpelňa 
aj miestom pre wellness oddych, ale 
priestorové možnosti vám nedovolia 
vírivku, poobzerajte sa po sprchových 
systémoch na trhu. Majú podobné 
umiestnenie a veľkosť ako klasické 
sprchy, ponúkajú však nebývalý komfort   
v podobe rôznych typov sprchovania. 
Majú zabudovanú hlavovú aj ručnú sprchu 
s viacerými typmi sprchových prúdov 
a masážnymi sprchami. Aj keď si 
nemôžete ľahnúť, masáž je príjemná aj 
postojačky. 
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Typ 332 TH od Kludi má napríklad plášť 
vyhotovený z elegantne zvlneného plastu 
v striebornej metalíze, hlavica hlavovej 
sprchy je otočná a disponuje jemným 
prúdom vody, masážnym prúdom 
a sprchovým „dažďom“, ktorý vás jemne 
pokropí. Ručná sprcha disponuje dvomi 
typmi prúdy vody. Ak sa postavíte k spr-
chovému systému chrbtom a nastavíte si 
3 bočné trysky, vymasírujú vám chrbticu. 
Súčasťou sprchového systému je aj 
sklená polička, na ktorú si môžete položiť 
šampón či sprchovací gél. 

Dôležitou súčasťou kúpeľne sú aj 
odkladacie priestory. To, koľko si ich 
môžete dovoliť, závisí od veľkosti 
kúpeľne. Ale aj v prípade malých kúpeľní 
sa dá efektívne využiť každé miesto. Buď 
môže byť skrinka pod umývadlom, (ako 
pri riešení s umývadlovou batériou new 
waves spolu so sifónom šetriacim miesto, 
kde využijete celý priestor skrinky), 
alebo vedľa umývadla (riešenie kúpeľne 
s umývadlovou batériou Amfora). Ak pre 
vás nie je vyhovujúce ani jedno, ani druhé 
riešenie, ešte stále sa dá použiť ako 
odkladací priestor na flakóny, mastičky 
a šampóny aj múrik, ktorý môže byť 
súčasťou sprchovacieho kúta. Alebo si 
dajte zhotoviť „múrik“ ako estetickú súčasť 
steny pod zrkadlom či v rohoch miestnosti, 
tam sa vám toho zmestí naozaj veľa. 
Takýto múrik zároveň zakryje inštalačné 
rozvody. A rezervné uteráky môžete mať 
ešte stále odložené v spálni s ostatnými 
vecami. 

Miesto navyše môžete v kúpeľni získať 

aj systémom zasúvacích dverí namiesto 
klasických otváracích. Ďalšou radou je 
optické zväčšenie priestoru použitím 
svetlých farieb na stenách. Buď ako 
jednoduchá maľovka v jednom tóne 
svetlej farebnej škály, alebo ak sa 
predsa len rozhodnete pre praktickejšie 
a ľahšie udržiavateľné obkladačky, 
vyberte si jednofarebné alebo s drobnými 
vzormi. Veľkosť obkladačiek voľte tak, 

aby opticky ladili s veľkosťou kúpeľne. 
Príliš veľké kachličky v malej kúpeľni 
priestor ešte zmenšia.

Stanislava Murínová
v spolupráci so spoločnosťou Kludi
Zdroj fotografií:  Kludi Myjava
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Ak už viete, čo do kúpeľne umiestniť a akú plochu si môžete dovoliť využiť, dostávate 
sa k tým príjemnejším dilemám, ako má vaša kúpeľňa z estetického hľadiska vyzerať. 
Ponúkame vám pár dizajnových typov, ktoré „letia“.

Speed dizajn inšpirovaný autami

Ak patríte medzi vyznavačov najmoder-
-nejších štýlov, ktoré jednoznačne krá-
čajú s duchom doby a milujete rýchlosť, 
automobily a aerodynamické tvary, ne-
chajte sa očariť práve týmto dizajnovým 
typom. Speed dizajn pri svojich inšpirá-
ciách pre sprchové a vodovodné kompo-
nenty siahol po ostro rezaných kontúrach 
a formách pripomínajúcich automobilové 
karosérie. Ako hovorí dizajnér Michael 
Stein, ktorý navrhol pre spoločnosť Klu-
di rad Objekta Mx: „Medzi nábytkovými 
líniami teraz dominujú dva základné tren-
dy: neobarok a speed dizajn. Vývin sme-
rom k obrysovému tvaru sa nezastaví ani 
pred kúpeľňou.“ Aerodynamické tvary, 
detailne vypracovaná rukoväť, tvarovaná 
a interpretovaná novým, nezvyčajným 
spôsobom, predstavuje

Nové trendy
v kúpeľňovom
dizajne
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významné plus pri uchopení a prináša 
spotrebiteľovi komfort pri manipulácii. Pri 
umývadle je batéria tým najdynamickejším 
prvkom: telo klopené smerom k užívateľovi, 
bezpečné, avšak z dizajnového hľadiska 
ostro rezané konce, pri ktorých vynikne 
oblosť vytekajúceho prúdu vody a štíhle 
línie sú charakteristickým znakom týchto 
kúpeľňových komponentov pre umývadlá, 
bidety, nadomietkové aj zabudované 
riešenia spŕch a vaní. Na trhu nájdete aj 
termostaty s podobným dizajnom.

Nové vlny dizajnu sú new waves

Čistý, nadčasový dizajn, ktorý sa hodí 
k akejkoľvek maľovke a tvaru vane či 
umývadla, prekvapí jednoduchým nápa-
dom. Osvieži kúpeľňu vlnou nových, čis-
tých a ušľachtilo riešených nápadov. Na 
trhu v takomto dizajne nájdete všetko pre 
umývadlo, vaňu, sprchu a bidet. Doko-
nalé zladenie každého detailu, spoločný 
dizajn pre termostat, sprchové armatúry 

a dokonca aj pre držiaky uterákov, to 
poteší a zladí vašu kúpeľňu do dokona-
lého štýlu. Okrem estetickej ušľachtilosti 
prinášajú new waves produkty aj jedno-
značnú výhodu: všetky armatúry sú vy-
bavené kaskádovým regulátorom prúdu, 
ktorý účinne zabraňuje tvorbe vodného 
kameňa. Keramické vršky či kartuše 
vodovodných batérií zaručia dlhodo-
bú životnosť a kvalitu vo vašej kúpeľni. 
Perlátor s reguláciou prúdu za vás šetrí 
vodu a predchádza vyšplechnutiu vody 
z umývadla. 

Luxusná kúpeľňa z kryštálu

Sú ľudia, ktorí pri zariaďovaní bytu dbajú 
obzvlášť na kúpeľňu a toaletu, pretože 
zastávajú názor, že práve tieto miest-
nosti v byte najviac vyjadrujú povahu 
človeka. Ak vám na týchto miestach očisty 
a relaxu skutočne záleží a ste ochotní 
do nich aj investovať,  máme pre vás 
prvotriednu luxusnú ponuku. Kúpeľňa, 
ktorú vám predstavíme, je synonymom 
luxusu, prestíže a poeticky stvárneného 
vycibreného vkusu. Predovšetkým dámy 
očarí hrou svetla, farieb a odlesku vody. 
Vďaka hre s prvkami svetla, vody a kryštálu 
vznikla dokonalá poetická symbióza, ktorá 
je intímnym priestorom, spájajúcim mäkko 
tečúce formy a ušľachtilé materiály. Nový 
architektonický koncept sa orientuje na 
prapôvodný dizajnérsky jazyk kryštálu. 
Originálne prepracované detaily, hra s ma-
ličkosťami dotiahnutými do dokonalého 
tvaru a technicky  skvostného prevedenia  
a funkčnosti  to je charakteristika tejto 
kúpeľne. Sprchový kút z nepravidelne 
zrezaných sklenených blokov, bodové 
osvetlenie vytvárajúce hru svetla 
v tvare kryštálových plôch, umývadlo 
s kryštálovým lustrom, osvetľujúcim váš 
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odraz v dokonale skosenom zrkadle, 
vodovodná batéria v tvare mäkkej krivky, 
kreatívne stvárnené kohútiky na teplú 
a studenú sprchu a telo sprchy, ktoré 
skôr pripomína šperk, to všetko luxusom 
a honosnou eleganciou pripomína skôr 
rozprávkovú komnatu ako kúpeľňu. 
Ak sa rozhodnete pre toto kúpeľňové 
riešenie, na výber máte z dvoch pre-
vedení kúpeľne nazvanej Dayzzling 
Daydream. Čierna predstavuje vášeň, 
biela potešenie. Pri oboch poslúžil ako 
inšpiračný zdroj svet krásy a nespočetnej 
rôznorodosti formy brúseného kryštálu. 
Táto extravagantná architektúra kúpeľne 
s tajuplným nádychom lesku vznikla 
použitím granitu, vápenca, keramiky, 
kryštálu, skla a chrómu. Predstavuje 
snáď to najluxusnejšie a najdokonalejšie, 
čo na slovenskom trhu možno nájsť od 
spoločnosti Kludi.

Veľa dizajnu za rozumnú cenu

Na trhu však môžete nájsť aj kúpeľne, 
ktoré ponúkajú veľa kvalitného dizajnu 
za primeranú a veľmi rozumnú cenu. 
Práve preto, aby si krásu a funkčnosť 
v kúpeľni mohol dovoliť skutočne každý. 
Ak potrebujete do kúpeľne elegantnú 
a tvarovo nápaditú sprchu, ponúkame 
vám Zentu od Kludi. Jej čisté a uni-
verzálne tvary sa vynikajúco hodia k 
jasnými líniám používaným v kúpeľniach 
a na rovných povrchoch. Tento výrobný 

program vám dáva na výber aj viacero 
možností funkčného využitia sprchy: 
voda, ktorá bude vytekať z hlavice, 
môže mať podobu sprchového prúdu 
(1S), sprchového a mäkko tečúceho 
regeneračného prúdu (2S) a sprchového, 
mäkkého a masážneho prúdu,  podľa toho, 
na čo máte práve náladu a chuť. Navyše, 
ak bývate v oblasti, ktorá disponuje veľmi 
tvrdou vodou, ponúka vám optimálne 
riešenie. Ružica tejto novinky je totižz 
mäkkého elastomeru, z ktorého môžete 
odstrániť vodný kameň jednoduchým 
pretretím hubkou. Vďaka tomu sa vyhnete 
usadeninám vodného kameňa na dýzach. 
Ďalšou bezpečnostnou výhodou je doraz 
horúcej vody ako shower-duo v jednej 
sade spolu s týmito sprchami v dvoch 
odlišných veľkostiach (60 a 90 cm).
Výrobný program, ktorý môžete nájsť 
na trhu, zahŕňa tri ručné sprchy (s tromi 
funkciami vodného prúdu), nástenný 
sprchový držiak, tri rôzne hadice a spr-
chové tyče v dĺžkach 60 cm a 90 cm 
s novým jazdcom z pochrómovaného 
akrylu. 

Minimalizmus kombinovaný 
so zmyselnosťou

Kidó je japonské pomenovanie spájajúce 
slová „cesta“ a „energia“. Ak teda vnímate 
kúpeľňu hlavne ako priestor načerpania 
novej energie do začínajúceho dňa, tento 
typ kúpeľne je pre vás ako stvorený. 

Ako inšpirácia poslúžila nemeckému 
dizajnérovi Michaelovi Steinovi japonská 
kultúra a estetika východu. Kúpeľňa je 
tak miestom uvoľnenia, starostlivosti 
a regenerácie. Intenzívnym symbolom 
tohto priestoru je sila. Harmónia 
a vyváženosť foriem sa prenášajú 
na pozorovateľa. Základnou formou 
konceptu je kužeľ - symbol pre energiu 
vody. Spája sa s myšlienkou koncentrácie 
energie v konkávnych tvaroch kužeľa, 
ktorá potom prúdi s vytekajúcou vodou. 
Rovnomenné batérie môžeme chápať 
ako dizajnový citát z ázijského cvičenia 
tajči. Tak ako sa presne opakujú pohyby 
pri cvičení, opakujú sa aj plochy, v ktorých 
človek nachádza uvoľnenie. Vyjadrujú 
tak aj každodenný rituál rannej očisty 
s cieľom vstúpiť plný energie do nové-
ho dňa. Určujúcimi výrobkami novej 
série sú redukovaná umývadlová a ele-
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gantná sprchová termostatická batéria 
obe s vysokou mierou samostatnos-
ti použitia. Pre podomietkové inštalá-
cie je vynikajúcim riešením armatúra 
na predmontáž podomietkového telesa 
s pružným krytom z elastomeru. Kúpeľňa  
od počiatku ponúka kompletný program 
pre podomietkové variácie, až po špeci-
álny vyťahovací vtok pre vane. Kónické 
formy sú prezentované jednoznačne ako 
funkčné elementy. Sú veľmi dobre kom-
binovateľné a vhodné pre všetky reduko-
vané zariaďovacie štýly. Na trhu nájdete 
okrem vodovodných batérií a sprchových 
armatúr aj kúpeľňové príslušenstvo ako 
paralelný program: držiak na uterák, háči-
ky na uteráky, poháre, držiak na toaletný 
papier a dávkovače mydla. Všetky tieto 
komponenty podčiarkujú čistotu línií ja-
ponského štýlu a zdokonaľujú nástup tohto 
nového sortimentu inšpirovaného Áziou. 

Kúpeľňa s antickým šarmom

Možno uprednostňujete európsky 
štýl a milujete Grécko. Veď práve ono 
malo najzásadnejší vplyv na celý vývoj 
európskej kultúry. Aj dnes z tejto krajiny 
srší duch dokonalých antických tvarov 
ako v architektúre, tak aj v predmetoch, 
ktoré denne používame. Prečo si trochu 
z tejto dokonalosti nevniesť do vlastného 
príbytku? Dizajnové štúdiá Neufield 
a Stein si vybrali za elementárny kompo-
nent tohto nového druhu kúpeľní štýlovú 
líniu amfory. Proporcie nádoby aplikova-
li na telo batérie a línie sa použili aj pri 
rukovätiach. Produkty sú vyhotovené 
s chrómovým povrchom  s nezameniteľ-
nou optikou. Rad kúpeľňových armatúr 
a doplnkov vzdáva hold práve význam-
nej antickej kultúre. Šarmantné a ne-
nútené tvary batérií dávajú vode akoby 
staroveké magické vlastnosti. Unikátny 
a harmonický dizajn armatúr spolu s ino-
vatívnymi technikami sa stávajú prame-
ňom nového pocitu energie. Amfora však 
nie je prázdna nádoba a za vonkajšou 
krásou sa skrýva technológia, ktorá ju 
robí nadčasovou nielen z hľadiska dizaj-
nu, ale aj životnosti. Samozrejmosťou je 
možnosť skrytého prívodu vody, na výber 
sú komfortné jednopákové batérie v tvare 
jazykov i klasické kohútiky s dvomi ruko-
väťami, ktoré majú buď podobu jazyka, 
alebo štvorlístka. Sprchová armatúra aj 
so sprchovou tyčou sú v starovekom štýle, 
rovnako aj termostatické batérie, sprcho-
vá či unikátna umývadlová trojotvorová ar-
matúra a k tomu celý doplnkový program.
Tvar bez hrán: nástenné batérie  variant 
pre sprchu i vaňu sú riešené bez krycích 
ružíc. Namiesto nich sa teleso batérie 
rozširuje smerom k stene. Amfora tak 
dokáže zakryť i ručne nepekne vysekané 
obkladačky.

Očaril vás purizmus?

Natural style - akcent na jednoduchosť 
a krásu. V tejto kúpeľni dýcha príroda. 
Cítite to? Svetlé drevo, prívetivé 
prostredie. Murovaná stena akcentuje 
útulnosť. Presne tak, ako chladná 
elegancia batérií. Prírodný kameň, alebo 
rôzne druhy dreva, s drsným povrchom 
(napr. bambus, buk) sa vynikajúco hodia 
na podlahu. Steny s hrubou štruktúrou 
v škále bielej až hrdzavočervenej farby 
nanášané pretretím efektívne vytvárajú 
dokonalý kontrast k hladkosti povrchu 
a tvarov batérií.

Modern Time  avantgardisticky inak

Umiestnenie sprchy a vane samo o sebe 
uvádza do rozpakov a zároveň fascinuje. 
Uprostred kúpeľne a otočené „chrbtom ku 

sebe“ doslova vyrazia dych. Fascinujúce, 
však? Dynamicky vystupujúce tvary 
batérií pôsobia dojmom, akoby boli 
zamurované. Nie menej puristicky ako 
zariadenie, nedbanlivo ako farebná 
úprava. Matné povrchy, jednofarebné 
dlaždice alebo tmavé drevo pre podlahu 
dokážu v takomto type kúpeľne doslova 
zázraky. Steny hladké, alebo s hodvábne 
matným povrchom v miernych pastelových 
odtieňoch medzi svetlomodrou -šedou 
a lipovozelenou -šedou, sú posledným 
doladením smerujúcim k dokonalosti.

Easy Living je dobrá nálada a spontán-
ny smiech v kúpeľni

Modrobiela farba v tomto type kúpeľne 
pôsobí čerstvým a slobodným dojmom. 
Technické prevedenie a dizajn boli zámer-
ne vyhotovené tak, aby v návštevníkovi 
kúpeľne podporili dobrú náladu. Pestrá 
mozaika pôsobí takmer opovážlivo: po-
zoruhodné je, ako harmonizuje s tvarovou 
jasnosťou batérií. Lesklé povrchy s deko-
ratívnymi obkladačkami na stenu a javor 
alebo breza na podlahu k batériám sadnú 
ako uliate. Steny so sivými pastelovými 
odtieňmi až po sýte farby s nádychom 
štruktúry prevzdušnia kúpeľňu a pri kráse 
a funkčnosti batérií vám umožnia opäť sa 
nadýchnuť.

Stanislava Murínová
v spolupráci so spoločnosťou Kludi
Zdroj fotografií: Kludi Myjava
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a
Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá spolupracovníka na pozíciu manažér inzercie

Požiadavky:

Ponúkame:

Náplň práce:

redakcia@domabyvanie.eu

-minimálne 3 roky praxe v oblasti marketingu a médií
-vynikajúce komunikačné a argumentačné schopnosti
-vysoké pracovné nasadenie a orientácia na výsledok
-primerané sebavedomie a odolnosť voči stresu
-práca s PC na užívateľskej úrovni
-ŽL, samostatnosť

- motivujúce provízne ohodnotenie v nadväznosti
na obchodné výsledky

- priležitosť uplatniť a ďalej rozvíjať svoje
skúsenosti v prostredí rozvíjajúceho
vydavateľstva

-vyhľadávanie a budovanie dlhodobých
obchodných vzťahov
-vedenie obchodných rokovaní
-príprava a dojednávanie obchodných zmlúv
-zodpovednosť za plnenie obchodného plánu

V prípade záujmu o bližšie informáce
nás kontaktujte e-mail:

rozvíjajúceho

dlhodobých

obchodných zmlúv
obchodného plánu

informáce



Nová trieda
kondenzačných

kotlov
Vzrastajúce ceny plynu posúvajú 
kondenzačnú techniku aj do tých aplikácií, 
v ktorých by bolo ešte pred rokom jej 
použitie nemysliteľné. Kondenzačné 
kotly začali hromadne nahradzovať 
dosluhujúce klasické kotly, ktoré boli 
inštalované pri plošnej plynofikácii v 90. 
rokoch. Ďalšou novootvorenou oblasťou 
sa stala hromadná výstavba. Aj napriek 
snahe investorov ušetriť ako sa len dá       
a na čom sa len dá, sa použitie tepelných 
zdrojov s úspornou prevádzkou stalo 
ekonomickou nutnosťou.
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Pre takéto a im podobné aplikácie 
vyvinula francúzska firma GeminoX nový 
modelový rad plynových kondenzačných 
kotlov strednej triedy pod názvom ZEM. 
Kotle GeminoX ZEM sú vynikajúcou 
alternatívou všade tam, kde nie je možné 
alebo nie je nutné využiť bezo zbytku 
všetky funkcie špičkového modelového 
radu kondenzačných kotlov GeminoX 
THRi.

Základným stavebným prvkom kotlov ZEM 
je nová generácia veľkoplošného kon-
denzačného výmenníka, ktorý je tradične 
vyrobený z austenitickej nerezovej ocele 
triedy 316L. Uvedeniu tohto výmenníka  
na trh predchádzal dlhoročný starostlivý 
vývoj a viac než dvojročná skúšobná pre-
vádzka na problémových aplikáciách po 
celej Európe, vrátane Slovenskej a Českej 
republiky. Excelentné výsledky predurčili 
tento výmenník k tomu, že bude postupne 
použitý vo všetkých typoch kondenzač-
ných kotlov GeminoX. Odolná konštrukcia 
nerezového výmenníka s veľkým prieme-
rom rúrkovnice garantuje dlhoročnú bez-
problémovú prevádzku. Nerezová oceľ je 
na rozdiel od zliatin hliníka imúnna voči 
elektrokorózii. Veľké priemery rúrkovnice 
eliminujú tendencie k zanášaniu kotlové-
ho výmenníka magnetitom, ktoré kvôli 
enormnému tepelnému zaťaženiu môžu 
viesť až ku jeho deštrukcii. 

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý má 
zásadný vplyv na funkciu kotlov ZEM, 
je celonerezový kruhový horák s pred-
zmiešavaním (patent GeminoX), ktorý 
sa plne osvedčil v kotloch špičkového 
radu THRi. Vysoko spoľahlivé a presné  
automatické udržiavanie konštantného 
pomeru vzduch/plyn umožňuje za-
chovanie veľmi vysokej účinnosti a zá-
roveň minimálneho obsahu škodlivín 
(trieda Nox 5) v každom okamžiku 

prevádzky kotlov ZEM.  

Použitie osvedčeného kvalitného horáku 
zabezpečilo zachovanie širokého rozsahu 
lineárnej modulácie výkonu, ktorý patrí k 
základným prednostiam všetkých konden-
začných kotlov GeminoX. Nadštandardný 
výkonový rozsah (20-100%) umožňuje 
presné kopírovanie tepelných požiada-
viek vykurovaného objektu v závislosti na 
vonkajšej teplote, dosiahnutie rovnomer-
ného a neprerušovaného vykurovania 
a taktiež, aj dostatok výkonu pre vhodne 
navrhnutú prípravu teplej vody. Veľmi níz-
ko položený minimálny výkon umožňuje, 
na rozdiel od väčšiny konkurečných vý-
robkov, optimálne vykurovania pri najbež-
nejších zimných teplotách blízkych 0 oC,  

Kotly ZEM sú vyrábané v dvoch 
výkonových variantoch : ZEM 2-17C ( 2,4 

až 17,2 kW ) a ZEM 5-25C, resp. SEP ( 
5,0  25,2 kW ). Príprava teplej vody môže 
byť u oboch výkonových variánt kotlov 
ZEM riešená ich doplnením o nepriamo 
ohrevné zásobníky teplej vody. Variant 
ZEM 5-25 SEP je vybavený  sekundárnym 
doskovým výmenníkom na ohrev teplej 
vody.

Kotly ZEM sú vybavené jednoduchšou 
verziou riadiacej elektronickej jednotky 
Siemens  model LMU 34, ktorá je určená 
iba pre jeden priamy vykurovací okruh. 
V riadiacej kotlovej jednotke LMU 34 je in-
tegrovaná adaptabilná ekvitermická regu-
lácia. Kotly ZEM sú vybavené vlastnými 
servisnými a ochrannými funkciami, ktoré 
trvalo zabezpečujú bezpečnú prevádzku. 
Za zmienku stojí predovšetkým autodia-
gnostika možných porúch, ochrana proti 
zamrznutiu, ochrana zásobníka teplej 
vody proti baktériám Legionella, občasné 
pretáčanie čerpadla mimo vykurovaciu 
sezónu....

Osadenie kotlov ZEM  touto riadiacou 
jednotkou v kombinácii s trojrýchlost-
ným obehovým čerpadlom umožnilo vý-
razné zníženie ceny kotla pri zachovaní 
všetkých konstrukčných predností kon-
denzačných kotlov GeminoX. Predaj no-
vého modelového radu na Slovensko bol 
zahájený koncom roka 2006. 

V spolupráci so spoločnosťou Procom
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Francúzske bazén
y

a záhradný nábyto
k

z teakového dreva

BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o.

www.balnea.sk

Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel/fax: 02/44456925
e-mail:balnea.regia@balnea.sk
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Každý ho potrebuje a každý ho 
nachádza niekde inde. Niekto 
preferuje aktívny, iný zas pasívny. 
Dobíja nám batérie a navracia 
stratenú energiu. Ráno relaxujeme 
v ratanovom kresle na terase 
nášho domu či balkóna hľadiac do 
budúcnosti cez vôňu levanduľových 
záhonov. Možno ste sa práve vrátili 
z exotickej dovolenky a v mysli sa 
opätovne vraciate k nezabudnuteľnej 
atmosfére dlhých večerov. Alebo 
si ešte len plánujete dobrodružnú 
cestu do ďalekých krajín. Pre 
iného je najväčšou odmenou, keď 
si večer môže zaplávať v bazéne 
alebo oddýchnuť v saune, a potom 
nerušene pozorovať z hojdacej 
lavičky za cvrkotu svrčkov letnú 
oblohu...  

r e l a x  



Bazény 
preverené 

dvoma generáciami

V roku 1966 založil pán Jean Desjoyaux vo francúzskom St. Etienne spoločnosť na 
výrobu bazénov. Odvtedy bazény Desjoyaux spríjemňujú život státisícom ľudí v 60 
krajinách sveta, a to vďaka nápaditosti, technickému riešeniu a skúsenostiam z oblasti  
stavebníctva.
Na náš trh ich od roku 1996 exkluzívne 
distribuuje a realizuje spoločnosť Balnea 
Regia PSW, spol. s r. o. Na podrobnejšie 
informácie sme sa opýtali  Ing. Zuzany 
Rehákovej, ktorá nám priblížila technické 
detaily, ktoré tieto bazény charakterizujú.

Prednosti bazénov Desjoyaux

- jednoduchá a rýchla montáž,

- vysoká životnosť,

- vysoká variabilnosť tvarov,

- vysoká úroveň estetického vzhľadu,

- kvalitná a dôvtipne riešená filtrácia   
vody,

- jednoduchá obsluha,

- nízke prevádzkové náklady,

- maximálna výbava bez zbytočných prí-
davných zariadení - protiprúdové pláva-
nie, balneoterapia, podvodné masáže. 

80 % betónu a 20 % vynaliezavosti

Na Slovensku je v súčasnosti od spoloč-
nosti Desjoyaux zrealizovaných okolo 600 
bazénov.

Tieto bazény spájajú v sebe dva exkluzív-
ne technické patenty – unikátnu konštruk-
ciu strateného debnenia pre konštrukciu 
stien bazéna a prevratný spôsob filtrácie 
vody bez potrubných rozvodov.

Konštrukčné riešenie 

Bazény svojím konštrukčným riešením, 
veľkosťou a tvarovou variabilitou uspo-
koja predstavy veľkého percenta tých, 
ktorí túžia po vlastnom bazéne. Základ 
úspechu týchto bazénov spočíva v ich 

konštrukcii. Betónová konštrukcia metó-
dou strateného debnenia Desjoyaux bola 
vytvorená a patentovaná v roku 1978 
a využíva všetky výhody železobetónu, 
nevyhnutné pre kvalitu a trvanlivosť ba-
zéna. Tento konštrukčný postup umož-
ňuje stavbu betónových bazénov rôznych 
tvarov.

Ako konštrukčný materiál stien sa pou-
žíva betón, ktorý sa vylieva do vopred 
zmontovanej a zaarmovanej konštrukcie 
strateného debnenia, teda do akejsi formy 
z tvrdeného polypropylénu, v ktorej do-
zreje do predpísanej tvrdosti a pevnosti.
Stratené debnenie je vyrábané pomocou 
vstrekovacích lisov, výška steny je 1,2 m 
a je typizovaná.

Dno bazéna tvorí železobetónová doska 
armovaná a betónovaná súčasne so ste-
nami bazéna (nestavia sa vopred ako prí-
prava pre stavbu stien), možno ju tvarovo 
prispôsobiť predstavám zákazníka. Prehĺ-
benie bazéna sa robí od 1,2 m do -1,8 m   
s ohľadom na celkový rozmer bazéna.

Vďaka samonosnej konštrukcii, ktorá 
týmto spôsobom vznikne, môže byť bazén 
umiestnený do akéhokoľvek terénu alebo 
aj nad terén. Takto môžu byť bazény 
umiestnené aj vo svahoch, na terasách či 
strechách domov, alebo vznikajú bazény 
so stenami vytŕčajúcimi nad okolitý terén 
a tvoriacimi múriky, na ktorých sa dá 
sedieť. 

Vytvorením konštrukčného systému 
Desjoyaux boli dosiahnuté a zvýraznené 
všetky výhody betónových konštrukcií 
bazénov.

Stratené debnenie sa stáva súčasťou 
konštrukcie stien bazéna, teda po be-
tonáži sa neodstraňuje - preto názov 
„stratené“. Debnenie z polypropylénu má 
aj ochrannú funkciu - chráni betónové 
steny tým, že odoláva pôsobeniu 
vonkajších škodlivých vplyvov, ako napr. 
voči pôsobeniu plesní a hnilobe.

Každý bazén sa skladá z určitého 
množstva panelov, ktoré môžu byť 
rozdielne tak rozmerovo, ako i tvarovo. 
Základným stavebným prvkom týchto 
panelov je konštrukčný diel rozmeru 
0,25 x 1,2 x 0,17, čo umožňuje vytvárať 
tvarovú variabilnosť bazénov a uspokojiť 
tak nároky klientov na ich tvarovú 
rôznorodosť.

V prípade priaznivých poveternostných 
podmienok môže celková práca vrátane 
dokončovacích zemných prác (zásypy, 
dlažba) trvať okolo 10-15 pracovných 
dní. Z praktických dôvodov stavbu však 
delíme na 2 časti, a to na hrubú stavbu 
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a dokončovacie práce. Prvá etapa trvá 3 - 
4 dni a druhá rovnako. Rozdelenie stavby 
na 2 časti sa využíva z viacerých dôvodov 
a rešpektuje tak technologický postup      
s ohľadom na ročné obdobie a terénne 
úpravy, resp. záhradnícke práce.

Ako vnútorná úprava stien a dna bazéna 
sa používa fólia PVC hr. 0,75 mm, ktorá 
sa vešia do koľajničky umiestnenej na 
hornej časti panela. Takto zachytená fólia 
sa ukladá na miesto vysávaním vzduchu 
pomocou priemyselného vysávača. Tým 
je zabezpečené jej perfektné rozloženie 
ešte pred napustením vody.

Bazénová stena je na hornom okraji 
ukončená bazénovým lemom z umelého 
pieskovca, ktorý má viacero funkcií - 
okrem estetickej, je to ochrana koľajničky 
so zavesenou fóliou a pôsobí aj ako 
vlnolam – aby sa voda pri plávaní alebo 
skákaní zbytočne z bazéna nevylievala.
Rozmer kameňa je 0,5 x 0,25 m.

Filtrácia vody

Spoločnosť Desjoyaux nezabudla ani 
na kvalitu vody. Filtrácia Desjoyaux 
patentovaná v roku 1983, znamená 
filtráciu bez potrubia.

Filtračné zariadenia Desjoyaux vďaka 
homogénnej koncepcii riešia tzv. 
problémové miesta klasických rozvodov 
bazénov, teda miest prestupov potrub-
ných rozvodov cez steny bazéna, ktoré sú 
najpravdepodobnejšími miestami úniku 
vody a zatekania. Tento filtračný systém 
nevyžaduje, oproti iným systémom, 
žiadne potrubné rozvody ani budovanie 
šachty či technologickej miestnosti pre 
filtračnú technológiu bazéna. Filtračná 
jednotka umiestnená na alebo v stene 
bazéna, vylučuje riziko úniku vody či v zi-
me jej zamrznutie. 

Predná časť jednotky obsahuje skimmer, 
košík na hrubé nečistoty, špeciálny filtračný 
vak z netkanej textílie s odlučivosťou 6 
alebo 15 um, nasávacie potrubie, trysky  
a 2 x 100 W halogénové svetlo.

V zadnej časti sa nachádza technológia, 
t. j. čerpadlo a výtlačné potrubie, ktoré sa 
dá nahradiť prietokovým elektroohrevom 
alebo prepojiť na teplovodný výmenník,      
a tým ohrievať vodu cez kotol, solárne pa-
nely alebo iný energetický zdroj. Tak isto sa 
dá filtračné zariadenie vybaviť zariadením 
na elektrolýzu pre úpravu slanej vody 
alebo prepojiť na iné technologické 
zariadenia, ako je zariadenie na výrobu 
ozónu, resp. automatické dávkovače ché-
mie s riadiacimi jednotkami.

Výkon filtrácie je odvodený od výkonu 

použitého čerpadla, a ten môže byť 11, 
18, 25 alebo 50 m3/hod. Pri tomto výkone 
- 50 m3/hod - sa prúd vyfiltrovanej vody 
vracia do bazéna cez trysku rýchlosťou 
24 km/hod a vytvára tak „protiprúd“, teda 
prúd, ktorý umožňuje plavcovi plávať na 
mieste.

Spoločnosť Desjoyaux jediná dodáva 
protiprúd ako súčasť filtrácie, nakoľko 
pre tento účel využíva dvojrýchlostné 
čerpadlo, ktoré jednoduchým prepí-
naním funguje na 2 výkony - 25 a 50 
m3/hod. Samozrejme, že aj systém 
Desjoyaux používa chémiu na úpravu 
vody, pretože filtrácia je len mechanic-
ké čistenie, čiže zachytávanie malých 
nečistôt na stenách filtra. Chemická 
úprava sa stará o zdravotnú neškodnosť 
vody - zabíja mikroorganizmy, ktoré sa 

vo vode nachádzajú.
Bazény Desjoyaux môžeme prirovnať k 
LEGU. Je to jednoduchá, ale dôvtipná 
skladačka, ktorú si klient môže postaviť aj 
sám - len s technickou pomocou výrobcu 
cez autorizovaného distribútora.

Na konštrukčné prvky bazénov je 10- 
ročná záruka, no životnosť bazénov sa 
počíta na desaťročia. Stačí vymieňať fóliu 
po uplynutí jej životnosti a zabezpečovať 
jednoduchý servis čerpadiel či prídavných 
technologických zariadení.

V spolupráci so spoločnosťou 
Balnea Regia PSW
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Striedavé zaťaženie jednotlivých častí   
tela pozitívne vplýva na ich celkové 
rovnomerné rozvíjanie, najmä u detí 
a mládeže. Masážny účinok plávania je 
taký významný, že sa rovná liečebnému 
účinku. Odporúčaná teplota vody je 24-
26°C. Nižšie teploty, hlavne pod 18°C, 
kladú zvýšené nároky na krvný obeh 
a dýchací systém. Rodinné bazény sa čo-
raz častejšie stávajú doplnkom rodinných 
domov. V súkromnom bazéne má byť 
voda vždy čistá a prijateľne teplá.

Základné rozdelenie  súkromných 
bazénov

Bazény  podľa umiestnenia delíme na:
- otvorené, 
- kryté.

Minimálne rozmery, pri ktorých sa dá 
plávať sú 5 x 2,5 m. Menšie rozmery   
bazénov dovoľujú plávať iba s použitím 
zariadenia na protiprúdové plávanie,  
ktoré čiastočne nahradí chýbajúcu dĺžku. 

Veľmi dôležitým údajom je hĺbka bazéna. 
Podľa platných smerníc je limitujúca hĺbka 
pre malé deti 0,4 m pre neplavca 1,3 m. 
Zo stavebného hľadiska sa realizujú kryté 
domové bazény podobne ako otvorené. 
Domový bazén navyše vyžaduje sa-
mostatnú, dobre izolovanú miestnosť 
s vykurovaním a vetracím zariadením 
resp. odvlhčovacím zariadením.

Rozdelenie bazénov podľa spôsobu 
cirkulácie

Bazény podľa spôsobu cirkulácie delíme 
na: 

- bazény s vrchným prepadom. Po obvode 
je prepadový žľab, ktorý zabezpečuje 
kontinuálny odtok znečistenej a bak-
teriologicky závadnej vody z hladiny ba-
zénu po celom obvode do vyrovnávacej 
nádrži.
- skimrové bazény. Pre menšie bazény 
je určený zberač - skimmer. Potrubie je 

v tomto prípade napojené priamo na cir-
kulačné  čerpadlo.

Povrchová úprava bazénov

Tu spomenieme najviac používané  
spôsoby povrchovej úpravy  rodinných 
bazénov :

Fólia

Je zložená z dvoch vrstiev,medzi ktorými 
je vlisovaná polyesterová textilná vložka.
Tým vznikne pás mimoriadnej pevnosti 
hrubý 1,5 mm. Môže sa použiť na všetky 
staré, alebo nové konštrukcie-betón, dre-
vo, laminát a iné.

Rodinné
bazény
Plávanie ako najvhodnejšia telesná 
aktivita a jej vplyv na zdravie človeka sa 
nedá nahradiť inou pohybovou činnosťou. 
Odlišné teploty vody a vzduchu otužujú 
celý organizmus človeka.
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Keramika

Je určená náročnejším zákazníkom. 
Predstavuje vyšší stupeň investície (vrá-
tane hydroizolácie a škárovacích hmôt) 
výsledkom ktorej je dielo vysokej kvality.
Pre obklady sa najviac používa  buď  skle-
nená mozaika (Opiocolor), alebo keramic-
ká mozaika (Agrob Buchtal, Bisazza).

Plastový monolit

Bazén je vyrobený z polypropylenových  
dosiek svetlomodrej farby hr. 5 mm zvára-
ním a k zákazníkovi  je dopravený v hoto-
vom stave. Tu sa položí na železobetóno-
vú dosku do montážnej jamy.

Vďaka ÚV stabilizátoru bazén po celú 
dobu životnosti nemení farbu,nestráca 
pružnosť a húževnatosť ani v mraze.

Tvar a rozmer bazéna je možné prispôso-
biť podľa želania zákazníka.

Príslušenstvo bazéna

Čerpadlá

Umožňujú cirkuláciu  bazénovej  vody.  Sú 
navrhované tak, aby zabezpečili výmenu 
vody v bazéne podľa požiadavky hygie-
nického predpisu.

Filter

Filtrácia bazénovej vody je proces, pri kto-
rom vrstva kremičitého piesku zachytáva 
vyzrážané nečistoty v bazénovej vode.Tie 
vzniknú reakciou pridaných chemikálií do 
bazénovej vody.

Chemická úprava bazénovej vody

Pri prevádzke bazéna sa do bazénovej   
vody pridávajú rôzne chemikálie, najčas-
tejšie koagulanty, chemikálie na úpravu 
Ph a dezinfekčné prostriedky. Chemikálie 
sa pripravujú v rozpúšťacích nádržiach 
a do potrubia sa dávkujú dávkovacím 
čerpadlom. Základnou požiadavkou kla-
denou na vodu v bazéne je jej zdravotná 
nezávadnosť. Tú docielime chlórovaním. 
Pre  rodinné bazény  jednou z možností 

dezinfekcie je využitie elektrolýzy slanej  
vody.

Výhody elektrolýzy :

- Jemne slaná voda má terapeutické
účinky,
- Odpadá manipulácia s chlórnanom ale-
bo iným dezinfekčným prostriedkom,

- Odpadá dráždivý a zapáchajúci efekt.

Pri tomto spôsobe dezinfekcie sa doporu-
čuje použiť k bazénom doplnky z nerezo-
vej  ocele  AISI  316.

Ohrev bazénovej vody

Hygienické predpisy určujú teplotu vody 
v bazéne 26°C. Pri otvorených rodinných 
bazénoch postačuje teplota 22-24 °C.

Spôsoby ohrevu vody pre súkromné 
bazény:

- teplovodným výmenníkom,
- elektrickým ohrevom,
- využitím slnečnej energie,
- tepelnými čerpadlami.

Znížiť prevádzkové  náklady  pri  ohreve   
bazénovej vody je možné aj prekrývaním 
vodnej hladiny mimo prevádzky zakrýva-
cou fóliou, lamelovým prekrytím alebo po-
lykarbonovým prestrešením bazéna, kto-
ré obmedzujú odparovanie vody a znižujú  
tepelné  straty.

Požiadavky na údržbu a prevádzku bazé-
nov

Kvalita bazénovej vody je závislá od 
technického vybavenia úpravne vody 
a úzko súvisí aj s pravidelnou analýzou 
pH, ORP a obsahu voľného chlóru. Na 
to sú na trhu určené rôzne typy meracích 
a vyhodnocovacích zariadení v rôznych 
prevedeniach.

Pre čistotu vody je dôležité pravidelné od-
straňovanie hrubých nečistôt z vodnej hla-
diny a z dna a to alebo ručne ovládaným 
vysávačom s teleskopickou tyčou alebo 
vysávačom s možnosťou programovania 
cyklusu čistenia.

Toto je len stručný prehľad z oblasti reali-
zácie bazénov a ich príslušenstva. Bližšie 
informácii na: www. aquamontsb.sk

Mikuláš Karaffa
foto: AQUAMONT, archív redakcie
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Yosemity-
vertikálna realita
Prebíjame sa kilometrovou stenou El Capa, meter po metri 
ukrajujeme z nekonečných špár. Skala ktorá nás pred pár dňami 
pri pohľade z doliny tak fascinovala nás úplne pohltila, je všade 
okolo nás. Po štyroch dňoch lezenia si kladiem otázku: Čo tu 
vlastne robíme? Unavení, špinaví, dotlčení od každodenných 
pádov „do lana“, s popraskanými perami od dotieravého vetra 
a slnka. 

Yosemitský národný park sa rozprestie-
ra na ploche 3130 km2 v pohorí Sierra 
Nevada v štáte California. Za národný 
park bol vyhlásený v 1890 roku, po tom čo 
toto územie v polovici 19. storočia úplne 
zabrali belosi. Akým spôsobom sa to 
udialo našepkáva názov, ktorý pochádza 
z reči pôvodných obyvateľov (yo hemite 
= sú to vrahovia). Mnohí ho považujú za 
najkrajší kút USA a z pohľadu horolezca 
to môžem len potvrdiť. Každoročne tieto 
miesta navštívia 4 mil. ľudí, väčšina z nich 
však trávi pobyt  v turistických mestečkách  
v Yosemite Walley.

Dnešný vzhľad Yosemite Walley bol 
vytvorený mohotným ľadovcom, ktorý 
do hladka vybrúsil steny okolitých vrchov 
a riečkami Merced River a Tanaya. Tie 
sa na jar menia na divoké rieky. Údoliu 
dominujú 2693 m vysoký Half Dome, 
najväčší žulový monolit sveta El Capitan 
s 1000 m vysokou kolmou stenou 
a Yosemite Fall 739 m vysoký vodopád  
s tromi skalnými stupňami. Miestna 
príroda pripravila pre ľudí nástrahy na 
ktoré vás upozorní množstvo výstražných 
tabúľ. Pomerne rozšírené medvede hnedé 
sa „zcivilizovali“ a vykrádajú zabudnuté 
potraviny z odstavených áut a stanov. 
Preto je celé údolie posiate plechovými 
„bear boxmi“ na uloženie potravín pri 
kempovaní. Poison oak, miestny jedovatý 
dub, spôsobuje u ľudí nepríjemné aler-
gické reakcie podobné popáleninám 
a v zdanlivo čistej vode žijúci prvok 
Giardia lamblia vyvoláva nepríjemné 
črevné ochorenie.

Do údolia sa najlepšie dopravíte zo 
San Franciska vlakom do mestečka 
Merced a odtiaľ autobusom priamo do 
centra údolia v Yosemite Lodge. My si 
prenajímame auto priamo na letisku 
v San Francisku. Táto voľba nám poskytuje 
viac pohodlia a pri šiestich ľuďoch je 
lacnejšia. Starosti s presunmi po 11 km 
dlhom údolí si robiť nemusíte, premáva 
tu každých 20 minút autobus zadarmo. 

Ubytovať sa môžete od campu za 5$ až 
po luxusný hotel Ahwahnee. 

Myšlienka vyraziť do tohto krásneho kúta 
sveta vznikla na jeseň roku 2005 počas 
piatkového lezeckého oddychovania od 
práce. Do Ameriky sa chystala väčšia 
partia horolezcov. V prvej chvíli som ju 
úplne zamietol. Na mesiac? Uprostred 
najväčšieho pracovného zhonu? Ne-
možné! Ale  neprešiel ani deň a mal som 
všetky „proti“ vyriešené. Túžba vyraziť na 
miesta, o ktorých som čítal ako chalan, 
bola silnejšia. Do Yosemite Walley sme 
sa vypravili v septembri 2006. I keď 
je naším hlavným cieľom zdolávanie 
strmých stien, po únavnom viacdňovom 
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lezení prichádzajú dni oddychu vyplnené 
všemožnými aktivitami a výletmi do 
okolia Yosemite Walley.  Takmer 1300 km 
turistických a cykloturistických chodníkov, 
nekonečné množstvo malebných scenérií, 
3500 rokov staré metasekvoje dokážu 
potešiť každého milovníka prírody či 
fotografa. Počas mesiaca v údolí sme 
ani zďaleka nevyčerpali možnosti, ktoré 
toto miesto ponúka. Odchádzame plní 
zážitkov a chute  vrátiť  sa  sem  znova.

Ladislav  Boszorád 
foto: Ladislav Boszorád, 
        Dušan Myslivec
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Z pohľadu záhradného architekta je           
v našich podmienkach záhradné umenie 
len mladším súrodencom stavebnej ar-
chitektúry, stále sa rozvíja a hľadá svoju 
cestu. Sama stavebná architektúra nie je 
na Slovensku vo svojej vrcholnej fáze vý-
voja a podobne nevyzretá je aj záhradná 
architektúra, ktorej prudký, ale predsa len 
počiatočný rozmach, cítime najmä v po-
slednom období.

Ako každý začiatok, aj tento druh umenia, 
je sprevádzaný hľadaním, ale aj ťažkosťa-
mi, prípadnými chybami a omylmi. Vývoj 
však neustále napreduje a prináša prvé 
úspechy v podobe kryštalizovania názo-
rov na krásu skĺbenú s funkčnosťou. Pre-
hnaná pestrosť rastlinného materiálu, rôz-
norodosť charakteru stavebných prvkov 
a prvkov drobnej architektúry, nezohľad-
ňovanie priestorových možností záhrad 
sú ešte stále hlavnými nedostatkami sa-
dovnícko-kompozičného riešenia priesto-
ru. Pôvodné chápanie rodinnej záhrady 
sa mení, jej dominujúca úžitková funkcia 
ustupuje v prospech obytno-rekreačnej 
a okrasnej.
 
Rastliny vysádzané do záhrad nie sú 
vždy vhodnou voľbou zo širokého spek-
tra sortimentu. Neuvedomelé požiadavky 
zákazníkov by mali vhodne usmerňovať 
záhradnícke centrá, v súčasnosti sta-
vajúce na istotu v ponuke zaužívaného            
rastlinného materiálu. 

Záhradky sú dnes plné záhradných 
trpaslíkov, altánkov, pergol a mostíkov, 
často doplnené zakrpatenými kultivarmi 
ihličnanov, alebo dotvorené tvarovanými 
krušpánovými výtvormi a jazierkami 
so zlatými rybkami, niekedy kombino-
vanými aj so skalkami. Takáto tradičná 
podoba postupne ustúpi skutočnému 
záhradnému umeniu. Podobný prerod 
od záhradníckeho remesla k záhrad-
nému umeniu prebehol aj v krajinách 
s dlhodobou tradíciou záhradného 
remesla. Práca s ľudskými predstavami  
je rozhodne zdĺhavá a náročná na osvetu, 
čaká však aj nás.

V čom vlastne spočíva podstata záhrad-
ného umenia? Predovšetkým v indivi-
duálnom prístupe k priestoru záhrady, 
jej okoliu a požiadavkám investora. Tiež               
v spoznaní zmyslu jej existencie ako prí-
rodnej komnaty rozširujúcej obydlie člo-
veka. Súčasná záhradná tvorba je zväč-
ša výsledkom ľudovej tvorivosti, niektoré 
záhrady sú výsledkom práce „záhradné-
ho architekta“, ktorý často podľahne neo-
podstatneným požiadavkám majiteľa. Len 
veľmi málo záhrad skutočne zodpovedá 
predstave dobre zvládnutého dizajnu zá-
hrady. 

Záhradná 
architektúra 
ako umenie

Záhrada od nepamäti obklopuje 
ľudské obydlie, jej podoba a cha-
rakter neustále podlieha zmenám 
v priebehu času. Aj preto dnes 
rozlišujeme rôzne slohové obdobia 
záhradného umenia, ktorého súčas-
ťou je aj dnešná novodobá podoba 
okrasných záhrad. 
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Intenzifikácia výstavby spôsobuje zmen-
šovanie plochy záhrad, ktoré prináša 
uplatňovanie minimalistických či funkcio-
nalistických prístupov k riešeniu okrasnej 
záhrady. Novodobá záhrada bude jedno-
duchá, pohodlná, s minimálnou údržbou 
a len s jedným či dvoma dominantnými 
prvkami. Pravidelné prvky kombinované 
s nepravidelnými, v každom prípade však 
bude originálna, s čitateľným rukopisom 
jej tvorcu - záhradného architekta, ale 
zároveň vystihujúca potreby a predstavy 
jej majiteľa. Úlohou záhradného archi-
tekta je viesť investora správnym sme-
rom, upozorniť aj na rôzne alternatívy                           
v tvorbe priestoru. Úlohou majiteľa je zod-
povedne vybrať záhradného architekta 
– projektanta svojej záhrady, nespoľah-
núť sa na vypracovanie projektu zadar-
mo záhradníckym centrom, nenechať sa 
zviesť vidinou ušetrených peňazí za pro-
jekt, ktoré sa neskôr zaplatia v realizácii 
záhrady. Výber kvalitnej realizačnej firmy 

je predpokladom pre vznik plnohodnotnej                  
a funkčnej záhrady. Nevhodné rozhodnu-
tia v týchto otázkach sú najčastejšou prí-
činou nespokojnosti so záhradou.

Veľmi častým problémom pri navrhovaní 
záhrad je akési nutkanie použiť čo najviac 
prvkov, tým však nechceme zamietnuť 
kombináciu viacerých komponentov zá-
hrady. Avšak je potrebné uvedomiť si ich 
využiteľnosť v priebehu roka, ako i mož-
nosť ich zladenia s existujúcimi stavebný-
mi prvkami. 

Za hlavné znaky kvalitného projektu zá-
hrady sa považuje:

- využitie existujúcich prírodných prvkov: 
terénu, existujúcej vegetácie a výhľadov 
zo záhrady, ktoré sú často tým najcennej-
ším v novovznikajúcej či rekonštruovanej 
záhrade,

- definovanie štýlu záhrady, od ktorého 
sa bude odvíjať charakter ostatných 
prvkov; súčasné záhradné umenie 
poskytuje širokú paletu podôb záhrad, ich 
úspešnosť však  nezávisí len od výberu 
charakteru prvkov, ale aj od schopnosti 
záhradného architekta vytvoriť ucelenú 
štýlovú podobu svojej a majiteľovej 
predstavy o záhrade, čo býva často 
otázkou spoločného kompromisu, 

- výber vhodného rastlinného materiálu je 
zásadnou otázkou, odvíja sa a nadväzu-
je na prírodné podmienky danej lokality, 
môže byť však ovplyvnený aj citovými 
vzťahmi majiteľov ku konkrétnym rastlin-
ným druhom, ale ešte ťažšie udržuje ne-
vhodný prvok tak, aby neznížil estetický 

zážitok z celej záhrady. Nesprávne prí-
klady realizácií sú žiaľ u nás zastúpené 
v značnej miere: skalka na rovine, jazero 
na kopci, vresovisko na vápenatej pôde, 
betónové balustrády, romantické sadro-
vé skulptúry. Sú to prvky, ktoré popierajú 
podstatu svojej existencie, čo je už len 
krokom od ich výsledného negatívneho 
výrazu, pôsobiaceho v konečnom dôsled-
ku prinajmenšom „rozpačito“.

Použitie prírodných prvkov na nepri-
rodzených stanovištiach je technicky 
možné, avšak otázkou zostáva, či je 
prirodzené a opodstatnené usmerňovať 
už i tak dosť ťažko skúšanú prírodu. 
Podobne aj strihanie drevín je otázkou 
miery, hoci niektoré rastliny vyžadujú rez, 
ale ako všetko, aj tvarovanie rastlín pozná 
svoje hranice.

Vodné plochy sú samostatnou kapitolou, 
počnúc menšími fóliovými a plastovými 
jazierkami až po kvalitné prírodné bazé-
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ny s dostatočnou plochou vodnej hladi-
ny a prírode podobnou filtračnou zónou             
s kumulovanou estetickou a úžitkovou 
funkciou. Vodné prvky prinášajú do zá-
hrady ďalší prírodný element: zurčiaci 
potok, tryskajúca fontána i pokojná vodná 
hladina rozširuje paletu prvkov záhrady             
a umožňuje obohatenie všetkých zmyslov 
človeka. Bazény a vírivky spestrujú náplň 
záhrad, svojou podstatou však predstavu-
jú stavebný element, vyžadujúci vkusné 
kompozičné, funkčné a prevádzkové za-
členenie v záhrade. Príjemná atmosféra 
záhrady sa dá znásobiť vhodným osvetle-
ním či jej ozvučením.

Strešné záhrady sú v súčasnosti v znač-
nom záujme laickej i odbornej verejnosti, 
sú nielen alternatívnou plochou pre roz-
šírenie obytného priestoru v extrémnom 
prostredí miest, ale aj plochou zlepšu-
júcou kvalitu životného prostredia. Ich 
hlavné delenie na extenzívne a intenzívne 
vystihuje ich podstatu a spôsob využitia i 
následnej údržby.

Umenie je každodennou súčasťou 
existencie človeka, jeho forma je 
rôznorodá, každá prispieva k vytváraniu 
adekvátneho a estetického prostredia 
smerujúceho k pohodliu v práci i v sú-

kromnom živote. Jednou zo špecifických 
foriem umenia je aj práca záhradného 
architekta, ktorá vnáša umelecké hodnoty 
do nášho obytného prostredia. 
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