
�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� �

� � � � � �

� � � � � � � � � � � �



v a r i o  
futuro accent  ccs 

avant plastic petro bell  wall 
relax classic tornado modul tubus 

prestige emergency qaudro simple
projector forstreet tubus indirect downlight

vario  futuro accent avant ccs plastic petro  bell
relax classic tornado modul prestige emergency  
qaudro  simple projector wall forstreet  tubus 
indirect  downlight vario  futuro accent avant  ccs  
plastic petro  bell relax classic  tornado  modul  
prestige  emergency qaudro simple  projector  
wall forstreet  tubus  indirect  downlight vario
futuro accent avant  ccs  plastic petro  bell relax 

classic  tornado  modul  prestige  petro
emergency qaudro simple projector 

slovenský výrobca
svietidiel

HISTÓRIA
1992  - RNDr. Levársky začal svoje podnikanie
  pod značkou OMS
1995 - bola založená spoločnost OMS spol. s r.o.
1999 - bolo založené vlastné oddelenie výskumu
  a vývoja
2004 - presústredenie celej produkcie,
  spoločnosť získala nový výrobný závod Dojč
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2006 - výstava light+building vo Frankfurte
  nad Mohanom, prvá účasť OMS
 - výstava Coneco - OMS ocenená cenou
  Zlatý Leonardo za najlepší výstavný stánok
 - ocenenie Interiér roka pre nami nasvetlený
  Bar-Bar v Skalici
 - výstavy: Moskva, Viedeň, Salzburg, Graz
2007 - otvorenie administratívnej budovy OMS
 - prvá plnoautomatizovaná technológia
 - výstava Ukrajina 2007
2008 - výstavba plnoautomatizovaného
  distribučného skladu
 - výstava light+building vo Frankfurte
  nad Mohanom
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 poločnosť OMS spol. s r.o. – výrobca svietidiel, Vám predstavuje 
 svoj výrobný program pre interiér (kancelárske priestory, hotely,
 reštaurácie, obytné priestory, nemocnice, banky, výrobné
a skladové priestory, kultúrne a reprezentačné priestory...) a exteriér
(nasvetlíme prakticky čokoľvek od loga firmy po historické budovy...). 
Nadčasový design, v zmysle inteligentného funkcionalizmu ako jeden 
zo základných prvkov kvalitnej priemyselnej výroby, bol vždy dôležitou
vlastnosťou produktov našej spoločnosti a vysoká kvalita, široká
flexibilita, mimoriadne rýchle dodávky - to je relevantné potvrdenie našej
kvality, ktoré umožňuje našim zákazníkom, aby sa mohli stopercentne 
spoľahnút na plnenie našich záväzkov a kontinuite našich obchodných 
vzťahov.
 OMS podporuje myšlienku „vysoká kvalita a svetový dizajn“. Toto 
sú hlavné body obchodnej politiky spoločnosti OMS, ktorých sa rozhodne 
nevzdá. Snažíme sa získať pozíciu dlhodobej a udržateľnej prvotriednosti 
v oblasti svietidiel tým, že globalizujeme výrobné procesy a dodávame 
naše produkty v najkratších možných dodacích termínoch a za najlepších 
podmienok priamo zákazníkovi. Kedže neustále inovujeme a rozširujeme 
náš výrobkový program, tento katalóg nebude nikdy úplne aktuálny.
 OMS spol. s r. o. je tradičným výrobcom svietidiel.V súčastnosti 
ostáva 6% produkcie na Slovenskom trhu a 94% smeruje do krajín celého 
sveta.
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kontak t :  marke t ing@oms.sk



EDITORIAL

Nakoľko Slovensko prežíva stavebný boom, rastie záujem 
o informácie z tejto oblasti. Vraví sa „dobrá rada nad zlato“. Preto sa 
snažíme prinášať „dobré rady“ a informácie o nových  možnostiach 
z oblasti stavebníctva, stavebných postupoch, technológiách, 
materiáloch, či vybavenia a zariadenia interiéru, aby vaše investície 
boli rozumne vynaložené.
Aj v tomto vydaní časopisu vám ponúkame komplexné informá-
cie súvisiace s bývaním počnúc financovaním až po realizáciu. 
Momentálne asi najviac rezonuje téma energetických úspor vy-
plývajúca zo zákona o energetickej hospodárnosti budov, kto-
rý tento rok nadobudol účinnosť. Preto vám aj my, počnúc tým-
to vydaním, budeme prinášať poznatky a témy zamerané na 
energeticky úsporné bývanie. Máme ambíciu aby bol časopis i 
do budúcnosti zdrojom komplexných informácií a preto i naďalej 
uvítame vaše pripomienky, názory a tipy na témy, ktoré by vás, 
našich čitateľov najviac zaujímali. Touto cestou sa chceme poďa-
kovať všetkým za ich doterajšie pripomienky, názory a inšpirácie. 
Taktiež privítame spoluprácu odborníkov, ktorí by vedeli prispieť 
aktuálnou a zaujímavou témou a pomohli nám tak zabezpečiť 
kvalitnú obsahovú náplň i do budúcnosti. Všetky vaše podnety s 
potešením čakáme na našej e-mailovej adrese: redakcia@doma-
byvanie.eu.

Milí čitatelia, veríme, že i v tomto vydaní časopisu DOM a BÝVANIE 
si nájdete pre vás tie potrebné informácie.  

Príjemné čítanie vám praje redakcia
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Energeticky pasívny dom (ďalej len EPD alebo pasívny dom) je dom, ktorý v zime aj 
v lete poskytuje vysokú kvalitu vnútorného prostredia a súčasne umožňuje výrazne 
znížiť spotrebu energie na vykurovanie a prevádzku vôbec. Nepotrebuje konvenčné 
vykurovanie či klimatizáciu a svojou úspornosťou šetrí aj prírodné zdroje.  

Pasívny dom je vlastne kvalitný nízko-
energetický dom. V zime sú jeho straty 
tepla (či už únikom cez stavebné kon-
štrukcie alebo vetraním) také nízke, že na 
udržanie tepelnej pohody v interiéri sta-
čí (s výnimkou najchladnejších dní roka) 
pasívne využiť teplo zo zdrojov, ktoré 
sú k dispozícii v dome. Slnečné žiarenie 
dopadajúce cez okná a teplo vytvárané 
domácimi elektrospotrebičmi či obyva-
teľmi pokryje väčšiu časť tepelných strát. 
Zvyškovú potrebu tepla pokryje vetrací 
systém – pasívny dom sa teda zaobíde 
bez „aktívneho“ vykurovania. K pohode 
prispieva aj vyššia teplota povrchu stien 
a okien – z obvodových konštrukcií nesá-
la chlad. Dostatočná izolačná vrstva, vet-
ranie s rekuperáciou a účinné zatienenie 
okien znižujú nežiadúce zisky tepla v let-
nom období natoľko, že na zabezpečenie 
tepelnej pohody nepotrebujeme klimati-
záciu.

Nevyhnutnou súčasťou pasívnych domov 
je systém riadeného vetrania so spätným 
získavaním tepla, ktorý zabezpečuje stá-
ly prívod čerstvého vzduchu a odsávanie 
vzduchu vydýchaného a znečisteného. 

Odvádzaný vzduch odovzdáva svoje tep-
lo privádzanému vzduchu vo výmenníku 
tepla, pričom nedochádza k ich vzájom-
nému premiešaniu. V chladných dňoch 
potom postačuje dohrievanie vetracieho 
vzduchu a iné vykurovanie nie je potreb-
né. Priblížme si to názorným príkladom: 
na vykúrenie izby s plochou 10 m2 v ta-
komto dome stačí tepelný výkon 100 Wat-
tov, teda výkon jednej žiarovky „stovky“.

POROVNANIE DOMOV 
PODĽA POTREBY ENERGIE

Keď hovoríme o autách, zaujíma nás 
ich prevádzková úspornosť. Energetickú 
úspornosť budovy určuje najmä merná 
potreba tepla na vykurovanie. Stanovuje 
sa v kilowatthodinách na meter štvorcový 
úžitkovej plochy a rok (kWh/m2.a, kde „a“ 
znamená rok) a vyjadruje, aké množstvo 
tepla je potrebné dodať pre udržanie te-
pelnej pohody v budove na jednotku úžit-
kovej plochy za rok. Merná potreba tepla 
na vykurovanie je hodnota vypočítaná 
(a nezávislá od správania sa obyvateľov 
či od náhodných klimatických extrémov), 
merná spotreba udáva množstvo skutoč-

Čo je energeticky
pasívny dom
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ne spotrebovanej energie na meter štvor-
cový a rok.

VÝHODY ENERGETICKY 
PASÍVNEHO DOMU

Energetická efektívnosť

Energeticky pasívny dom dosahuje 
takmer 90-percentnú úsporu nákladov na 
vykurovanie v porovnaní s bežnými novo-
stavbami (pri čiastočne zvýšených inves-
tičných nákladoch). Kvalitu vnútorného 
prostredia zabezpečujú vyspelé technic-
ké zariadenia s nízkou spotrebou energie. 
Samozrejmosťou je, že aj ostatné spot-
rebiče v takejto budove sú energeticky 
úsporné (kvalitné chladničky, kompaktné 
žiarivky a pod.).

Vysoká kvalita vnútorného prostredia

Stály prívod čerstvého vzduchu zabez-
pečuje systém riadeného vetrania s re-
kuperáciou. Nedochádza pritom k ne-
dostatočnému či nadmernému vetraniu, 
nehrozí prievan ani nepríjemné prúdenie 
chladného vzduchu. Privádzaný vzduch 
je filtrovaný, dohrievaný alebo ochladzo-
vaný, zatvorené okná utlmia takmer vše-
tok hluk zvonka. Kladom je aj rovnomerná 
vnútorná teplota a povrchy stien i okien  
s príjemnou teplotou.

Ochrana pred letným prehrievaním

Tepelnoizolačné vlastnosti stien, strechy 

a okien znižujú riziko prehrievania budo-
vy v letnom období. Privádzaný čerstvý 
vzduch môže byť o niekoľko stupňov 
ochladený v zemnom výmenníku tepla  
a vonkajšie tienenie zasklených plôch zni-
žuje v lete tepelné zisky zo slnka.

Vysoká kvalita stavby

Dôsledné vypracovanie projektovej doku-
mentácie a dodržanie navrhovaných pa-
rametrov budovy, nevyhnutné pre dosiah-
nutie štandardu EPD,  prinesie investorovi 
mimoriadny užívateľský komfort a vysokú 
životnosť stavby.

Inovatívnosť

Koncept EPD je riešením, ktorý zodpove-
dá požiadavkám súčasnej doby aj blízkej 
budúcnosti. Nie je „módnym“ výstrelkom, 
ale predstavuje reálnu cestu rozvoja sta-
vebníctva a naznačuje možnosti rádové-
ho zvýšenia efektívnosti v tomto sektore.

Ochrana investície

Energeticky pasívny dom je síce in-
vestične náročnejší než bežná stavba, 
ale ani pri predpokladanom zvyšovaní 
cien energií sa nemusíme obávať, že by 
sme finančne nezvládli jeho prevádzku.  
A hodnota takéhoto domu bude o pár ro-
kov oveľa vyššia než hodnota dnešných 
„obyčajných“ novostavieb, ktoré budú od-
kázané na radikálnu a drahú prestavbu aj 
vzhľadom na neúnosne vysoké prevádz-

kové náklady.

KONŠTRUKCIE EPD

Typické  konštrukcie  používané  pri  
stavbe  EPD

Pri stavbe pasívneho domu je možné po-
užiť všetky bežné typy obvodových a nos-
ných konštrukcií. Treba ich však navrhnúť 
tak, aby spĺňali požadované parametre: 
hodnota súčiniteľu prechodu tepla U by 
mala byť nižšia ako 0,15 W/m2K a kon-
štrukčné riešenie s minimalizáciou tepel-
ných mostov.

Tradičná murovaná konštrukcia v jednej 
konštrukčnej vrstve spája tri základné 
funkcie obvodových stien: nosnú, tepel-
noakumulačnú a tepelnoizolačnú – ale 
vždy jednu z nich „zanedbáva“. Masívna 
tehla (pálená či vápenno piesková) má 
dobrú nosnosť i akumulačnú schopnosť, 
tepelnú izoláciu však musíme zabezpečiť 
doplnkovou izolačnou vrstvou. 

Ďalšie masívne konštrukcie sú u nás 
menej bežné. Steny z liateho betónu  
s vonkajšou izoláciou spĺňajú požadované 
parametre, no je potrebné sa vysporiadať  
s problematickým kotvením izolácií s hrúb-
kou okolo 25 cm. Ľahké betónové tvarovky 
sú riešením ohľaduplnejším k životnému 
prostrediu (majú podstatne menšiu spot-
rebu cementu) a poslúžia podobne ako 
obyčajné tehly. Niektorí dodávatelia od-
porúčajú ich kombináciu s vnútornou izo-
láciou. V takom prípade je problematické 
vylúčiť tepelné mosty a nízka akumulačná 
schopnosť znemožňuje efektívne pasívne 
využiť solárnu energiu.  

Ľahká drevená konštrukcia je veľmi vhod-
ná pre energeticky pasívne domy. V ty-
pickom prípade nosnosť zabezpečujú 
drevené stojky, z vnútornej aj vonkajšej 
strany opláštené doskami na báze dreva. 
Priestor medzi nimi vypĺňa tepelná izo-
lácia. Akumulačnú schopnosť v takýchto 
domoch zabezpečujú masívne podlahy 
či vnútorné steny, ľahký „obal“ stavby to 
neumožňuje. 

Základy a strecha

Na strechy kladieme v pasívnych domoch 
obdobné požiadavky ako na obvodové 
steny a zväčša postačia bežné konštruk-
cie, kde zväčšíme hrúbku izolácie. Prob-
lémom môže byť príliš členitá strecha.

Základové konštrukcie pasívnych domov 
sa od bežných stavieb líšia kvalitnou te-
pelnou izoláciou (v EPD už nemôžeme 
zanedbať tepelnú stratu prechodom cez 
podlahu) a dôsledným vylúčením tepel-
ných mostov – aj za cenu zložitejších de-

Staršia zástavba          cca 200 kWh/m2.a (a viac)
Súčasné novostavby    cca 100 kWh/m2.a
Energeticky úsporný dom    50 -70 kWh/m2.a
Nízkoenergetický dom     30 - 50 kWh/m2.a
Trojlitrový dom      15 - 30 kWh/m2.a
Energeticky pasívny dom     5 - 15 kWh/m2.a
Nulový dom menej ako      5 kWh/m2.a

Kategórie domov podľa ročnej mernej potreby tepla na vykurovanie:



tailov či použitia náročnejších materiálov 
ako penové sklo či extrudovaný polysty-
rén.  

Vylúčenie tepelných mostov je jedno  
z najdôležitejších opatrení pri návrhu 
konštrukcií EPD. Tepelný most je miesto  
v obalovej konštrukcii budovy, kadiaľ uni-
ká podstatne viac tepla než v jeho okolí. 
Pri dobre  izolovanom objekte môžu ta-
kéto úniky tvoriť značnú časť tepelných 
strát a okolie tepelného mosta sa môže 
ochladiť natoľko, že tam dôjde až ku kon-
denzácii vodnej pary. 

Okná, vonkajšie dvere a zasklené  
steny

Kvalitné okná sú nevyhnutnou podmien-
kou dosiahnutia štandardu EPD. Súčini-
teľ prechodu tepla okna (teda zasklenia  
a rámu spolu) by mal byť menší ako 0,85 
W/m2.K. Dodržanie vysokých požiada-
viek na tepelnoizolačné parametre okien 
je predpokladom pre vysokú kvalitu vnú-
torného prostredia. Nevzniká nepríjemné 
sálanie chladu zo studeného okna. Také-
to kritériá spĺňajú izolačné trojsklá  alebo 
dvojsklá  s izolačnou fóliou vo vnútri, vypl-
nené kryptónom alebo argónom.
Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať 
aj okenným rámom. Bežné okenné rámy 
majú súčiniteľ prechodu tepla U medzi 
1,60 a 2,20 W/m2.K. Vzhľadom na to, že 
rámy predstavujú 20 – 30 % plochy otvo-
ru, je dôležité, aby ich súčiniteľ prechodu 

tepla bol okolo 0,80 W/m2.K

Náležitú pozornosť treba venovať aj vý-
beru vstupných dverí: musia byť tesné, 
musia zabraňovať únikom tepla a zároveň 
musia spĺňať aj bezpečnostné požiadav-
ky.

Pasívne využívanie slnečnej energie

Využívanie slnečnej energie je v EPD dô-
ležitou funkciou zasklených plôch. Slneč-
né žiarenie preniká cez okná a zohrieva 
vnútro domu, v pasívnom dome tým po-
kryje spravidla až tretinu potreby tepla na 
vykurovanie. Je však potrebné, aby južne 
orientované zasklenia prepúšťali aspoň 
polovicu energie slnečného žiarenia do 
interiéru – koeficient g („solárny faktor 
zasklenia“) by mal byť väčší než 0,5. Pri 
použití takejto kvality zasklenia počas 
zimných slnečných dní získame dokonca 
viac tepla ako v noci cez ne stratíme, na-

vyše slnko nás za oknom hreje, aj keď je 
vonku mráz. 

V lete sa snažíme tepelné zisky zo sln-
ka znížiť – vonkajšie zatienenie okien je 
zväčša nevyhnutnosťou a k zlepšeniu 
môže prispieť aj rôzna kvalita zasklení 
podľa orientácie k svetovým stranám. 
 
TECHNIKA V EPD

Vetrací systém s rekuperáciou tepla
Riadené vetranie so spätným získavaním 
tepla (tzv. rekuperáciou) je nevyhnutnou 
súčasťou energeticky pasívnych domov.
Zabezpečuje prísun požadovaného 
množstva čerstvého vzduchu, filtruje ho  
a podľa potreby ohreje. Zároveň z domu 
odvádza znečistený vzduch a v zime jeho 
teplo odovzdáva privádzanému vzduchu. 
Vetracia jednotka s rekuperáciou znižuje 
tepelné straty vetraním – bez ich zníženia 
nemožno postaviť dobre fungujúci pasív-
ny či „trojlitrový“ dom. Reálna účinnosť 
rekuperácie by mala byť aspoň 80%. 

Zemný výmenník tepla

Na zníženie energetickej náročnosti sa 
často buduje tzv. zemný výmenník tepla 
(niekde sa označuje ako zemný register, 
zemný kolektor), ktorý vo vykurovacom 
období predhrieva čerstvý vzduch pri-
vádzaný k vetracej jednotke. V letnom 
období je naopak možné využívať ho na 
ochladenie privádzaného vzduchu – zem 
v dvojmetrovej hĺbke má počas roka po-
merne stálu teplotu.  

Zdroje energie pre EPD

Vykurovanie, príprava teplej vody a pre-
vádzka domácich spotrebičov vyžadujú aj 
v pasívnom dome isté množstvo energie. 
Tepla na vykurovanie a ohrev vody nepo-
trebujeme veľa, preto si môžeme dovoliť 
vykurovať aj elektrinou.  

Tepelné čerpadlá znížia spotrebu elektri-
ny ako zdroja tepla na tretinu až pätinu, 
podľa typu, čo umožňuje samotný prin-
cíp tepelného čerpadla. Teplo prostredia  
(z vody, z pôdy alebo zo vzduchu) efek-
tívne využíva a zabezpečuje vykurovanie 
a prípravu ohriatej pitnej vody (ďalej len 
OPV). 

Slnečné termické kolektory slúžia taktiež 
na prípravu OPV a podporu vykurovania, 
no v zime je ich prínos pomerne malý 
(museli by sme mať veľmi veľké plochy 
kolektorov). 

Slnečné fotovoltaické kolektory premieňa-
jú slnečné žiarenie priamo na elektrickú 
energiu. Vstupná investícia je zatiaľ po-
merne vysoká, no mnohé pasívne domy 
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vo svete si práve touto technológiou zlep-
šujú svoju energetickú bilanciu. Poznáme 
domy, ktoré do siete dodajú viac elektriny, 
než spotrebujú.

Kachle a kozuby tiež využívajú obnoviteľ-
ný zdroj energie a spaľovanie biomasy je 
neutrálne z hľadiska bilancie CO2 – ide  
o ekonomicky aj ekologicky atraktívne rie-
šenie, ale aj o zaujímavý architektonický 
prvok v interiéri. Zaujímavým riešením sú 
piecky na lieh, ktoré nepotrebujú komín  
a môžu poslúžiť aj ako záložný zdroj tep-
la.

VYSOKÁ KVALITA STAVBY

Energeticky pasívne domy môžu mať rôz-
ne konštrukcie, no je tam jeden spoloč-
ný menovateľ: musia byť realizované tak 
kvalitne, aby ich parametre zodpovedali 
„teoretickým“ hodnotám a ani s odstupom 
času sa nezhoršovali. Problémom býva 
najmä požadovaná vzduchotesnosť ob-
jektu a vylúčenie tepelných mostov.

Kvalita izolácií

Tepelné izolácie pasívnych domov majú 
neobvyklú hrúbku. Z toho vyplývajú aj 
problémy pri ich uchytení – ale ani kot-
viace prvky by nemali spôsobovať väčšie 
tepelné mosty. Tepelnú izoláciu musíme 
spravidla chrániť pred vlhkosťou a ideálne 
je, keď izolácie stien, strecha a podlahy 
na seba nadväzujú a vytvárajú okolo inte-
riéru neprerušený tepelnoizolačný obal. 

Vzduchotesnosť domu

Nevyhnutnou podmienkou správneho fun-
govania a účinnosti systému riadeného 
vetrania a teplovzdušného vykurovania 
je vysoká tesnosť obvodového plášťa bu-
dovy. Vzduchotesnosťou predchádzame 
nežiaducim únikom tepla, ale zamedzu-
jeme aj prenikaniu vlhkosti do konštrukcie  
a následným poruchám stavby. 

Pri masívnej konštrukcii sa vzduchotes-
nosť ľahko dosiahne vnútornou a vonkaj-
šou omietkou. Osobitnú pozornosť však 
treba venovať styku okenných otvorov  
s obvodovým plášťom a miestam, kde je 
obvodový plášť prerušený prestupujúcimi 
konštrukciami, ako sú rôzne inštalácie. 

Test vzduchotesnosti budovy, tzv. Blower-
-Door test (ďalej len BDT) je nevyhnutný 
pre zistenie stupňa vzduchovej priepust-
nosti plášťa budovy pri tlaku 50 Pa pre 
presný výpočet tepelných strát a teda 
návrh vykurovacieho systému. Netesnos-
ti v energetickom plášti budovy zhoršujú 
kvalitu stavby. BDT umožní ich lokalizáciu 
a je predpokladom pre ich úspešné od-
stránenie ešte pred ukončením stavby. In-

tenzita výmeny vzduchu pri konštantnom 
tlakovom rozdiele 50 Pa (n50) by nemala 
prekročiť hodnotu  0,6-násobok celkové-
ho objemu vzduchu meraného objektu za 
hodinu. 

Riešenie bez tepelných mostov

Vylúčenie tepelných mostov je pre pasív-
ne domy veľmi dôležité a musí byť rieše-
né už vo fáze projektu. Typické tepelné 
mosty vznikajú medzi masívnou stenou 
a základom, v ostení okna, pri napájaní 
strechy alebo stropu ku stene či pri kon-
štrukciách balkónov. V pasívnom dome 
sú vylúčené či aspoň minimalizované (na-
príklad riešením balkóna ako samonos-
nej konštrukcie oddelenej od izolovanej 
časti domu). Tepelný most však vzniká aj  
v rohoch stavby – členitá kompozícia nie 
je pre pasívne domy príliš vhodná.

Termovízne snímkovanie ukáže na rea-
lizovanom objekte tepelné mosty, ktoré 
spôsobila chyba v projekte, nedbalá re-

alizácia alebo netesnosť. V mnohých prí-
padoch sa tieto chyby dajú ešte odstrániť 
prípadne zmenšiť. 

Environmentálna kvalita

Energeticky pasívne domy sú spravidla 
aj architektúrou ohľaduplnou k prostrediu 
– už len tým, že potrebujú na prevádzku 
menej energie než bežná stavba. Často 
sa v nich však používajú aj alternatívne 
stavebné materiály, napríklad izolácie  
z prírodných vlákien alebo z recyklovanej 
celulózy.

Ing.arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová
Ing.arch. Lorant Krajcsovics
Ing.arch. Tatiana Pifková
Ing.arch Patrik Martin
Ing.Vladimír Šimkovic
a kolektív Inštitútu
pre energeticky pasívne domy
Foto: iEPD, BoKlok,SXC.hu,presse.hausder-
zukunft.at / Lang Consulting, archív redakcie
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ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA
osvedčená z Kanady

RÝCHLA SPOĽAHLIVÁ VÝSTAVBA 
do 2-3 mesiacov rodinné domy na kľúč

ÚSPORA ENERGIE 
do 40% úspora vykurovania 
oproti tradičným technológiám

VIAC OBYTNEJ PLOCHY 
o 10% viac úžitkovej plochy 
oproti murovaným stavbám

ZDRAVÉ BÝVANIE 
bez mokrého procesu, 
plesní a jedovatých látok.

VYSOKÁ STABILITA 
ODOLNÁ VOČI POŽIARU
použité materiály sú ohňovzdorné

VÝSTAVBA NEZÁVISLÁ 
OD KLIMATICKÝCH PODMIENOK
A ROČNÝCH OBDOBÍ

Informácie:
METROPOL Slovakia, s.r.o.
Lipová 1706, Dunajská Lužná
tel.: 0907 741 480
farkasova@metropolinterior.sk

NOVINKA
NA SLOVENSKU

VÝHODNÁ 
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CENA

VÝHODNÁ 
CENA

VÝHODNÁ 
CENA

MONTOVANÉ
DOMY 

s oceľovou konštrukciou
HORIZONT® technológia
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Výrazy ako lacné riešenie, typizovaný dom, papierový dom v dnešnej mo-
dernej výstavbe z dreva už nemajú miesto. Zdražovanie stavebných mate-
riálov a prác murovaných stavieb sa prejavilo aj zvýšením cien u drevostavieb. Veď 
drevostavba mimo zvislých konštrukcií a stropu potrebuje ostatné prvky ako krov, kryti-
na, fasáda, okná, dvere, odvodnenie, elektrokonštrukciu, sanitu , kúrenie, podlahy ako 
každá murovaná stavba. Naviac cena základnej suroviny dreva, aj keď je to obnoviteľ-
ný zdroj neustále rastie.

 Keď bol v roku 1993 realizovaný prvý dre-
vodom – rekreačná stavba vo Vrútkach, 
nebola ani predstava o súčasnom rozma-
chu drevostavieb na Slovensku. Ľudia, 
ktorí majú záujem o drevostavby sa delia 
zhruba do troch skupín. V prvej sú tí, ktorí 
chcú drevostavbu lebo je lacnejšia. Druhú 
skupinu tvoria ľudia, ktorí vedia, že dre-
vostavba je rýchlejšia a tretia skupina sú 
zákazníci, ktorí chcú drevostavbu, ktorá 
je ekologická a jej prevádzkové náklady 
hlavne pri vykurovaní sú oveľa nižšie. 

Súčasný trend nielen drevostavieb sa vra-
cia k tradíciam našich predkov. Jednoduchý 
tvar domu so sedlovou strechou a využi-
tie podkrovných priestorov znamená ma-
ximálne využitie obostavaného priesto-
ru. Prízemné domy s valbovou strechou 
nevyužívajú podkrovné priestory, naviac 
na jednej základovej doske a pod jednou 
strechou je len jedno obytné podlažie. 
      

Je známe, že drevo pri svojej 
nízkej váhe má vyso-
kú pevnosť, čo 
umožňuje vy-
soké uplatnenie 
dreva v množstve 
tvarových konštrukcií. 
Niektoré firmy využí-
vajú teraz už klasickú 
konštrukciu sendvičo-
vých panelov. 
S p o ko j n o s ť 
zákazníkov je 
podmienená aj 
vhodným výbe-
rom projektu. 
Nie je pravidlom, 
že dom, ktorý 
má atraktívny 
vzhľad spĺňa 
aj požiadavky na 
kvalitné bývanie. 

vyskúšajte formu rýchleho, 
kvalitného a úsporného 
bývania.

Drevodomy

Ľudia využívajú katalógy, ktoré ponúkajú 
a predávajú stavebné projekty na Sloven-
sku. Po nacenení domu podľa projektu 
je snaha odstrániť problematické miesta 
konštrukcií, prípadne podľa požiadaviek 
zákazníka sariešia zmeny vnútorného 
usporiadania priestorov. Potom sa vypra-
cuje nová statika a podľa statiky výrobné 
výkresy. Pokiaľ sa zákazník rozhodne pre 
individuálny projekt, je snaha spolupra-
covať s projektantom pri tvorbe projektu. 
Presnosť a kvalita výroby je samozrej-
mosťou.    
       
Jednotlivé domy sú vyrábané aj počas 
zimných mesiacov a po prevzatí základov 
od zákazníka sa realizuje stavba. Celý 
proces od podpisu zmluvy po realizáciu 
hrubej stavby trvá približne tri mesiace. 
Tento systém umožňuje stavať aj v obme-
dzených priestoroch bez ťažkej mechani-
zácie. 

Redakcia v spolupráci s 
MPA Drevodomy

Foto: MPA Drevodomy, sxc.hu
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Montované domy
Ponúkame Vám znovuobjavenú formu rýchleho,
kvalitného a úsporného bývania.
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I keď história Slovenska je úzko prepojená s tradíciou výstavby drevených domov, súčasná situácia tomu vôbec nenasvedčuje. Zatiaľ 
čo v Nemecku, Rakúsku či severských krajinách Európy si tradícia stavby dreva zachovala svoju kontinuitu, takže približne 40 %  
z celkového počtu novostavieb tu dnes tvorí podiel drevostavieb, na Slovensku je to sotva jedno-dve percentá.

Príčinou toho môže byť  vnímanie pôvod-
ných dreveníc ako domčekov chudoby. 
Pri rozhodnutí postaviť si dom, väčšina 
ľudí dá prednosť murovanej stavbe, kto-
rá je akýmsi symbolom pevnosti, hojnosti  
a stability. Svoju rolu tu zaiste zohráva aj 
fakt, že na školách sa mladí stavebníci  
a architekti učia projektovať najmä muro-
vané či betónové stavby, zatiaľ čo o spô-
sobe stavby z masívneho dreva dostávajú 
len minimum alebo žiadne informácie, čo 
sa v konečnom dôsledku odráža aj v ich 
praxi. 
Karta sa pomaly začala obracať po re-
volúcii, keď sa v ponuke trhu začali obja-
vovať rôzne typy stavieb na báze dreva. 

Zvýšený záujem o drevo ako stavebný 
materiál súvisí aj s narastajúcou potrebou 
hľadať environmentálne priateľské rieše-
nia stavieb. Drevo má všetky požadované 
kvality: je to prirodzene obnoviteľný, do-
konale recyklovateľný materiál a energia 
potrebná na jeho ťažbu tvorí len zlomok  
v porovnaní s ťažbou či produkciou iných 
druhov materiálov, ako sú kov alebo pá-
lená tehla. 

Drevo ako stavebný materiál

Drevo je ideálne na tvorbu nosných kon-
štrukcií aj na výplň či obklad stien, stropu 
a podlahy. K takémuto širokému využitiu  

drevo predurčili  jeho jedinečné vlast-
nosti, ako sú pevnosť, pružnosť a malá 
objemová hmotnosť a ľahká opracovateľ-
nosť. V pomere k svojej hmotnosti je dre-
vo pevnejšie ako akýkoľvek iný stavebný 
materiál. Drevostavba váži približne de-
satinu z hmotnosti porovnateľnej stavby  
z betónu alebo pálených tehál. Pokiaľ  
s drevom správne zaobchádzame a dobre 
sa oň staráme, dokáže odolávať poveter-
nostným vplyvom aj biologickým škodcom 
po stáročia. Dôkazom toho sú zachovalé 
drevené stavby v severských krajinách, 
ale aj u nás, ktorých vznik sa datuje do 
čias spred 200-300 rokov, u niektorých vi-
kingských stavieb dokonca až 800 rokov. 

Dom z dreva 
–zdravá a ekologická 
alternatíva

12



Moderné konštrukcie na báze dreva

Do kategórie „drevostavby“ sa dnes za-
raďuje veľké množstvo rozličných staveb-
ných konštrukcií, postupov a technológií 
výroby. Najväčší podiel tvoria montované 
stavby so sendvičovými stenami-či už vy-
rábané priamo na stavbe alebo skladané 
z vopred vyrobených panelov. Masívne 
drevo sa pri týchto stavbách uplatňuje 
najmä pri výrobe rámu nosnej konštrukcie  
a výplň stien je tvorená prevažne tepel-
nou izoláciou. Drevo sa tu môže objaviť 
aj vo forme obkladov, drevotrieskových 
dosiek a podobne. K nepopierateľným 
výhodám montovaných stavieb na báze 
dreva patria najmä rýchla montáž, ceno-
vá dostupnosť, vysoká kvalita a presnosť 
prevedenia. 

Vďaka veľkému podielu tepelnoizolačné-
ho materiálu v konštrukcii obvodového 
plášťa, dosahujú tieto stavby vysoké, až 
nadštandardné tepelno-technické pa-
rametre, ktoré sú hlavým kritériom pri 
posudzovaní energetickej náročnosti 
budovy. V čase, keď sú nízkoenergetic-
ké a pasívne domy čoraz populárnejšie, 
sú tieto vlastnosti veľmi vyzdvihované  
a preferované, možno niekedy aj na úkor 
iných kvalít. V záujme minimálneho úniku 
tepelnej energie sa sústreďuje pozornosť 
na dokonalú vzduchotesnosť obvodové-
ho plášťa. Eliminovanie prirodzenej in-
filtrácie vzduchu z interiéru do exteriéru  
a naopak sa však môže nepriaznivo od-
raziť na mikroklimatických podmienkach 
vnútorného prostredia. 

Tí, pre ktorých je zdravé obytné prostre-
die rovnako dôležité ako ekologická 
nezávadnosť stavby, by mali venovať 
pozornosť voľbe takých stavebných ma-
teriálov, ktoré prispievajú k správnej re-
gulácii vlhkosti vzduchu, dokážu absor-
bovať či odfiltrovať niektoré škodliviny  
a aj svojím vyžarovaním pozitívne ovplyv-
ňujú kvalitu vnútorného prostredia. Je 
známe, že drevo disponuje všetkými tý-
mito  vlastnosťami, a bolo by prirodzené, 
nechať pre nás drevo pracovať aj týmto 
spôsobom.  

Celodrevené domy z hľadiska 
konštrukcie

Celodrevené domy sa od montovaných 
domov na báze dreva líšia tým, že na ich 
stavbu sa používa výlučne masívne dre-
vo – guľatina, orezané hranoly, prípadne 
drevené trámy, bez dodatočného použitia 
tepelnej izolácie a bez zásadných povr-
chových úprav, ako je vonkajšia či vnútor-
ná omietka. Hrúbka trámov – 30 až 40 cm 
celkom postačuje na dosiahnutie normou 
predpísaných tepelnoizolačných vlast-

ností. Prípadné netesnosti, ktoré môžu 
byť spôsobené príliš rýchlym vysušením 
dreva, pri nesprávnom užívaní stavby, sa 
odstraňujú použitím prírodného tmelu. 
Domy vyrábané technikou zrubových sta-
vieb sú stavané z masívnych trámov, ktoré 
do  seba dokonale zapadajú a na rohoch 
sú previazané s cca 30 cm presahom, tak 
že  steny vykazujú vysokú pevnosť, ktorá 
v mnohých ohľadoch predčí aj murované 
stavby. Takýto dom bez problémov odolá-
va zemetraseniu či povodni, ktorá nemá 
šancu narušiť štruktúru stien.  

Trámy netreba omietať ani inak zakrývať 
pred vplyvmi okolia. Pre zvýšenie odol-
nosti voči poveternostným vplyvom, ples-
ňiam, hubám a drevokazným škodcom 
stačí drevo ošetriť roztokom prírodných 
minerálnych solí, voskom alebo rastlin-
nými olejmi. Hranicu medzi interiérom  
a exteriérom teda tvorí iba drevený trám, 
vďaka čomu môže drevo „dýchať“ a na-
plno prejaviť všetky svoje kvality, ktoré  
v interiéri vytvárajú jedinečnú atmosféru  
a pre človeka ideálnu mikroklímu. 

Mikroklíma drevených domov

Vlastnosti dreva, ktoré vytvárajú optimál-
nu mikroklímu v interiéri - prievzdušnosť, 
hydroskopické a absorpčné schopnosti, 

sú dané štruktúrou jeho buniek a mik-
roskopických pórov. Prirodzená infiltrá-
cia zabezpečuje nepretržitú výmenu 
vzduchu v budove. Vzduch prenikajúci 
drevom sa prefiltruje a nasýti vôňou ži-
vice, ktorá má okrem príjemnej vône aj 
antibakteriálne účinky a iné priaznivé 
vplyvy na ľudský organizmus. Tým, že 
si drevo neustále udržuje určitú hladi-
nu vlhkosti absorbovaním či uvoľňova-
ním vodných pár, zároveň prirodzene 
reguluje vlhkosť vzduchu v miestnosti  
a udržuje ju na komfortnej úrovni. Antista-
tické vlastnosti dreva zasa prispievajú k 
menšej prašnosti vnútorných priestorov. 
Je dokázateľné, že drevo má výnimočné 
schopnosti aj pokiaľ ide o pohlcovanie 
rôznych negatívnych látok a žiarení či 
ide o tzv. elektromagnetický smog, geo-
patogénne zóny či dokonca rádioaktívne 
žiarenie. 

Tradičné zrubové stavby

Pokiaľ ide o odolnosť voči poveternost-
ným vplyvom – vode, slnku a škodcom, 
podstatne vyššiu odolnosť majú zrubové 
domu, postavené z guľatiny, ktorých kru-
hovy prierez zostal nenarušený. Keďže 
letokruhy dokonale uzatvárajú povrch 
dreva, negatívne vplyvy nemajú šancu 
preniknúť do štruktúry dreva. Testy  do-
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konca preukázali vysokú odolnosť guľati-
ny voči ohňu. Oheň opály trámy iba na po-
vrchu, no kvôli nedostatku kyslíka rýchlo 
uhasne. Naproti tomu sú orezané trámy, 
kde bola narušená štruktúra letokruhov, 
omnoho citlivejšie a treba ich lepšie brániť 
proti vode, škodcom i ohňu. 

Pri tradičnom spôsobe výstavby sa zrub 
stavia z čerstvého dreva, kvôli čomu je 
nutné nechať novú stavbu niekoľko me-
siacov vysychať, dozrievať a dosadať. 
Počas prvej zimy by v dome nemala 
stúpnuť teplota nad 18 °C. Spoločnosť 
Drevodom Rajec teraz ponúka aj vylep-
šenú technológiu stavby z predsuše-
ného dreva. Dôkladne vybraná guľati-
na sa najskôr pomalým procesom dva 
mesiace vysúša na 15-20 % vlhkosť  
a až potom sa spracúva klasickým spôso-
bom. Pri stavbe z predsušeného dreva sa 
eliminuje pnutie dreva, ktoré už viac ne-
pracuje, nepraská, stavba nesadá a zrub 
je okamžite obývateľný. 

Cena celodrevenej stavby  

Jedným z najčastejších dôvodov, prečo 
sa ľudia vzdávajú svojich predstáv o útul-
nom drevenom domčeku je všeobecne 
rozšírený názor, že stavby z masívneho 
dreva sú príliš drahé. I keď oproti  iným 
montovaným domom na báze dreva sú  

o niečo drahšie, ich cena je porovnateľ-
ná s klasickými murovanými stavbami. 
Pán Bronček zo spoločnosti Drevodom 
Rajec na túto tému hovorí: „Naša spoloč-
nosť realizuje domy rôznych veľkostných 
kategórií. Domček pre mladú 4-člennú 
rodinu, v ktorom sa dá normálne bývať, 
sme schopní postaviť a 1-1,5 mil. korún.  
Priestrannejší  rodinný dom s úžitkovou  
plochou 120-200 m2 sa pohybuje v cene 
od 2 do 3 miliónov, no máme aj program 
pre mladých ľudí, kde bolo naším cieľom 
dostať sa pod úroveň 1 mil. korún. Pokiaľ 
to pozemok umožňuje, domčeky je mož-
né i dodatočne pristavovať a postupne 
rozširovať. Ekonomicky veľmi výhodná 

je nadstavba podkrovia, kde navýšením 
ceny o 20 % je možné získať až o 100 % 
viac úžitkovej plochy.“
Cena zrubu pri využití predsušeného dre-
va je vyššia asi o 10 %, čo je v porovnaní  
s ponúkanými hodnotami veľmi prijateľ-
né.

Prevádzkové náklady

V porovnaní  s inými typmi stavieb sú ce-
lodrevené domy prakticky bezúdržbové. 
Starostlivosť o dom spočíva prakticky iba 
v nátere, ktorý stačí obnovovať približne 
každých 6-8 rokov v exteriéri a každých 
8-10 rokov v interiéri. Pokiaľ ide o energe-
tickú náročnosť, aj v tomto smere je dre-
vený dom mimoriadne úsporný. V lete aj 
v zime drevo korešponduje s teplotou vo 
vnútri miestnosti, preto je príjemne teplé 
na dotyk. Tento efekt je spôsobený jeho 
dobrými izolačnými, ale minimálnymi aku-
mulačnými schopnosťami. To znamená, 
že steny domu sa neprehrejú ani počas 
najhorúcejšieho leta, ani nevychladnú 
ako kameň počas zimy. Vďaka tomu na 
vykúrenie dreveného domu–resp. na do-
siahnutie požadovanej pohody, postačuje 
oveľa menšie množstvo energie, takže  
ich celková energetická bilancia je prek- 
vapivo nízka. „Príjemná tepelná pohoda 
sa v zime dosiahne dodaním minimálne-
ho množstva energie. Drevené domy sa 
veľmi často vykurujú krbom, z ktorého 
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sála teplota dostatočná na vykúrenie ce-
lého domu,“ hovorí pán Bronček zo spo-
ločnosti  Drevodom Rajec.

Stavebné riešenie

Celodrevené domy je možné vďaka ich 
relatívne nízkej hmotnosti postaviť prak-
ticky kdekoľvek. Montujú sa na vopred 
pripravenú základovú dosku alebo na mu-
rovanú či betónovú spodnú stavbu, ktorá 
slúži na prekonanie terénnych nerovnos-
tí, prípadne to môže byť klasický suterén  
s pivnicou. Spodnú stavbu si vo väčšine 
prípadov stavebník zabezpečuje sám, no 
túto úlohu môže zveriť spoločnosti, ktorá 
dodáva drevodom.

Stavba domu z masívnych trámov po-
núka širokú škálu možností, pokiaľ ide 
o vonkajší vzhľad i riešenie vnútorných 
priestorov. Moderné otvorené dispozície 
s galériami a veľkými presklenými stena-
mi umožňuje vytvoriť až 10-metrové roz-
pätie nosných stien. Vnútorné členenie 
priestorov sa rieši priečkami, ktoré môžu 
byť murované alebo ľahké montované.  
V kúpeľni alebo kuchyni je možné bez 
problémov použiť keramické obklady  
a dlažby, tak ako je to bežné pri iných stav-
bách.  Samozrejme, povrch priečok je tiež 
možné omietnuť alebo prispôsobiť celko-
vému štýlu dreveným obkladom. Priečky 
nesmú dosahovať úplne po strop, pretože 
pri sadaní stavby, by mohlo dôjsť k defor-
mácii konštrukcie a vzniku netesností v ob-
vodových stenách.  Výrobcovia drevených 
domov štandardne dodávajú aj celodre-
vené schodiská. Pokiaľ ide o výplne otvo-
rov, používajú sa výlučne drevené okná  
a dvere. 

Architektonické riešenie

Pri návrhu dreveného domu sa môžeme 
uberať dvoma smermi. Na jednej strane 
je možné nechať sa inšpirovať tradič-
nou ľudovou architektúrou a prispôsobiť 
niektoré prvky typickým črtám pôvodnej 
zástavby, ktoré sa môžu od kraja ku kraju 
meniť. Na druhej strane, je tu priestor aj 
pre štýlovo modernejšie riešenia. I keď 
drevostavba určite lepšie vynikne v prí-
rodnom prostredí obklopená zeleňou, nie 
je nemožné nájsť vhodnú formu drevené-
ho domu, ktorá by sa dala zakomponovať 
do existujúcej zástavby omietaných bu-
dov v hustejšie osídlených oblastiach obcí  
a miest. Najmä v uplynulých rokoch mož-
no pozorovať, že drevo sa s čoraz väčšou 
obľubou používa ako výrazový prostrie-
dok na fasádach moderných budov - či už 
ide o celodrevené obklady, žalúzie alebo 
drevené konštrukcie vo forme prístreškov 
a pergol, takže drevená fasáda nie v mo-
dernej architektúre neznámy pojem.

Ing. arch. Anna Palfiová,
v spolupráci so spoločnosťou 
Drevodom Rajec
Foto: Drevodom Rajec
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Hlavným kritériom pri posudzovaní ener-
getickej efektívnosti stavby je množstvo 
energie, ktorú budova spotrebuje, aby do-
siahla požadovanú tepelnú pohodu vnú-
torného prostredia. Energetická spotreba 
je ovplyvnená aj pasívnymi tepelnými 
stratami a ziskami, teda množstvom tep-
la, ktoré z budovy unikne, alebo ktoré do 
nej vnikne cez obvodový plášť. 
V našich klimatických podmienkach je 
to najmä otázka uniknutého tepla, ktorá 
priamo určuje množstvo tepelnej ener-
gie, ktorú musí dodať vykurovací sys-
tém. Prvým krokom k minimalizovaniu 
nákladov na teplo je teda zabezpečenie 
dostatočnej tepelnej izolácie budovy. 

Druhým krokom je potom správna voľba 
vykurovacieho systému, vrátane  spôso-
bu ohrevu teplej vody a výberu výhrev-
ných telies. Posledným, no nemenej dô-
ležitým krokom je správne zosúladenie  
a nastavenie všetkých týchto komponen-
tov za pomoci regulačného systému.

Čistá energia z prírody

Dôraz na dokonalú izoláciu budov pri 
koncepcii nízkoenergetických a pasívnych 
domov umožňuje, že  na úplné vykúrenie 
domu postačuje, aj v najchladnejšom 
období roka, pomerne nízka teplota 
vykurovacej vody okolo 55 °C. Tento 

posun v riešení konštrukcií stavieb otvoril 
dvere využívaniu nevyčerpateľných 
zdrojov energie, ktoré sú dostupné všade 
okolo nás. 

Tepelné čerpadlá

Malým technickým zázrakom, ktorý do-
káže z prírody odčerpať v priemere 3- až 
4-násobok energie potrebnej na jeho po-
hon, je tepelné čerpadlo. Princíp tepel-
ného čerpadla je známy vyše sto rokov. 
Využívajú ho chladničky, ktoré odobera-
jú teplo z potravín v uzavretom priestore  
a odvádzajú ho do okolitého priestoru. Te-
pelné čerpadlá naopak ochladzujú zdroj 

Nevyhnutnosť znižovať spotrebu fosílnych palív a hľadať ekologické zdroje energie sa v súčasnosti dotýka všetkých oblastí života, 
nevynímajúc náš obytný priestor, ktorý si neustále umelo prispôsobujeme. V súvislosti s tým sa čoraz častejšie stretávame s pojmami 
nízkoenergetický a pasívny dom, ktorých hlavným krédom je využívanie všadeprítomnej energie slnka, zeme a vody.

Ako sa chytá teplo 
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vo vonkajšom prostredí a získané teplo 
prevádzajú na vyššiu teplotnú úroveň, 
ktorú je možné prakticky využiť na vyku-
rovanie alebo prípravu teplej vody.

Zdrojom energie, ktorú využívajú tepelné 
čerpadlá, je najčastejšie slnečná energia 
akumulovaná v spodnej alebo povrchovej 
vode, v pôde alebo vo vzduchu. 

Typ tepelného čerpadla sa určuje podľa 
druhu ochladzovaného média a ohrieva-
ného média. 
Najbežnejšie kombinácie sú: voda-vo-
da, zem-voda, vzduch-voda a vzduch-
-vzduch

Voda

Vhodným zdrojom tepla pre tepelné čer-
padlo je podzemná voda, ktorá má po 
celý rok stálu teplotu okolo 10 °C. Pred-
pokladmi na jej využitie sú priaznivé hyd-
rogeologické podmienky a dostatočná 
výdatnosť podzemnej vody (min 0,5 l/s). 
Optimálna vzdialenosť studní je 10-25 m. 
Okrem podzemnej vody možno využívať 
povrchovú vodu z potoka, rieky, jazera  
a odpadovú vodu z priemyslu alebo do-
mácnosti. 

Zem

Za teplotne ustálený zdroj tepla možno 
považovať aj zem pod hranicou zamŕza-
nia, (u nás je to 80 cm). Teplo môže byť 
zo zeme odčerpané prostredníctvom vo-
dorovne uložených zemných kolektorov 
alebo z hlbinných vrtov. Vodorovné ulo-
ženie je menej finančne náročné, avšak 
na vykúrenie rodinného domu je potrebná 
2-3-násobná plocha zemných kolektorov. 
Navyše, táto plocha by nemala byť zatie-
nená, aby pôda absorbovala čo najviac 
slnečného žiarenia. 
Drahšou, ale priestorovo menej nároč-
nou a pritom energeticky efektívnejšou 
verziou sú hĺbkové vrty, pretože 50-120 
m pod zemou je teplota zeme stabilnejšia  
a v zime, keď je potrebné vykurovať, vyš-
šia než kdekoľvek inde. 

Vzduch

Po technickej stránke je najjednoduchšie 
získavať teplo priamo zo vzduchu, preto-
že na to nie sú potrebné žiadne drahé vrty 
ani terénne úpravy. Nevýhodou tohto sys-
tému je klesajúca účinnosť v zime, keď 
teplota vzduchu klesne pod bod mrazu. 
U tepelných čerpadiel vzduch-vzduch sa 
často využíva možnosť reverzného chodu 
- v zime vykuruje, v lete vzduch v miest-
nosti chladí. Málokto vie, že na tom istom 
princípe fungujú ako bežné delené klima-
tizačné jednotky s funkciou kúrenia, ktoré 
môžu byť najmä na jar a v jeseni veľmi 

lacným zdrojom tepla. 
Vyhľadávaným alternatívnym zdrojom vy-
kurovania rodinných domov sa v súčas-
nosti stávajú tepelné čerpadlá vzduch-
-voda. Prieskumy ukazujú, že približne 40 
% všetkých realizácií tepelných čerpadiel 
vo svete tvoria práve tieto aplikácie. Uni-
verzálnosť použitia, menšia náročnosť 
na stavebné úpravy, jednoduchá montáž  
a vďaka dokonalému regulačnému systé-
mu aj mimoriadne vysoký koeficient účin-
nosti, vedú k optimálnemu pomeru ceny  
a výkonu. V porovnaní s napríklad elek-
trickým vykurovaním prináša systém 
vzduch-voda úspory až 65 %.

Vykurovanie za pomoci tepelného čer-
padla

Tepelné čerpadlá je možné využívať ako 
doplnkový zdroj kúrenia v kombinácii  
s klasickým zdrojom tepla. Vzhľadom na 
vysoké zriaďovacie náklady sa však zvy-
čajne aplikujú len v nízkoenergetických  
a v pasívnych domoch, kde nie je nut-
né  investovať aj do klasického vykuro-
vacieho systému. V nízkoenergetických 
domoch sa tepelné čerpadlo kombinuje 
s nízkoteplotným podlahovým vykuro-
vaním. Na vykúrenie pasívneho domu 
stačí iba rekuperačný ventilačný sys-
tém s dohrevom vzduchu. Pre chod 
tepelného čerpadla je ideálne, ak je 
teplota zdroja čo najvyššia, no dokáže 
veľmi efektívne  pracovať aj pri teplo-
tách okolo nuly a svoj účel plní do -15 °C, 
v niektorých prípadoch až do -20 °C.  
Z hľadiska efektívnosti je však vhodné  
v najchladnejšom období roka využívať 
záložný zdroj energie, ktorým je najčastej-

šie elektrický ohrev. Na výrobu a usklad-
nenie teplej úžitkovej vody sa využívajú 
bivalentné zásobníky. 

Solárne systémy

Na Slovensku sa celková doba slnečného 
svitu, pohybuje medzi 1600-2000 hodín 
ročne, čo ponúka celkom dobré pred-
poklady na aktívne využívanie slnečnej 

energie. Slnečné žiarenie sa v našich pod-
mienkach využíva najmä na ohrev teplej 
vody. Pri efektívnom využívaní slnečného 
žiarenia za pomoci kolektorov je možné 
pokryť 60-70 % ročnej spotreby teplej 
vody. Tento spôsob prípravy teplej vody 
je výhodný najmä preto, že je najefektív-
nejší mimo vykurovacej sezóny, kedy vô-
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bec netreba zapínať kotol. Do pozornosti 
sa čoraz viac dostávajú aj fotovoltaické 
články, ktoré slnečné žiarenie premieňajú 
priamo na elektrickú energiu.

Typy slnečných kolektorov

Zariadením, ktoré zachytáva slnečnú 
energiu a využíva ju na ohrev vody, je 
slnečný kolektor. Ten je ešte potrebné 
doplniť zásobníkom teplej vody, obeho-
vým čerpadlom a regulačnou technikou. 
Slnečné absorbéry, ktoré dokážu ohriať 
vodu maximálne na 50 °C, sa nazývajú 
nízkoteplotné kolektory a využívajú sa naj-
mä na ohrev vody v bazénoch. Najčastej-
šie používané strednoteplotné kolektory 
dosahujú teplotu 60-80 °C a používajú sa 
na prípravu teplej úžitkovej vody. Vyššie 
teplotné zisky je možné získať koncen-
trovaním slnečného žiarenia do ohniska, 
v ktorom dochádza k ohrievaniu média. 
Na tomto princípe fungujú tzv. vákuové 
kolektory. Z konštrukčného hľadiska ro-
zoznávame ploché a trubicové kolektory, 
pričom médiom môže byť aj vzduch. 

Návratnosť investície

Vzhľadom na to, že náklady na zriadenie 
solárneho systému pre jeden rodinný dom 
sa pohybujú okolo 100-
-tisíc Sk, je potrebné klásť 
dôraz na správny návrh a 
dimenzovanie solárneho 
systému. Finančná návrat-
nosť investície sa v súčas-
nosti pohybuje okolo 10 
rokov. Pre hodnotenie so-
lárneho zariadenia je však 
dôležitejšia energetická 
návratnosť. Je to doba, za 
ktorú kolektor vyprodukuje 
množstvo energie, ktoré 
bolo potrebné na jeho výro-
bu. V našich podmienkach 
je to približne 3 roky.  

Základné pravidlá pre návrh 
slnečných kolektorov

Pre maximálne efektívne využitie solár-
neho systému je potrebné dodržiavať 
niektoré základné body. Najväčší výkon 
dosahujú solárne kolektory okolo 14. hodi-
ny, preto je ideálne orientovať kolektor na 
juh s miernym 8-15° otočením na západ. 
Optimálny sklon kolektorov je 45°. Tento 
uhol je ideálny na zachytávanie jarného  
a jesenného slnka, pričom v lete zabraňu-
je prílišnému prehrievaniu kolektorov. Mi-
nimalizovanie tepelných strát dosiahne-
me umiestnením zásobníka teplej vody, 
resp. výmenníka tepla čo najbližšie ku 
kolektoru, tak aby bola dĺžka potrubia čo 
najmenšia. Plocha kolektorov sa dimen-
zuje v závislosti od spotreby teplej vody. 
Na osobu treba rátať približne 50l TÚV  
s teplotou 55-60 °C . Toto množstvo teplej 
vody dokáže vyprodukovať 1-1,5m2 plo-
chy kolektora. Pre 4-člennú domácnosť je 
teda potrebný kolektor s plochou 6m2.

Príprava teplej vody

Keďže solárny systém je vždy rieše-
ný len ako doplnkový zdroj vykurovania  
a prípravy TÚV, okrem neho musí byť dom 
vybavený aj kotlom či iným zdrojom tepla 

a zásobníkom TÚV. Pre solárny ohrev 
teplej vody sa spravidla používa bivalent-
ný zásobníkový ohrievač vody, ktorý má 
v sebe integrované dva výmenníky tepla. 
Dolný výmenník tepla zabezpečuje pre-
nos solárneho tepla z teplonosnej látky 
do pitnej vody. Ak slnečné žiarenie nie je 
dostatočné, voda sa ohrieva prostredníc-
tvom horného výmenníka tepla pomocou 
konvenčného zdroja tepla. Pre zvýšenie 
efektívnosti využívania slnečného žiare-
nia je ideálne využívať na uskladňovanie 
teplej vody solárny vrstvený zásobník.

Regulačný systém

Aby sme si pri vykurovaní domu obnovi-
teľnými zdrojmi naozaj vystačili, je na to 
nevyhnutná vyspelá regulačná technika, 
ktorá optimalizuje chod celého vykurova-
cieho systému.
Na technologickom vrchole sa v súčas-
nosti nachádza ekvitermická regulácia, 
ktorá využíva ako mernú veličinu von-
kajšiu teplotu. Vďaka tomu veľmi rýchlo 
reaguje na zmenené podmienky a za-
bezpečuje stabilnú teplotu v interiéri bez 
nepríjemných výkyvov. Samozrejme, 
senzory okrem vonkajšej teploty sledujú 
aj teplotu v miestnostiach a teplotu vyku-
rovacieho média. Výkon kúrenia sa pritom 
automaticky prispôsobuje vonkajším tep-
lotám, nastaveným časovým programom 
a zvolenej ekvitermickej krivke, ktorá 
zohľadňuje vykurovaciu sústavu a cha-
rakteristiku budovy. Aj pri prudkých pokle-
soch teploty je vďaka tomu zabezpečená 
prakticky konštantná vnútorná teplota. 
Ekvitermická regulácia sa zvyčajne rieši 
ako súčasť vykurovacieho telesa a dnes 
je už bežnou súčasťou moderných vy-
kurovacích zariadení, vrátane tepelných 
čerpadiel. 

Systémová technika

Pri systémoch, kde sa kombinuje klasic-
ká forma vykurovania plynovým kotlom 
so solárnym kolektorom alebo tepelným 
čerpadlom, je regulácia o niečo zložitej-
šia, pretože treba skoordinovať zdvojené 
funkcie hlavných a doplnkových vykurova-
cích zariadení. Pri príprave teplej úžitko-
vej vody za pomoci solárnych kolektorov 
je napríklad potrebná solárna regulácia, 
ktorá vychádza z intenzity slnečného 
svitu. So zosúladením všetkých systé-
mových komponentov nám dnes pomáha 
počítačová technika tvoriaca domácu sieť 
alebo i napojenie cez internet. Súčasťou 
vyspelej systémovej techniky môže byť aj 
informačný a analytický systém, ktorý do-
káže diagnostikovať poruchy, alebo hlási 
upozornenia týkajúce sa údržby.

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

Kotol na pevné palivá = dymiaci komín                                                                                               

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

Kotol na pevné 
palivá = ekologická daň   

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

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

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

Kotol na pevné palivá = nedá sa v lete 
ohrievať voda

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

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

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

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

Redakcia z materiálov spoločnosti 
Gas Slowakia
Foto: Gas Slowakia

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

Automatické kotly 
na pevné palivá 
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Euro Profil System EPS, s. r. o.
Sládkoviãova 8, 034 01 RuÏomberok

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

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

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

Nemeck˘ patent 
REG.DPMA-10361083

Európsky patent 
REG.EPA-03029583.6
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Povinnosť energetickej certifikácie sa 
od 1. januára tohto roka dotýka takmer 
všetkých budov skolaudovaných po roku 
1947. „Výnimku dostali len technické pa-
miatky, kostoly a modlitebne, dočasné 
stavby, priemyselné stavby, dielne a ne-
bytové poľnohospodárske budovy s níz-

kou spotrebou energie, chaty a víkendo-
vé chalupy, ak ich využívame menej než 
4 mesiace do roka či záhradné chatky  
s plochou menšou než 50 m2,“ vymenúva 
Bronislava Herdová zo spoločnosti En- 
Efekt, ktorá sa problematike energetickej 
efektívnosti venuje už 7 rokov.

Kedy treba certifikovať

Pre majiteľov domov a bytov je dôležité, že 
zákon 555/2005 nepožaduje vystavenie 
certifikátu hneď k prvému januáru 2008 
pre každú budovu. Energetický certifikát 
musí mať tá budova, ktorá je predmetom 

Energetická certifikácia budov (ECB) je podľa Zákona 555/2005 o energetickej efektívnosti budov súbor postupov a opatrení na 
zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého 
z prevádzky budov. Inými slovami, ide o súbor postupov, ktoré sú zamerané na zistenie energetickej náročnosti budovy; zohľadňujú 
pri tom štandardné užívateľské správanie. Vďaka tomu má záujemca o kúpu alebo prenájom takejto nehnuteľnosti reálnu šancu 
spočítať si, koľko ho jej prevádzka v budúcnosti bude stáť. Pri certifikácii sa budova zaradí do jednej z energetických tried (A-G)  
a dostane energetický štítok, podobný tým štítkom, ktoré poznáme napríklad z bielej techniky.

Energetická 
certifikácia budov v praxi
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predaja a prenájmu. Táto istá povinnosť 
sa týka aj všetkých novostavieb, ktorých 
kolaudačné konanie začalo po 1. janu-
ári 2008, ale aj významne obnovených 
budov. Výnimku pri prenájme a predaji 
nehnuteľností tvoria byty v bytových do-
moch. „Keďže takéto byty sú len súčas-
ťou stavebného celku,“ vysvetľuje B. Her-
dová, „ich jednotlivý predaj či prenájom 
neznamená pre spoločenstvo vlastníkov 
povinnosť certifikovať celý panelák.“ Iná 
situácia ale platí v prípade nájomných do-
mov. Ak ich odovzdali do užívania po roku 
1947, musia prejsť certifikáciou. Typickým 
príkladom takýchto budov sú obecné byty 
alebo sociálne bývanie. Ich majiteľ, v tom-
to prípade obec, má povinnosť zabezpe-
čiť ich energetickú certifikáciu.

Certifikát ako signál

Ak má staršia bytovka energetický štítok, 
znamená to, že nedávno prešla význam-
nou obnovou – zateplením, hromadnou 
výmenou okien či zmenou palivovej zá-
kladne. Okrem toho, že sa zo štítka do-
čítame, akú má dom spotrebu energie na 
m2, jeho prítomnosť zároveň naznačuje, 
že potenciálni susedia sa už zbavili ná-
jomníckej mentality a berú starostlivosť  
o svoj majetok vážne. To je pri výbere bý-
vania tiež veľmi dôležitý signál.

Kto a ako certifikuje

Pri hodnotení energetickej náročnosti bu-
dov sa zohľadňujú štyri oblasti spotreby 
energie – stavebné konštrukcie, vykuro-
vanie a príprava teplej vody, vetranie a kli-
matizácia a nakoniec osvetlenie a elektro-
inštalácia. V prípade bytových a rodinných 
domov sa v zmysle zákona nezohľadňujú 
posledné dve spomenuté oblasti. Certifi-
kát môže vystaviť len oprávnená osoba; 

pre každú z oblastí spotreby treba mať 
samostatné oprávnenie. Pri certifikácii sa 
tepelnotechnické vlastnosti budovy hod-
notia podľa jednotnej metodiky. Tá zabez-
pečuje objektivitu výstupov z certifikácie 
a teda aj porovnateľnosť výsledkov. Le-
gislatíva stanovuje minimálne požiadav-
ky na energetickú hospodárnosť nových 
budov a významne obnovovaných budov. 
Zákon rozdeľuje budovy na 9 kategórií 
podľa spôsobu ich využívania (rodinné 
domy, bytové domy, administratívne bu-
dovy, budovy škôl a školských zariadení, 
budovy nemocníc, budovy hotelov a reš-
taurácií, športové haly a iné budovy urče-
né na šport, budovy pre veľkoobchodné  
a maloobchodné služby, ostatné nevý-
robné budovy spotrebujúce energiu). Pre 
každú z kategórií existujú samostatné 
pásma mernej spotreby energie v jednot-
livých energetických triedach.

Prvé skúsenosti so zákonom

Začiatok účinnosti zákona sprevádza aj 
objavenie sa prvých problémov. Obyvate-
ľov bytových domov, v ktorých prenajíma-
jú časť spoločných nebytových priestorov 
rôznym obchodom alebo službám (celkom 
bežný jav vo väčšine našich miest), priro-
dzene zaujíma, či musia certifikovať. „Je 
s tým problém,“ tvrdí B. Herdová, „zákon, 
ani nadväzujúca legislatíva nižšej právnej 
sily jednoznačne nerieši povinnosť certifi-
kácie týchto domov. Zákon nestanovuje, 
do ktorej z deviatich kategórií tieto budovy 
zaradiť alebo či rozdeliť proces certifiká-
cie podľa spôsobu využívania časti budo-
vy.“

Vojtech Hollan 
Energetické centrum Bratislava
Foto: Baumit
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Atómium: 
Pohľad do kryštálu železa

„Najudivujúcejšia stavba sveta!“ znie 
slogan oficiálnej webovej stránky jednej 
z dominánt belgickej i európskej metro-
poly Bruselu. Stošesťdesiatpäť biliónov 
násobne zväčšený kryštál železa, lesknúci 
sa v lúčoch popoludňajšieho slnka, naozaj 
pôsobí tak, akoby ani nepatril do priesto-
ru vytvoreného hranicami pozemskej ar-
chitektúry. 

Jeho deväť guľovitých sfér, predstavujú-
cich jednotlivé atómy v kryštalickej mriež-
ke, sa vypína nad plató Heysel od roku 
1958. Príležitosť, aby sa toto odvážne 
dielo dostalo z papiera do priestoru, dala 
jeho autorovi André Waterkeynovi Sveto-
vá výstava EXPO, ktorú pred päťdesiatimi 
rokmi hostil práve Brusel.

Atómium, ktoré sa v týchto dňoch pripra-
vuje na oslavy okrúhleho jubilea, leží na 
severnom okraji Bruselu, približne sedem 
kilometrov od jeho historického centra. 
Hoci stometrová stavba zo železa a hli-
níka pôvodne nemala prežiť koniec Sve-
tovej výstavy, veľký záujem verejnosti 
udržal stavbu nielen pri živote, ale stala 
sa jedným zo symbolov mesta a jeho naj-
známejšou modernou pamätihodnosťou. 
Počas rozsiahlej rekonštrukcie v rokoch 
2004 až 2006 dostali guľovité sféry Ató-
mia nové nerezové obloženie. Zaujímavé 
fotografie výškových pracovníkov finišu-
júcich rekonštrukciu sú dnes vystavené  
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v kaviarni umiestnenej v jednej z jeho niž-
ších sfér. 

Pri príležitosti päťdesiateho výročia vzniku 
Atómia pripravili jeho správcovia celý rad 
zaujímavých podujatí a prezentácií. Ich 
tematika sa dotýka najmä obdobia, v kto-
rom sa bruselské EXPO uskutočnilo. Ak-
cie siahajú ďaleko za rámec prezentácie 
dobového dizajnu a architektúry, je pripra-
vené premietanie svetoznámych filmov 
z tohto obdobia, reštaurácie ponúkajú je-
dlá servírované na spôsob päťdesiatych 
rokov s použitím servisu, ktorý v roku 
1958 vytvoril Lucien de Roeck, do expo-
zícií sa dostanú viaceré archívne dovte-
dy neprezentované materiály a hudobné 
večery sa budú niesť rovnako v štýle „fif-
ties“. Zaujímavosťou je podujatie pripra-
vené pre dvestosedemdesiatpäť Belgi-
čanov narodených v čase trvania výstavy 
- medzi 17. aprílom a 19. októbrom 1958 
v rôznych regiónoch krajiny. To sa bude 
konať 21. júna a má vyjadrovať prepoje-
nie medzi výstavou a ľuďmi, ktorých život-
ná púť začala v rovnakom čase. 

Zrealizovaná vízia

Pri stavbe Atómia bola vybraná najza-
ujímavejšia, no technicky náročná po-
loha stavby: pozícia kryštálu stojaceho 
na jednom z atómov. Takýto výber bol 
podmienený čisto z estetických dôvodov, 
vyžiadal si však výstavbu troch oporných 
bipódových pylónov vedúcich do najniž-
ších guľovitých sfér. V každom z nich sa 
nachádza schodište používané najmä 
ako únikové. Jednotlivé sféry predstavujú 
atómy usporiadané v kryštalickej mriežke. 
Architektonicky sa na nich podieľali André 
a Jean Polakovci. Medzi sebou sú sféry 
poprepájané systémom rúr s trojmetro-
vým priemerom, v ktorých sú umiestnené 
eskalátory a schodištia. Eskalátory s ka-

pacitou 3000 osôb za hodinu patria medzi 
najdlhšie v Európe. Do najvyššej vyhliad-
kovej sféry vedie rýchlovýťah s kapacitou 
22 osôb. Ten prekoná takmer stometrovú 
cestu nahor za 23 sekúnd. Celková hmot-
nosť stavby je 2400 ton. 

Jednotlivé „atómy“ sú riešené ako dvoj-
podlažné a ich interiér poskytuje priestor 
výstavám dizajnu, premietaniu dokumen-
tárnych filmov o stavbe Atómia i vyhliad-
kovej reštaurácii. V Belgicku je samo-

zrejmosťou veľké množstvo záujmových 
aktivít pre deti a výnimkou nie je ani Ató-
mium. Jedna z jeho častí je venovaná 
práve im a školáci sú jedinými návštev-
níkmi, ktorí tu môžu stráviť noc. Pohľad 
z kozmicky pôsobiacej stavby na nočnú 
metropolu musí byť neopakovateľným zá-
žitkom. 

Od projektu k stavbe

O realizácii celého projektu sa rozhodlo 
v januári 1955, len tri roky predtým ako 
sa Brusel zhostil organizácie Svetovej 
výstavy EXPO. Idea kryštálu v atómovej 
mierke bola vhodná nielen ako symbol 
výstavy, veľmi dobre ju prijal aj jej hlavný 
realizátor, ktorým bol belgický kovospra-
cujúci priemysel. 

Vnútorný priestor Atómia bol navrhnutý 

tak, aby postačoval ako výstavný priestor 
pre expozície odvetví spojených s jeho 
ideou: chémie a metalurgie. Priemer gu-
ľovitých sfér, ktorý je osemnásť metrov, 
bol zvolený ako kompromis medzi ich 
úžitkovosťou a bezproblémovým zvládnu-
tím stavebných prác. 

Počas jari 1955 študovali konštruktéri na 
zmenšených modeloch pôsobenie vet-
ra narážajúceho na objekt z rozličných 
strán, takisto skúmali účinky jeho ne-
rovnomerného zaťaženia presúvajúcimi 
sa návštevníkmi. Po ukončení pokusov 
a prepočtov napokon upustili od využi-
tia všetkých sfér na expozície a na tento 
účel ponechali šesť z nich: základnú, na 
ktorej Atómium stojí, trojicu nižších sfér 
spojených so zemou bipódovými pylónmi, 
strednú a vyhliadkovú vrchnú sféru do-
stupnú výťahom. 
Ďalším z problémov bolo v dobe vzniku 
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stavby jej vybavenie dostatočne rýchlym 
a priestranným výťahom určeným na 
prepravu návštevníkov do jej najvyššej 
sféry. Voľba napokon padla na firmu La 
Construction Soudée Co. Ltd, ktorej vý-
ťah spoľahlivo funguje dodnes. Jediným 
z jeho nedostatkov je kapacita, ktorá 
v čase víkendov a sviatkov v tomto popu-
lárnom objekte nepostačuje a záujemco-
via o zvezenie neraz čakávajú v dlhých 
radoch. Základy stavby sa začali budovať 
v roku 1956 a vzhľadom na nižšiu kvalitu 
podložia dosahujú hĺbku až sedemnás-
tich metrov. Od apríla do júna prvého roku 
stavby bolo do zeme zarazených 120 pi-
lót, spotreba betónu len v základoch pod 
centrálnou nosnou tubou predstavovala 
500 ton. 

Rastúci kryštál a EXPO 1958

Najzložitejších stavebných prác, vytvo-
renia samotnej konštrukcie, sa úspešne 
ujala spoločnosť Ateliers de Construction 
de Jambes-Namur. Začiatkom roka 1957 
bola vztýčená prvá sekcia centrálne-
ho piliera nasledovaná stavbou bipódov 
a nižších sfér. Zároveň sa testovali i sfé-

rické hliníkové trojuholníky, ktoré tvorili 
plášť guľovitých sfér. 

Kostra hornej sféry bola dokončená na 
prelome rokov 1957 a 58. Pohľad na mon-
térov z tohto obdobia v dokumentárnych 
filmoch premietaných súčasným návštev-
níkom  v jednej z nižších sfér Atómia budí 
obdiv. Práce neprestávali v snežení, sil-
nom vetre ani daždi. V marci 1958 bola 
hotová celá oceľová konštrukcia stavby 
a boli odstránené tri dočasné podporné 
stožiare, z ktorých každý meral šesťde-
siatpäť metrov. 

Ďalším z problémov stavby bol systém 
okien. Riešením sa napokon stali rámy, 
v ktorých sa časť obkladov trojuholní-
kovými sférickými plátmi nahradila ple-
xisklom, pokým v iných častiach Atómia 
boli ponechané len malé kruhovité okná 
slúžiace na núdzové osvetlenie. V tých-
to častiach je osvetlenie riešené umelo 
a v súčasnosti slúžia najmä na videopre-
zentácie a expozície dizajnu. 

Svetová výstava EXPO, pre ktorú bolo 
toto nezvyčajné dielo pripravené, sa ko-

nala od 17. apríla do 19. októbra 1958. Jej 
jedinečnosť spočívala v tom, že bola pr-
vou podobnou udalosťou v povojnových 
rokoch, posledné EXPO sa predtým ko-
nalo v New Yorku roku 1939 v čase ne-
meckej invázie do Poľska. 

Eufória a nová tvorivá energia, ktorú cítiť 
z množstva architektonických, dizajnér-
skych i výtvarných diel tohto obdobia, 
bola i dušou výstavy, ktorá do belgickej 
metropoly prilákala neuveriteľných štyrid-
saťdva miliónov návštevníkov. Mier medzi 
národmi a technický pokrok boli v tých ča-
soch silnou víziou väčšiny ľudí. Príhovor 
v takomto duchu viedol na otváracom ce-
remoniáli EXPA, ktorý sa konal 17. apríla 
1958, aj mladý panovník Baudouin I spre-
vádzaný belgickým premiérom Achillom 
van Ackerom. Samotná výstava sa kona-
la na ploche s rozlohou dvesto hektárov 
a nad celým areálom premávala kabín-
ková lanovka so stošesťdesiatimi piatimi 
kabínkami. 

Odlesk desaťročí

Od Svetovej výstavy a vzniku Atómia pre-
šlo polstoročie. Nápaditosť a optimizmus 
päťdesiatych rokov sa postupne vytratili, 
alebo zmenili tvár. Našťastie každá doba 
nám zanecháva svoje stopy prostred-
níctvom ľudí, ktorí ju tvorili, a vecí, ktoré 
za sebou zanechali. Nechať sa nachvíľu 
unášať atmosférou rokov päťdesiatych 
na bruselskom plató Heysel určite stojí za 
to.

Text a foto: Peter Hupka
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Na vytvorenie „ľadovcového efektu“ pri-
šiel architekt Jean-Christophe Mainada 
(Atelier d´architecture King Kong), kto-
rý navrhol fasádu z materiálu DuPont™ 
Corian®. Zatiaľ čo estetické kvality  
a technické parametre materiálu viedli  
k jeho jednoznačnému výberu, tak proces 
vonkajšieho obloženia v takomto rozsahu 
ešte nebol zaznamenaný. Po prvýkrát na 
svete sa pracovalo s týmto jedinečným 
materiálom, ktorý bol náročný a nevyskú-
šaný. Ale obavy boli skoro zažehnané.

Všetky testy a technické skúšky prevá-
dzala francúzska organizácia Qualicon-
sult, súčasť inštitúcie „Enquête Technique 
Nouvelle“, zameraná na technické normy 
a merania. Celé sa to odohrávalo v úzkej 
spolupráci s  Anne-Line Citerne, vedúcou 
projektu spoločnosti  DuPont, ktorá potvr-
dila: „Inovačný upevňovací systém, ktorý 
bol vyvinutý špeciálne pre tento projekt, 
bol Qualiconsultom overený a schválený. 
Konštrukcia využíva hliníkové profily od 
firmy Etanco, obsahujúce skryté upevňo-

V novembri 2007 bol vo Francúzsku v prístavnej časti Bordeaux postavený nový 
hotel s názvom Seekó o (horský ľadovec), ktorý predstavoval od začiatku neobyčajne 
odvážny projekt. Postaviť hotel na ľavom brehu rieky Garonne bola výzva pre všetkých 
zúčastnených, pretože toto strategické miesto v meste sa vyznačuje svojím „kamenným“ 
duchom a kultúrnym dedičstvom. A práve toto sa stalo veľkou výzvou vytvoriť projekt, 
ktorý by súčasne vybočil z hraníc všednosti, ale napriek tomu by zapadol do svojho 
prostredia.

Hotelový skvost 
v Bordeaux
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vacie prvky, ktoré držia panely z materiá-
lu Corian® na sponách v priečnom, hori-
zontálnom systéme profilov. Konštrukcia 
je hrubá približne 10 cm a môže byť, ak 
je potreba, vyplnená tepelnou izoláciou  
(napr. sklenou vatou a pod.). V prípade 
potreby môže byť vybavená protidažďo-
vým ochranným filmom medzi každou 
priečkou. Tento pokrokový systém po-
skytuje vynikajúcu nárazovú pevnosť  
a súčasne vysokú odolnosť voči pozitív-
nej a negatívnej záťaži.“

Projekt stavia na všetkých kvalitách, kto-
ré sú charakteristické pre tento materiál:  
ľahkosť, nenasiakavosť, odolnosť voči 
vetru, grafitom a UV žiareniu. Jeho fareb-
ný prejav je rovnaký na všetkých častiach 
stavby ako na povrchu, tak aj na hranách 
medzi spojmi. Taktiež v exteriérových 
aplikáciách je možné využiť priesvitnosť 
tohto materiálu.

S konceptom fasády prišiel architekt Je-
an-Christophe Masnada, ktorý o projekte 
nadšene hovorí: „Boli sme očarení týmto 
ušľachtilým, nádherným materiálom, ktorý 
nám dovoľuje oslobodiť sa od tradičných 
systémov montáže a údržby fasád.“ K do-
siahnutiu rovnomernej záťaže sú panely 
fasády položené na dvojitej kovovej mreži 
a tolerancia medzi panelmi je zaručená  
s presnosťou na 1 mm. Rovnako máme 

čo do činenia s relatívne tenkými panelmi  
v porovnaní s ich veľkosťou (6 x 3 m)“. 
   
Problémom sa však stala ich doprava na 
miesto, ako aj ich pripevnenie do podpor. 
Aby upevnenie dosiek do fasády nebolo 
viditeľné, bolo nutné použiť kovové vložky 
so závitom. Do každej z nich je zaskrut-
kovaný hák, za ktorým je potom doska 
uchytená každých 30 cm k vedľajšej (vo-
dorovnej) nosnej mreži.
  
Materiál ponúka ďalšie výhody, ako je ľah-
ká údržba a možnosť opravy priamo na 
mieste. I po inštalácii možno poškrabanú 
časť zabrúsiť a zaleštiť alebo poškodené 
miesto jednoducho vyrezať a nahradiť no-
vým. 

Spoločnosť DuPont™ pracovala veľmi 
presne a spoľahlivo. Špeciálne pre tento 
projekt bol vyvinutý dômyselný zdvíhací 
systém, pretože panely týchto rozmerov 
by nevydržali bežný spôsob zdvíhania. 
Vďaka tomuto zariadeniu sa panely môžu 
šmýkať po koľajniciach, potom sa zdvihnú 
do vodorovnej polohy a nakoniec sa otočia 
do potrebnej zvislej pozície na fasáde.

Výber ľadovcovo bieleho, chladného  
a čistého odtieňa (Glacier White) mate-
riálu bol celkom prirodzený a prispieva 
ku zdôrazneniu jemného sochárskeho 
vzhľadu budovy. Jej línia, plochy a uhly 
vzájomne pôsobia s odtieňmi a svetlami. 

Vnútorná priestranná izba ponúka po-
hľad na Garonne. Kúpeľne sú vo vnútri 
izieb zakryté jednoduchým závesom. 
Jednoduchosť je tu základným heslom 
od stropu až k podlahe. Koncept desig-
nu s použitím materiálu DuPont™ Coria-
n® sa tu znovu opakuje, takže kúpeľne 
sú vybavené umývadlami z materiálu 
Corian®, ktorý pripomína tvar vzhľadu 
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budovy. V prijímacej kancelárii je recepč-
ný stôl dlhý 4,5 metra a jeho doska je 
rovnako vyrobená z tohto materiálu.  
V rovnakom odtieni (Glacier White) sa ne-
sie aj vzhľad fasády.

Fakty a čísla

Náklady 4,2 mil. eur (spolu s pozemkom). 
Hotel má 3 hviezdičky, 5 podlaží, cel-
kom 45 rozľahlých  izieb od 27 do 55 m2  
(z nich sa päť nachádza v hornom podlaží 
s terasou a panoramatickým pohľadom 
na Garonne).

Prepychové vybavenie a armatúry (kúpa-
cia vaňa 1,1 x 1,9 m, wi-fi v cene, plochá 
TV obrazovka, napájací zdroj pre I.Pod 
atď.). Rozľahlá vstupná hala zahŕňa re-
cepciu a dennú spoločenskú miestnosť 
(180  m2) s kokteilovým barom (150 m2), 
saunu, obchodné (business) centrum, 
konferenčnú sálu (35 miest).

Hotelové vedenie tvoria traja manažé-
ri: Alain Dhersin, Chantal de Knyff a ich 
dcéra Cecile. Za nimi stojí desaťčlenný 
personál.

Hlavní účastníci projektu:

Architekti: Atelier d‘architecture King 
Kong; Paul Marion, Jean-Christophe Mas-
nada, Frédéric Neau, Laurent Portejoie 
architectes associés. atelier@kingkong.
fr, www.kingkong.fr.

Certifikovaný spracovateľ materiálu Du-
Pont™ Corian®: A.E.A, Atelier Européen 
d’Agencement, Monsieur Peberay RD 7 
47310 Moncaut – aeasolidesurface@wa-
nadoo.fr.

Inštalácia panelov z materiálov DuPont™ 
Corian®: Société Tonicello (47).

Materiál Corian® vyvinuli vo výskumných 
a vývojových laboratóriách spoločnos-
ti Du Pont de Nemours a vyrába ho iba 
DuPont. Materiál sa používa pre rad re-
zidenčných a komerčných aplikácií, pre 
výrobu nábytku a rôzne ďalšie špeciálne 
aplikácie. Je to neporézny pevný povrcho-
vý materiál, ktorý je odolný proti škvrnám, 
ľahko sa udržuje, je trvanlivý, s možnos-
ťou ho opravovať a obnovovať a dokonca 
ho i recyklovať. Materiál sa vyrába vo viac 
ako 100 farbách a môže sa formovať do 
akýchkoľvek tvarov. Prípadné poškode-
nie sa dá ľahko odstrániť bez ovplyvnenia 
krásy a farby. 

Spoločnosť DuPont sa opiera o poznat-
ky z vedy. Bola založená v roku 1802  
a využíva vedu k riešeniu problémov a k 
ich vývoju, ktoré spravia život ľuďom lep-
ší, bezpečnejší a ľahší. Pôsobí vo viac 

ako 70 štátoch a ponúka širokú paletu 
produktov a služieb spolu s poľnohospo-
dárstvom,  výživou, elektronikou, komuni-
káciou, bezpečnosťou a ochranou bytov  
a domov, stavebníctva, dopravy a prístro-
jovej techniky.

Prehľad projektov spoločnosti DuPont pre 
architektov, staviteľov, dizajnérov a kon-
štruktérov nájdete na adrese: www.buil-
dingonscience.dupont.com.

Redakcia v spolupráci s Happy Materials
Foto: Happy Materials
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Čisté línie a jemný dizajn

Majitelia bytu mali jasnú predstavu o jeho 
premene. Pán domu požadoval čisté lí-
nie a jemný dizajn a pani prejavila záľubu  
v skle. V prvom kroku bolo treba novo-
stavbu mierne upraviť pre potreby nových 
nájomcov a vyhotoviť 3D vizualizáciu pre 
lepšie predstavenie si budúceho stavu. 

Náladové nepriame osvetlenie

Jedna z priečok ktorá sa nachádzala  
v priestore obývačky bola odstránená za 
účelom optického zväčšenia a prevzduš-
nenia miestnosti. Naopak v kuchynskom 
kúte pribudla priečka aby kuchyňa dosta-
la ucelený charakter. Keďže majitelia sú 
spoločensky založení a radi trávia voľné 
chvíle v kruhu priateľov a rodiny, v obý-
vacej miestnosti okrem veľkorozmernej 
sedacej súpravy si našiel svoje miesto aj 
podhľad, v ktorom je po celej dĺžke ukryté 
náladové nepriame osvetlenie. Podhľa-
dové osvetlenie má tú zvláštnosť, že je 
možné rozsvietiť len stropnú časť alebo 

v prípade sledovania TV len bočný panel. 
No ak je potreba presvetlenia miestnosti 
v prípade rodinného stretnutia je možné 
rozsvietiť obidva panely naraz. 

Farebné sklo na želanie

Pri potrebe dodatočného riešenia mies-
ta na sedenie je vždy po ruke pohodlný 
taburet. Svoje miesto našiel aj umelecky 
poňatý sklený konferenčný stolík (spodná 
časť so štrukturálnymi efektmi farebného 
skla) od Gordana Turuk. Spolu s jej tripty-
chom umiestneným nad sedacou súpra-
vou tvoria kompaktný doplnok interiéru, 
ktorý naplnil manželkine želanie. 

Veľké okná, ktoré dodávajú priestoru 
vzdušnosť a množstvo svetla majú snáď 
len jeden limit. Tým je robustný biely 
okenný rám a radiátory nachádzajúce 
sa pod oknami. Keďže možnosť ich za-
krytia textilnou dekoráciou bola majiteľmi 
odmietnutá bolo nutné tento nedostatok  
v rámci interiéru eliminovať. Toto bolo do-
siahnuté farebným vyvážením miestnosti.

Od návrhu po realizáciu
Neviete, ako zatraktívniť svoje bývanie? 
Bytový dizajnér vám dá zaručené tipy  
a prezradí niekoľko trikov, s ktorými sa 
váš byt zmení na rozprávkové kráľovstvo.

10  11
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Kombinácia dreva a bieleho laku

Obývacia izba sa nesie v duchu čistých 
a vzdušných línií, čo dokazuje aj nábytok 
umiestnený v rohu miestnosti. Pre doda-
nie dynamiky a vyvážení farieb v  miest-
nosti bola použitá nie často vídaná kombi-
nácia dreva zebrana a bieleho laku. Tento 
trend sa prenáša aj do jedálenskeho kúta. 

Predstavu domáceho osadenstva zhmot-
nil aj rozkladací sklený jedálenský stôl. 
Tento je nielen dizajnovým skvostom, ale 
hlavne jeho hlavnou úlohou je  prevzduš-
nenie malého jedálenskeho priestoru. 
Túto potrebu vo výraznej miere naplnila 
jeho sklená doska. 

Ako novinka dotykové otváranie

Keďže tak, ako je vo vizualizácii naznače-
né, výrazne oranžová loggia udala trend 
aj pre jedálenský kút. Nie vždy je nutné za 

každú cenu niečo zakrývať. Rovnaký od-
tieň oranžovej farby z loggie sa preniesol 
na stenu jedálenskeho kúta. Táto oranžo-
vá stena bola odľahčená pásmi z bieleho 
lakobelu a doplnená o úložný priestor, 
ktorý predstavujú 2 poličky a uzavretá 
skrinka. Tu a aj v prípade obývačkovej 
zostavy stojí za zmienku poukázať na 
novinku, dotykové otváranie. Stačí, aby 

ste jemne zatlačili na požadované miesto  
a dvierka sa vám otvoria. V tomto prípa-
de nemusíme použiť na otváranie dvierok 
žiadne úchytky. A čo nám to prinesie? 
Krásny hladký dizajn bez akýchkoľvek 
výčnelkov. 

Ako dosiahnuť veľký úložný priestor

Jedálenský kút nám funkčne osvetľuje 
svietidlo spustené nad dosku stola a zá-
roveň tvorí dizajnový prepojovací mostík 
medzi stolom a bočnou stenou. V tomto 
prípade sa nezabudlo ani na jeho zlade-
nie s centrálnym svietidlom v obývacej 
miestnosti. V duchu harmónie sa nesie aj 
kuchynská časť. Tým, že bola vybudova-
ná priečka v kuchyni, nielenže sa vytvoril 
samostatný jedálenský kút, ale vznikol 
tiež veľký úložný priestor. Tento bol vy-
užitý pre skryté umiestnenie chladničky  
a mrazničky, košíkové výsuvné progra-
my, plnovýsuvné zásuvky s ergonomic-
kými predeľovačmi pre lepšiu orientáciu.  
V neposlednom rade aj umiestnenie tep-
lovzdušnej a mikrovlnnej rúry. Naopak na 
opačnej strane si našlo svoje miesto umý-
vadlo s automatickým vysuvaním odpad-
kového koša pri otvorení dvierok. Vedľa 
neho sa dokonca ukrýva práčka a hneď 
blízko nej umývačka riadu.

Interiéru vdýchla noblesu

Majiteľku tiež poteší zásuvka na kore-
ničky, ktorá sa nachádza hneď pod ke-
ramickou varnou doskou a tiež zásuvky,  
v ktorých si našli miesto taniere a kuchyn-
ské  nádoby. Pracovná doska vdýchla 
interiéru výraznú noblesu, keďže bola 
vyhotovená z umelého kameňa. A ešte 
jedna malá perlička: predtým veľmi malá 
kúpeľňa, bola odľahčená o práčku, ktorá 
bola presunutá do kuchyne s čím sa ešte 
v našich domácnostiach bežne nestretá-
vame. Na záver je nutné podotknúť, že 
v tomto interiéri ešte čaká miesto na ten 
správny koberec a doplnky, ktoré sa budú 
v svojej pýche predvádzať na otvorených 
policiach.

Ing. Ivan Végh, interiérový dizajnér
Foto: archív autora, www.i-interier.sk

Pôdorys pred úpravou Pôdorys po úprave
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YTONG 
stavebný systém pre každú stavbu
K jednému z dôležitých rozhodnutí súvisiacich s výstavbou rodinného domu patrí 
výber vhodného stavebného materiálu. K vlastnostiam, ktoré stavebníci dôsledne 
zvažujú, patrí univerzálnosť využitia a opracovateľnosť materiálu, jeho pevnosť, 
tepelnoizolačné vlastnosti či požiarna odolnosť.

V týchto i ďalších oblastiach spĺňa tie 
najnáročnejšie kritériá práve staveb-
ný systém YTONG od spoločnosti Xella 
Slovensko, ktorý pozostáva zo širokého 
sortimentu navzájom nadväzujúcich sta-
vebných prvkov z bieleho pórobetónu. 
Tento komplexný stavebný systém výraz-
ne zjednodušuje výstavbu a spríjemňuje 
používanie všetkých typov stavieb. To sú 
dôvody, prečo sa čoraz väčšmi využíva 
najmä v oblasti výstavby rodinných do-
mov. 

Postavte si dom z YTONG-u

O svojom bývaní má každý z nás iné 
predstavy, no pravdepodobne všetky 

sa spájajú s príjemným prostredím, te-
pelnou pohodou a bezpečím. Pri stavbe 
rodinného domu budete určite sledovať 
aj to, aby ste svoj zámer zrealizovali čo 
najefektívnejšie, a to nielen z finančného, 
ale aj z časového hľadiska. Práve takéto 
vlastnosti ponúka stavebníkom a budúcim 
užívateľom rodinných domov stavebný 
systém YTONG. Navyše prináša i rýchlu 
a presnú výstavbu, jednoduchú opraco-
vateľnosť, vďaka ktorej sa dajú ľahko rea-
lizovať rôzne stavebné detaily, a komplex-
nú ponuku stavebných prvkov. YTONG 
ponúka materiál na kompletnú stavbu 
od pivnice až po strechu. Súčasťou sor-
timentu sú výrobky rôznych rozmerov 
– presné tvárnice a presné dosky s dráž-

kou a perom, i bez nich, nosné aj nenos-
né preklady, schodiskové dielce, stropné 
dielce i strešné dosky. K dispozícii sú vý-
robky vhodné na výstavbu nosných mú-
rov i priečok. Variabilné použitie rôznych 
prvkov stavebného systému YTONG pod-
poruje i pevnosť bieleho pórobetónu. Ste-
na postavená z tvárnic YTONG unesie aj 
väčšiu záťaž, napríklad závesné skrinky, 
knižnice, police. 

Stavby postavené zo stavebného systému 
YTONG majú výborné tepelnoizolačné  
parametre a netreba ich zatepľovať. Biely 
pórobetón tiež dokáže vyrovnávať teplot-
né výkyvy a zabezpečuje primeraný po-
mer medzi teplotou a vlhkosťou vzduchu, 
vďaka čomu vzniká v interiéroch optimál-
na klíma. Ďalšou mimoriadnou vlastnos-
ťou systému YTONG je vysoká požiarna 
odolnosť, ktorá vychádza zo skutočnosti, 
že je to čisto minerálny, a teda nehorľa-
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vý stavebný materiál. Bývanie v dome  
z YTONG-u je preto nielen príjemné, ale 
aj bezpečné. 

YTONG Lambda

V prípade, ak rozmýšľate nad stavbou ale-
bo rekonštrukciou, môžete ju teraz zreali-
zovať s ešte vyššou kvalitatívnou úrovňou 
tepelnej izolácie, a to prostredníctvom mi-
nuloročnej novinky z dielne spoločnosti 
Xella Slovensko. Je ňou tepelnoizolačná 
tvárnica YTONG LAMBDA. Táto výnimoč-
ná pórobetónová tvárnica totiž disponuje 
pri rovnakej pevnosti nižšou objemovou 
hmotnosťou a ešte kvalitnejšou, skutoč-
ne unikátnou tepelnou izoláciou, dosa-
hujúcou tepelný odpor R = 4,31 m² .K/W.  
Ako ukazujú prvé skúsenosti, tieto tvár-
nice prinášajú také výsledky, ktoré sa 
doteraz dosahovali len pri stavbách  
s nadštandardným rozpočtom. 

Vďaka svojej všestrannej kvalite predsta-
vuje stavebný systém YTONG vynikajúcu 
alternatívu pre každú stavbu. Odborní po-
radcovia vám poradia, ako s ním môžete 
realizovať aj váš stavebný zámer.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou
Xella Slovensko
Foto: Xella Slovensko
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Žiarivé farby 
spravia zázraky

Pri rekonštrukcii fasády domu musíme 
dbať na správny postup prác. Základom 
kvalitne natretej plochy steny je precízne 
upravený podklad. Ten je zárukou toho, 
že sa na povrchu nevytvoria plochy s 
rôznymi farebnými odtieňmi v krajnom 
prípade neodpadne kus starej omietky. 
Pred nanesením farby je preto nanajvýš 
dôležité prekontrolovať trvácnosť povrchu 
steny. Ak je omietka na dome stará, ale-
bo zle pripravená a nanesená, začujete 
pri zaklopaní na povrch dutý zvuk, ktorý 
občas sprevádza vypuklé miesto na povr-
chu. Omietku je na takomto mieste nutné 
odstrániť. V inom prípade je len otázkou 
času, kedy sa uvoľní a opadne. Zákon 
schválnosti spôsobí, že sa tak stane vždy 
v nesprávnom čase, keď nie sú najlepšie 
podmienky na opravu, väčšinou v zime. 
To znemožní správnu aplikáciu nového 
náteru. Náter sa nesmie aplikovať pri mí-
nusových teplotách a neošetrená stena 
spôsobí poškodenie jadrového základu. 
Defektom na povrchu fasády môžu byť 
aj škáry a praskliny. Dokážu sa linúť po 
celej dĺžke steny, alebo sú malé a na prvý 
pohľad nepatrné. Nachádzajú sa  zvyčaj-
ne na miestach vystavených striedavým 
zmenám vplyvu vody a vlhka a ich prí-
činou často býva nesprávne pripravená 
omietka. 

Dodržať zásady

Po odstránení defektov na povrchu steny 
prichádza na rad penetračný náter. Slúži 
na to, aby prepojil podklad a vrstvu tmelu, 
alebo omietky, ktorú použijeme na vyrov-
nanie vzniknutých dier, škár a prasklín. Ak 
chceme dosiahnuť najlepší efekt a dlhotr-
vajúci účinok, musíme dodržať jednu dô-
ležitú zásadu – penetračný náter, rovnako 

Pominuli časy, keď domom vládli jednotné nevýrazné farby. Dominantnou 
fasádnou farbou bola biela, ktorú z času na čas vystriedala jemná pastelová 
prímes, v krajnom prípade dokonca rôzne odtiene hnedej. Do popredia sa 
v súčasnosti dostávajú oveľa nápadnejšie a pozitívne ladené farby. Sviežo 
natretý dom navyše už z diaľky upúta pozornosť okolia. Skrášľuje dvor aj 
záhradu a výrazne zvýši hodnotu objektu.  
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ako omietku vyberajme podľa druhu farby, 
ktorú v závere nanesieme na fasádu. Pod 
akrylátovú farbu by sme mali použiť pene-
tračný náter určený pre tento druh farby. 
Silikónové a silikátové farby majú rovnako 
svoj druh penetračného prípravku, ako aj 
presný druh omietky. V prípade, že chce-
me zarovnať diery v stene a zároveň 
kompletne vymaľovať fasády je najlepšie 
použiť hĺbkový penetračný náter napr. AT 
– Grund. Dobre prichytí omietku alebo 
tmel v dierach a škárach a zároveň spevní 
starú omietku na iných miestach fasády. 
Jeho prednosťou je fakt, že má vynika-
júcu nasiakavosť do podkladov. Týmto 
spôsobom použijeme jeden penetračný 
náter na dva účely. Použitú omietku ne-
cháme dozrievať podľa návodu výrobcu. 
Dĺžka závisí od teploty vzduchu, podkladu 
a relatívnej vlhkosti ovzdušia. Optimálna 
teplota je + 5 až 24°C. To sa týka hlavne 
výrobkov.  

Bez penetrácie „to padne“

Po vyrovnaní a úprave nerovností 
steny môžeme pristúpiť k penetrácii 
celej fasády. Penetračný náter pred 
nanesením farby spevní a zjednotí 
povrch podkladu. Jednotlivé časti steny 
sú v priebehu rokov viac alebo menej vy-
stavené rôznym vplyvom, ako je žiarenie 
slnka, dážď, vietor atď. Ich pôsobením sa 
na rôznych miestach mení štruktúra povr-
chu a farby. V dôsledku vznikajú miesta 
s väčšou alebo menšou nasiakavosťou. 
Ak by sme naniesli farbu na nenapenetro-
vaný povrch, vznikli by nám nechcené 
plochy s rôznymi odtieňmi. Pri výbere pe-
netračného náteru dbáme na to, aby sme 
prípravok vyberali v závislosti od typu far-
by. V opačnom prípade sa farba nemusí 

spojiť s podkladovou vrstvou, prípadne sa 
po určitej dobe oddelí od podkladu. Doba 
schnutia penetračného náteru je uvede-
ná v návode na použitie. Vcelku by však 
teplota ovzdušia nemala klesnúť pod + 5 
a vystúpiť nad 30°C. Týmto podmienkam 
treba prispôsobiť obdobie, v ktorom chce-
me fasádu natierať. Netreba zabudnúť na 
to, že doba schnutia má trvať najviac 24 
hodín. 

Akrylátové farby sú istotou

Medzi najpoužívanejšie farby na našom 
trhu patria akrylátové, silikónové a si-
likátové farby. Ak máte stenu natrenú 
akrylátovou farbou, môžete ju pretrieť 
ďalšími dvomi druhmi. Silikónová a siliká-
tová farba by sa naopak nemala pretierať 
akrylátovou. Účel výrobkov je rôznorodý 

a každý z nich má svoje špecifické vlast-
nosti aj miesto využitia. Asi najčastejšie 
využívaná je akrylátová farba. Akrylátová 
farba je paropriepustná, rýchlo schnúca, 
umývateľná, s vysokou odolnosťou a kry-
cou schopnosťou. Je veľmi vhodnou, ak je 
pôvodný náter sýtej farby a máme v pláne 
ho prekryť svetlejším. Pri správnom pou-
žití nebude zaručene po pôvodnom odtie-
ni ani stopy. Špičkou medzi akrylátovými 
farbami je Mikral 100. Je okrem iného 
vhodný na fasády domov, ktoré sú umiest-
nené v priemyselných oblastiach. Vyzna-
čuje sa zvýšenou odolnosťou proti kyslým 
dažďom, priemyselným exhalátom a je 
plne umývateľný. Často ho odporúčajú na 
nátery omietok a zatepľovacích systémov. 
Spotrebiteľ môže túto farbu zakúpiť v špe-
cializovaných predajniach farieb označe-
ných logom MULTICOLOR 2001. Ďalšou 
výhodou akrylátov je to, že sa dajú tónovať 
v širokom spektre odtieňov. V prípade, že 
ste sa rozhodli pre tento druh farby, svoj 
dom by ste mali pretrieť alebo prestriekať 
približne dvakrát, samozrejme, po pene-
tračnom nátere. Teplota pri natieraní nes-
mie klesnúť pod + 8 °C. Doba zasychania 
pri 20 °C je 4 až 24 hodín. Takto nanese-
ný náter vydrží približne 10-15 rokov. Vý-
hodou akrylátových farieb je to, že znesú 
aj pomerne veľa pretretí. Akrylátová farba 
sa môže natierať vo viacerých vrstvách 
a nevytvárajú sa na nej praskliny. Minima-
lizuje sa tak prácne odstraňovanie star-
ších vrstiev po niekoľkých maľovaniach. 
Pred každým novým náterom netreba za-
budnúť na penetračný náter. 

Riešenie v silikónových 
a silikátových farbách 

Výhodou akrylátových farieb je vo vše-
obecnosti nižšia cena, než v prípade 
silikónových a silikátových farieb. Výho-
dou silikónových farieb, medzi ktorými 

môžeme spomenúť Mikral 
- silikon, je vododpudi-

vosť a menšia náchyl-
nosť na usádzanie 
nečistôt. Najčas-
tejšie sa využívajú 
v prípade domov 
(objektov) umiest-
nených v blízkos-

ti priemyselných zón 
alebo pri frekventova-
ných cestných ťahoch, 
kde je riziko ušpine-
nia fasády väčšie. 
V prípade znečistenia 
stačí stenu umyť sapo-
nátom alebo prestrie-
kať vodou. Silikónové 
farby sú vhodné tak isto 
pre obydlia umiestnené 
v horských oblastiach 
s nižšou teplotou. Ne-
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prekážajú im nízke teploty, ani nárazo-
vé vetry a sneh. Za zmienku stoja tak 
isto silikátové farby. Využívajú sa hlavne  
v historických objektoch s hrubším muri-
vom. To sa samozrejme, ťažšie vyhrieva,  
čo spôsobuje v zimnom období zrážanie 

vody na povrchu stien.Silikátové nátery 
majú lepšiu paropriepustnosť než akry-
látové a silikónové, čím zabraňujú tomuto 
efektu. Ich výhodou je tak isto to, že sa 
dajú ľahko odstraňovať, čo je benefitom  
v prípade archeologického výskumu. 

Majú kratšiu životnosť, užšiu škálu fareb-
ných odtieňov a sú náročnejšie na dodr-
žiavanie aplikačných podmienok, preto 
je ich aplikáciu najlepšie zveriť odborne 
zaškolenej firme. 

Nenamáhajte sa zbytočne

Na nanášanie farieb sa najčastejšie po-
užíva striekacia pištoľ. Pomaly vytláča 
využívanie maliarskeho valčeka. Ak sa 
rozhodnete pre valček, zaobstarajte si 
polstrovaný typ. Väčšie polstrovanie šetrí 
čas a väčšia odolnosť povrchu zaručí rov-
nomerné nanášanie farby počas celého 
výkonu práce. Netreba pri tom zabudnúť 
na patričnú dĺžku držadla. V prípade, že 
nám zostala nejaká  farba, je dobré preliať 
ju do menšieho obalu a dobre uzavrieť. Ak 
farba nie je riedená vodou, dokáže vydr-
žať viac než rok a môže poslúžiť na ďalšie 
úpravy. Táto farba má aj nepriame využi-
tie. Môže poslúžiť ako vzor pre natónova-
nie novej farby vo väčšom množstve. To 
v prípade, že sa raz rozhodnete pretierať 
v rovnakom odtieni. Voľným okom však 
nikto nedokáže presne namiešať rovnaký 
náter. V takom prípade je potrebné vy-
hľadať špecializované štúdia, ktoré na to 
majú vhodné technické vybavenie. 

            
     
Radovan Čičvara v spolupráci 
so spoločnosťou HET Slovakia 
Foto: HET Slovakia, sxc.hu
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Ošetrovanie 
drevených častí 

fasády
Takmer na každom rodinnom dome sa 
nájde zopár prvkov vyrobených z dreva. 

Sú to zvyčajné okná, vstupné dvere, 
podbitia na presahoch šikmej strechy 
alebo i obloženia stien. Aby dom 

vyzeral dobre aj po rokoch, treba všetky 
drevené povrchy  pravidelne ošetrovať.

Dlhodobú ochranu dreva, ktoré je vysta-
vované poveternostným vplyvom, zabez-
pečujú impregnačné látky a nátery. Ich  
úlohou je chrániť drevo pred nasiaknutím 
vodou, pred účinkami slnečného žiarenia 
a najmä pred škodcami, akými sú huby, 
plesne a drevokazný hmyz. 

Zatiaľ čo okná a dvere sú opatrené 
ochrannými vrstvami priamo vo výrobe, 
obloženia a podbitia je zvyčajne potrebné 
ošetriť priamo pri stavbe domu. Aby náter 

vydržal, musí byť drevo suché, vyzreté 
a zdravé. Treba z neho odstrániť všet-
ku živicu, suky, mastné škvrny a opraviť 
nedokonalosti. Pred nanesením prvej im-
pregnačnej vrstvy treba drevo nahladko 
prebrúsiť, poriadne ho oprášiť alebo omyť. 
Ako prvý náter pri ošetrovaní nového dre-
va sa používajú prípravky s fungicídnymi 
a insekticídnymi účinkami, ktoré prenikajú 
hlboko do štruktúry dreva (napr. Primalex 
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napúšťadlo na drevo). Najmä pri podbití  
a obkladoch je dôležité, aby boli drevené 
prvky ošetrené zo všetkých strán, nie len 
z pohľadovej strany. 

Lazúra pre prirodzený vzhľad dreva

Aby sa zachovala prirodzená krása dreva, 
na jeho ošetrenie, či už prvé alebo opa-
kované, sa zvyčajne používajú priesvitné 

lazúry, ktoré kresbu dreva ešte zvýraznia. 
V ponuke sú aj tónované lazúry v rôznych 
odtieňoch dreva, takže s ich pomocou 
si ľahko môžete „prečarovať“ smrek na 
orech alebo mahagón. Na ošetrenie dre-
va v exteriéri sú vhodnejšie hrubovrstvo-
vé lazúry, ktoré na rozdiel od tenkovrstvo-
vých vytvárajú na povrchu dreva viditeľnú  
vrstvu, ktorá je dostatočne pevná, aby 
drevo ochránila pred vodou a mechanic-
kým poškodením, dostatočne pružná, aby 
nepopraskala pri objemových zmenách 
dreva a zároveň dostatočne prievzdušná, 
aby drevo mohlo dýchať. Tieto lazúry je 
možné nanášať na povrch aj striekaním. 
Ak sa vám nechce obnovovať náter každé 
dva roky, siahnite po kvalitnejších produk-
toch. Vynikajúcu ochranu drevu poskytuje 
napr. hrubovrstvová lazúra Satin Wood-
stain od Johnstone´s, ktorú stačí preven-
tívne obnovovať cca po 5 rokoch. Lazúry 
sa nanášajú v dvoch až troch vrstvách. 
Pri syntetických lazúrach je dôležité do-
držať 24-hodinový odstup medzi jednotli-
vými nátermi. Vodou riediteľné lazúry na 
zaschnutie potrebujú 6 hodín. 

Nátery pre obnovu drevených prvkov

Pri obnove starších drevených prvkov  
z dreva hrá kľúčovú rolu príprava povrchu. 

Pokiaľ  je starý náter silne poškodený, po-
praskaný a odlupuje sa, bude lepšie celý 
ho odstrániť. Staré vrstvy náterov je mož-
né odstrániť brúsením, opaľovaním, resp. 
zoškrabaním náteru po ohriati teplovzduš-
nou pištoľou. Na trhu sú tiež prípravky, 
pôsobením ktorých starý náter zmäkne, a 
potom ho možno ľahko odstrániť. Pokiaľ 
zistíte, že drevo je napadnuté škodcami, 
poškodené miesto je potrebné vyrezať s 
cca 5 mm rezervou. Napúšťadlo je možné 
použiť iba po dokonalom zbrúsení predo-
šlých náterov až po holé drevo. Tmelenie 
a odstránenie nedostatkov prichádza na 
rad až po impregnácii. Tmel treba po zas- 
chnutí ešte jemne prebrúsiť, aby na ňom 
vrchný náter lepšie držal. Ak pre veľké po-
škodenie dreva nie je možné použiť lazú-
ru, alebo ak túžite po pestrejších farbách, 
ako vrchné nátery sa používajú syntetické 
alebo vodou riediteľné farby. 

Pred nanesením vrchnej vrstvy sa obvyk-
le používa základná farba, ktorá má dob-
rú priľnavosť k podkladu, vysokú kryciu 
schopnosť, rýchlo schne a pri nanášaní 
na zvislé povrchy nesteká. Nanáša sa  
v 1-2 vrstvách a po uschnutí (5-12 hodín) 
ju treba zľahka prebrúsiť, aby sa zabez-
pečila dokonalá priľnavosť vrchného ná-
teru. Na vrchný náter slúžia farby na dre-
vo alebo univerzálne nátery použiteľné na 
drevo i na kov. Vrchná farba sa nanáša  
v 1-2 vrstvách, pričom opäť treba dodržať 
časový odstup 24 hodín pri syntetike a 6 
hodín pri farbách riediteľných vodou. 

Zlepeniu okien po nanesení náteru zabrá-
nite v prvom rade tým, že pred zavretím 
okien necháte farbu dôkladne vyschnúť. 
Tento problém sa v minulosti vyskytoval 
najmä v súvislosti s použitím olejových 
farieb, ktoré príliš dlho schnú. Pokiaľ ob-
novujete náter na okenných rámoch, pre 
istotu siahnite po špeciálnych farbách na 
okná. Použitím farby na okná Primalex 
zabezpečíte, že sa okná nezlepia a že 
ich žiarivo biela farba nezožltne. Tvrdá  
a zároveň pružná vrstva farby pritom za-
ručí vysokú odolnosť voči poveternost-
ným i mechanickým vplyvom. 

Na záver už len jedna rada. Obnovu ná-
terov sa neoplatí odkladať až na čas, keď 
sú na povrchu dreva viditeľné poškode-
nia. Odstraňovanie odlupujúcich sa náte-
rov či vyspravenie poškodeného dreva  je 
zbytočne prácne a zdĺhavé, zatiaľ čo pri  
preventívnom ošetrení dreva stačí povrch 
pred náterom len jemne prebrúsiť a očis-
tiť. Aj v tomto prípade platí, že prevencia 
je lepšia ako liečba. 

Anna Palfiová v spolupráci s firmou Primalex 
Foto: Primalex, Johnstone´s, sxc.hu
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Vlhkosť stúpajúca v murive od zeme je pomerne častým problémom starších budov, 
ktorý si vyžaduje komplexné riešenie. Dôvodov, prečo sa treba vlhkosti zbaviť, je hneď 
niekoľko. Vysoká vlhkosť muriva znižuje tepelnoizolačné vlastnosti obvodového pláš-
ťa, spôsobuje nepríjemne vysokú vlhkosť vzduchu a pritom vytvára živnú pôdu pre 
choroboplodné plesne a huby.

Kapilárne vzlínajúca zemná vlhkosť so 
sebou prináša minerálne soli, ktoré narú-
šajú štruktúru muriva a na povrchu stien 
vytvárajú neestetické fľaky. Všetky tieto 
faktory nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu 
vnútorného prostredia a zároveň sa pod-
pisujú pod výrazným zhoršovaním tech-
nického stavu stavebnej konštrukcie. 

Tento problém sa týka najmä starších 
budov s neexistujúcou alebo poško-
denou hydroizoláciou spodnej stavby. 
V mnohých prípadoch ide o historické ob-
jekty, pri ktorých je veľmi problematické, 
či dokonca nemožné riešiť sanáciu proti 
vlhkosti klasickými metódami, ako sú pod-
rezanie muriva alebo chemická injektáž.  

Jednoduché a účinné riešenie tohto ne-
príjemného problému ponúka magneto-
kinetická metóda sanácie, ktorá dokáže 
v priebehu niekoľkých mesiacov vysušiť 
vlhké murivo bez stavebných zásahov 

Efektívne 
na vlhké steny

a dokonca i bez elektrického prúdu. Na 
tento účel slúži systém Aquapol, ktorý vy-
užíva prítomnosť všade prítomného zems-
kého magnetizmu na vyvolanie spätného 
chodu vzlínajúcej vlhkosti.

Zariadenie navonok podobné lustru za-
chytáva gravomagnetické pole zeme, kto-
ré pravotočivo polarizuje a vysiela späť do 
priestoru. Pravotočivé polarizované vlny 
vyžarované z prístroja otáčajú molekuly 
vody v kapilárnom systéme muriva tak, 
že putujú smerom nadol – späť do zeme. 
Počas vysúšania muriva časť solí rozpus-
tených vo vode vykryštalizuje v omietke 
a zvyšok sa vracia spolu s vodou do zeme. 
Stará omietka teda slúži ako zberač solí 
a počas procesu vysúšania sa jej stav 
ešte výrazne zhorší. Po dosiahnutí po-
žadovanej rovnovážnej vlhkosti muriva 
sa však môže budova nanovo omietnuť 
s istotou, že problém so vzlínajúcou vlh-
kosťou sa už nevráti. Zariadenie zostáva 

v sanovanom priestore natrvalo, pričom 
životnosť inštalovanej technológie a trva-
nie jej účinnosti výrobca udáva na 70 až 
100 rokov. 

Oproti s klasickým metódam sanácie je 
tento spôsob vysušovania muriva aj fi-
nančne veľmi výhodný. Pri stavbách do 
100 m2  je cena sanácie iba 68 000 ko-
rún, vrátane prvotnej obhliadky, analýz 
a všetkých potrebných meraní, pričom 
spoločnosť Aquapol umožňuje svojim 
klientom zaplatiť 40 % z tejto sumy cez 
splátky. V porovnaní s metódami, ako sú 
podrezávanie muriva či chemická  injek-
táž, tu nedochádza ani k ďalšiemu navy-
šovaniu ceny v súvislosti s nevyhnutnými 
stavebnými zásahmi a úpravou okolia. 
Zariadenie Aquapol má aj preventívny 
účinok. Nemusíte sa obávať, že po saná-
cii jednej steny budovy vám po niekoľkých 
mesiacoch začne vlhnúť vedľajšia stena, 
tak ako sa to občas stáva pri iných sanač-
ných postupoch. 

Metóda Aquapol bola vyvinutá v Rakúsku, 
kde sa úspešne používa už od roku 1985. 
Na Slovensku sa metóda uplatňuje od 
roku 1993. Doteraz bola úspešne apliko-
vaná na 1500 stavbách, pričom zachrá-
nila desiatky historických a pamiatkovo 
chránených objektov. Za zmienku stojí 
Slovenské národné múzeum v Bratislave, 
kaštieľ v Sobotišti, budova súdu vo Vra-
nove nad Topľou, štátny archív v Prešo-
ve, kostolíky v Modre a Pezinku a mnoho 
iných.

Ing. arch. Anna Palfiová, 
v spolupráci s firmou Aquapol Slovakia,  
Foto: Aquapol Slovakia
www.aquapol.sk
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Intenzita výmeny vzduchu v budove teda 
priamo ovplyvňuje množstvo energie pot-
rebnej na vykúrenie alebo klimatizovanie 
vnútorného priestoru. Normou požadova-
ná hodnota n50=0,6  h-1 pri pasívnych 
budovách je podstatná na dosiahnutie 
minimálnej energetickej spotreby budo-
vy – 15kWh/m2, ktorú je možné pokryť 
za pomoci rekuperačného vetrania (so 
spätným získavaním tepla) a tepelného 
čerpadla, prípadne slnečného kolektor 
a pod. Teda, aby v budove nebolo potreb-
né riešiť klasický vykurovací systém. 

Aj pri bežných budovách s prirodzeným 
vetraním je možné dobrým utesnením 
dosiahnuť výrazné úspory. Treba však 
podotknúť, že pri vysokej hodnote vzdu-
chotesnosti budovy je dôležité zabezpe-
čiť dostatočné vetranie budovy, pretože 
určitý objem výmeny vzduchu je nutný 
z hygienických dôvodov. Jeden človek 
potrebuje v priemere 30 l vzduchu za ho-
dinu. To znamená, že budova, ktorá dosa-
huje parametre nízkoenergetickej alebo 
pasívnej budovy, musí mať riešené núte-

Pri podtlaku vo vnútri budovy (napr. pri 
silnom vetre) preniká do vnútra studený 
vzduch. Pri pretlaku (napr. v zime, keď je 
vo vnútri oveľa teplejšie ako vonku) cez 
škáry uniká teplý vzduch von z budovy. 
Vysoká vzduchotesnosť obvodového 
plášťa budove ušetrí energiu na vykurova-
nie počas zimy a na klimatizovanie počas 
leta. Vyžadovaná miera vzduchotesnosti 
je zároveň stanovená normami EN 13829 
a DIN 4108 -7, ktorých úlohou je optima-
lizovať energetickú spotrebu budov a za-
bezpečiť ich ekologickú prevádzku. Vzdu-
chotesnosť musia vykazovať všetky časti 
obvodového plášťa – steny, okná, dvere, 
základová doska a najmä strecha. 

né vetranie.

Správne použitie izolačných fólií

Pri masívnych stavbách sú dostatočné 
hodnoty vzduchotesnosti zabezpečené 
samotným murivom a omietkou, pričom 
najkritickejším miestom je zvyčajne streš-
ná konštrukcia. Skúsenosti ukazujú, že 
až 90 % problémov so vzduchotesnosťou 
sa vyskytuje práve v strešných konštruk-
ciách. Funkciu vzduchotesnej zábrany 
v tomto prípade na seba preberajú kvalit-
né izolačné fólie.

Pri ľahkých montovaných stavbách sú fóli-

Prečo je dôležitá 
vzduchotesnosť budovy

ové parozábrany, 
ako aj ochrana 
proti vetru sú-
časťou stien.
Kvalitne preve-
dená parozá-
brana z vnú-
tornej strany 
budovy dokáže 
z a b e z p e č i ť 
úsporu energie.
Pokiaľ je pri izo-
lácii strechy použitá
reflexná fólia s tzv. te-
pelným zrkadlom, budova 
ušetrí ďalších 10 % energie. 

Izolácie zabezpečujúce neprievzdušnosť 
budovy zohrávajú dôležitú úlohu aj pri 
ochrane tepelnej izolácie pred prienikom 
vodných pár, ktoré by pri styku s chladnou 
konštrukciou mohli kondenzovať a zne-
hodnotiť tepelnú izoláciu.

Dôležitou podmienkou funkčnosti izolácie 
je preto dokonale vzduchotesné prevede-
nie izolácie s použitím lepiacich pások ale-
bo izolačného tmelu vo všetkých stykoch. 
Fólie nesmú byť poškodené neodborným 
či nedbalým zásahom remeselníkov, napr. 
pri inštaláciách sadrokartónových podhľa-
dov alebo elektrických rozvodov. Okrem 
úniku teplého vzduchu takéto netesnosti 
umožňujú aj prechod vodných pár, kto-
ré pri kontakte s chladnou konštrukciou 

kondenzujú. Dôsledkom je navlhnutie 
tepelnej izolácie, ktorá už neplní svoju 
funkciu a následne aj vznik plesní. Nutná 
oprava potom vyžaduje značnú finančnú 
položku.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
DÖRKEN Slovensko
Foto: DÖRKEN Slovensko

Popri kvalitne prevedenej tepelnej izolácii je veľmi dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje 
tepelnoizolačné vlastnosti budovy aj vzduchotesnosť obvodového plášťa, ktorá by mala 
zabraňovať nekontrolovanej výmene vzduchu cez škáry a netesnosti.
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Čo ponúkajú
(šikmé) strechy
Strecha sa ako dominantný stavebný prvok svojím geometrickým tvarom, druhom, 
štruktúrou a farbou použitej krytiny výrazne podieľa na architektonickom vyznení 
objektu. Práve táto jedna z najdôležitejších a najnamáhanejších častí domu vo veľkej 
miere rozhoduje o trvanlivosti ostatných stavebných konštrukcií a po estetickej stránke 
ovplyvňuje celkový vzhľad a charakter budovy. A tomu by mali zodpovedať i jej 
vlastnosti.

Od „dobrej“ strechy očakávame, že bude 
estetická, odolná voči poveternostným 
vplyvom, že sa v plnom zdraví dožije 
dostatočne vysokého veku a jej údržba 
nebude príliš komplikovaná. Okrem toho 
strecha a jej vrstvy musia odolávať za-
ťaženiu vlastnou hmotnosťou, prípadne  
i tiaži ďalších konštrukcií, no a samozrej-
me tiež zaťaženiu vodou, snehom, ľadom 
či vetrom. 

Vyžaduje sa odolnosť voči pôsobeniu tep-
lôt a ich kolísaniu, odolnosť voči vibráciám, 
korózií a nežiaducim mikroorganizmom. 
Na dosiahnutie priaznivého vlhkostného 
stavu je potrebné kvalitné odvádzanie 
vody zo strechy. Nosné strešné konštruk-
cie by mali v súlade s konštrukciami do-
končovacieho cyklu vytvárať bezpečné  

a zdravé prostredie s optimálnou vnútor-
nou klímou. 

Strešné krytiny a strešné systémy

Výber strešnej krytiny je vecou pomerne 
komplikovanou, pretože ho ovplyvňuje 
mnoho rozličných  kritérií; okrem iného 
aj účel a druh stavaného objektu, jeho 
lokalizácia (klimatické podmienky, nad-
morská výška, čistota ovzdušia, a pod.), 
estetické a architektonické požiadavky. 
Dôležitú úlohu zohráva aj konštrukčné 
riešenie strechy a najmä sklon streš-
ných rovín. Platí zásada, že na strechy  
s menším sklonom sa používajú tesnejšie 
a hladšie krytiny, zatiaľ čo pri strechách 
s väčším sklonom je to zasa naopak.  
Z konštrukčného hľadiska rozdeľujeme 

krytiny na skladané a povlakové (ce-
listvé). Z dielcov skladané krytiny, ktoré 
sú pre vodu v kvapalnom stave neprie-
pustné, sa používajú najmä pri šikmých  
a strmých strechách. Nebývajú však tes-
né proti prachu či snehu a preto je nutné 
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ich dodatočné utesnenie (napr. tesniacimi 
pásmi, povrazmi, trvalo pružnými tmelmi, 
a podobne). 

Povlakové krytiny sa vyznačujú spojitos-
ťou a úplnou vodotesnosťou. Patria medzi 
ne krytiny z povlakov z asfaltových pásov 
a fóliové krytiny na báze plastov alebo 
gumy. Ukladajú sa na nosnú vrstvu - deb-
nenie z drevených dosiek, príp. z veľko-
rozmerných dosiek z aglomerovaného 
dreva. 

Podľa druhu použitých materiálov a vý-
robkov rozlišujeme mnoho typov streš-
ných krytín. Sú to napríklad škridle 
(z prírodnej bridlice, keramické, pálené, 
betónové či sklené), vláknitocementové 
krytiny (hladké zo šablón alebo z vlnitých 
dosiek) plechové krytiny (hladké, vlnité či 

imitujúce tvary škridlových krytín), šindle, 
asfaltové pásy, atď.

Pri návrhu zastrešenia objektu je vždy 
výhodné nevoliť len strešnú krytinu, ale 
hneď aj celý strešný systém, ktorý rieši 
problémy zastrešenia komplexne. 

Strešné systémy obsahujú okrem zá-
kladných krytinových dielcov aj celý rad 
doplnkov, tvaroviek a ďalších výrobkov, 
ktoré dokonalé nahrádzajú klasické klam-
piarske riešenia. Zabezpečuje sa tak 
väčšia spoľahlivosť strechy, zlepšuje sa 
jej vzhľad a zjednodušuje zhotovenie kon-
štrukcie.  

Viaceré používané strešné 
systémy obsahujú krytiny 
z poplastovaných ple-
chov. Pri spájaní 
a pripevňovaní 
ich jednotli-
vých dielov 
sa ne-
s m i e 

poškodiť ochranná úprava povrchu. Do 
skladby strešného plášťa sa odporúča 
pod krytinu zaradiť i poistnú hydroizolač-
nú vrstvu, najlepšie z paropriepustných 
fólií, a to z dôvodu možnej kondenzácie 
vodnej pary na vnútornom povrchu kry-
tiny. Klampiarske konštrukcie a plecho-
vé krytiny sú dnes vyrábané prevažne z 
titanzinkového plechu, ktorý je estetický, 
odolný voči korózii a nepotrebuje nijaké 
dodatočné povrchové úpravy.

Rovná alebo šikmá?

Mnohým budovám s jednoduchými mo-
dernými tvarmi veľmi pristanú práve rovné 
strechy. Ich skladba a konštrukcia sa v sú-
časnosti zväčša navrhuje tak, aby okrem 
svojej základnej funkcie (teda tepelnej 
a hydroizolačnej) poskytovali aj ďalšie 

možnosti využitia - napr. ako rekreačné 
a oddychové terasy so zeleňou, parko-
viská, a podobne. Podľa skladby streš-
ného plášťa a konštrukcie delíme ploché 
strechy na jednoplášťové a viacplášťové. 
Rovné strechy rozdeľujeme aj z hľadiska 
využitia. Nepochôdzne strechy plnia len 
svoju základnú, ochrannú, funkciu; inak 
sú neúčelové. Strechy, ktoré je možné 
využiť aj ináč, nazývame účelovými. Ich 
osobitnú skupinu tvoria čoraz popu-
lárnejšie ploché vegetačné strechy.  

Šikmé strechy majú 
na Slo-

vensku dlhú tradíciu a stále sú veľmi ob-
ľúbenými, najmä pri pokrývaní rodinných 
domov. Ľahko sa začleňujú do prírodného 
prostredia i okolitej zástavby a ich nosná 
konštrukcia býva pomerne jednoduchá. 
Medzi ich nesporné výhody patrí i to, že 
vytvárajú účelne využiteľné podkrovné 
priestory, čím vlastne – v prípade potreby 
- prispievajú k rozšíreniu obytnej plochy. 

Tvar šikmej strechy sa ako formotvorný 
prvok odvíja od tvaru pôdorysu, zvolenej 
konštrukcie, ale i druhu  strešnej krytiny, 
systému odvádzania vody a tiež od celko-
vého architektonického zámeru.

Tvarovo najjednoduchšia je pultová stre-
cha, ktorá má šikmú iba jednu rovinu. 
O niečo zložitejšia býva sedlová strecha. 
Typické sú navzájom oproti sebe naklo-
nené drevené prvky, ktoré možno temer 
ľubovoľne predlžovať a ľahko stabilizo-
vať. Vnútorné priestory pultovej i sedlovej 
strechy sa dajú využívať po celej dĺžke 
traktu.

Pozdĺžna sedlová strecha, ukončená šik-
mým skosením, tzv. valbou, sa nazýva 
valbovou. Jej vyhotovenie je po technic-
kej i finančnej stránke o čosi náročnej-
šie. Maximálne zväčšenie podkrovného 
priestoru sa dosahuje manzardovou stre-
chou, ktorej spádové plochy sú zalomené 
tak, že spodná časť má väčší a vrchná 
časť menší sklon. 

Stanová strecha máva tvar ihlana, vypí-
najúceho sa nad štvorcovým, resp. pra-
videlne polygónovým pôdorysom. Skôr 
ako na rodinné domy sa však hodí na do-
minantné stavby, ako napríklad na veže 
a podobne. Rôzne zaujímavé, nápadité 
a atraktívne kombinácie vznikajú prelína-
ním viacerých tvarov. 

Na vytvorenie krovu sa najčastejšie pou-
žívajú väznicové sústavy, pozostávajúce 
z hambálka a zo stojatej a ležatej stoli-
ce. Konštrukcia krovu, ktorej materiálovú 
bázu tvorí drevo, oceľ alebo železobetón,  
závisí od sklonu strešných ro-

vín, rozponu, 
kladných krytinových dielcov aj celý rad 
doplnkov, tvaroviek a ďalších výrobkov, 
ktoré dokonalé nahrádzajú klasické klam-
piarske riešenia. Zabezpečuje sa tak 
väčšia spoľahlivosť strechy, zlepšuje sa 
jej vzhľad a zjednodušuje zhotovenie kon-
štrukcie.  

Viaceré používané strešné 
systémy obsahujú krytiny 
z poplastovaných ple-
chov. Pri spájaní 
a pripevňovaní 
ich jednotli-
vých dielov 
sa ne-

využiť aj ináč, nazývame účelovými. Ich 
osobitnú skupinu tvoria čoraz popu-
lárnejšie ploché vegetačné strechy.  

Šikmé strechy majú 
na Slo-

závisí od sklonu strešných ro-
vín, rozponu, 



kon prichádza na rad ľubovoľný podhľa-
dový materiál, ktorým môžu byť napríklad 
tatranské profily, plastové panely alebo  
i kombinácia viacerých materiálov. Žiadu-
ce je zvážiť tiež pevnosť podlahy, ktorou 
je vlastne rovná vnútorná strecha, a ak 
treba, vykonať aj jej zvukovú izoláciu. 

Murované vnútorné priečky sú v pod-
krovných bytov skutočne zriedkavosťou. 
Uprednostňujú sa odľahčené stavebné 
materiály, napríklad penové panely, res-
pektíve železná konštrukcia doplnená  
o výplňové penové panely. Dobré je, ak 
sú priečky i strop z rovnakého materiá-
lu. Aby podkrovné byty pôsobili naozaj 
priestranne a vzdušne, mali by byť dosta-
točne svetlé. A tu sa dostávame k streš-
ným oknám, ktoré sú skutočne témou 
veľmi citlivou. Mnohé závisí od voľby ich 
počtu a veľkosti, ale predovšetkým od  ich 
správneho osadenia.  Keďže cez strešné 
okná dopadá svetlo v netypickom uhle, pri 
ich osádzaní je dôležité zvoliť optimálnu 
spodnú výšku. Strešné okná sa vyrába-
jú vo viacerých variáciách; vhodné je 
ale použiť okná s tromi nátermi, ktorých 
životnosť je vysoká. Najmä v niektorých 
priestoroch (ako napr. kúpeľňa) sú dosta-
točne odolné okná doslova nevyhnutnos-

zmení na útulný obytný priestor, na jeho 
budúcich majiteľov čakajú niektoré „ná-
strahy“. Veľký rozdiel je aj v tom, či sa 
bude upravovať podkrovie v rodinnom ale-
bo v mestskom obytnom dome. V každom 
prípade treba pri plánovaní, ale i pri sa-
motnej realizácii zvažovať a zohľadňovať 
odlišné faktory a k práci pristupovať indi-
viduálne. Mnohokrát totiž dokážu neskôr 
narobiť veľa zbytočných starostí práve na-
oko drobné, ľahko prehliadnuteľné detaily.  
V prípadoch starších domov s asfaltovými 
či inými nevhodnými typmi strešných kry-
tín je potrebné dôkladne zvážiť ich celkový 
stav, únavu materiálu, rozsah poškodení 
a prípadne sa rozhodnúť i pre komplet-
nú výmenu strešnej krytiny. Nesmierne 
dôležité je tiež správne zateplenie, a to 
nielen kvôli nežiaducim tepelným únikom  
v zimnom období, ale i preto, aby sa po-
čas horúcich letných dní príjemný pod-
krovný byt nepremenil na dusný a prehria-
ty „skleník“. Iba dostatočne hrubá tepelná 
izolácia zabezpečí optimálnu teplotu po 
celý rok. Samostatná strešná krytina izo-
lovať nie je schopná, takže doizolovanie 
je nevyhnutnosťou. Izolácia sa vykonáva 
vodorovne a priečne a následne uzatvára 
parozábranami, čím sa zároveň zabezpe-
čuje aj zachovanie zdravého krovu. Napo-

materiálového vyhotovenia, hmotnosti 
krytiny, atď.   

Medzi nosnú a pomocnú nosnú konštruk-
ciu, ktorou býva rošt, resp. debnenie, sa 
umiestňuje poistná hydroizolačná vrstva 
– difúzna fólia. Vhodnou tepelno – izolač-
nou vrstvou sú materiály na báze mine-
rálnych vlákien, s dostatočným tepelným 
odporom. Prestup vodnej pary a tvorbu 
kondenzátu v tepelnej izolácii obmedzu-
jú parozábrany. Strešná krytina, ktorá sa 
ukladá na konštrukciu krovu, plní predo-
všetkým hydroizolačnú funkciu.

Kým sa nasťahujeme do podkrovia

Bývanie v podkroví sa stáva čím ďalej tým 
populárnejším. Ľudia si stále viac a viac  
uvedomujú jeho výhody, ktoré spočívajú 
najmä –  v porovnaní s kúpou nového bytu 
či stavbou rodinného domu – v podstatne 
nižších obstarávacích nákladoch, ale tiež 
v možnosti vytvoriť originálny, príťažlivý  
a priestranný interiér. 

Napriek tomu je však zrejmé, že ani na 
„obydlie pod strechou“ sa nemožno po-
zerať len cez ružové okuliare. Všetko má 
aj svoje nevýhody a pokiaľ sa podkrovie 
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ťou. Zabudnúť netreba ani nato, že cez strešné okná – v po-
rovnaní s „obyčajnými“ - dopadá omnoho viac slnečného svitu  
a preto ich opatriť ich žalúziami.

Ďalšou kapitolou sú odkvapy, rímsy, žľaby. Dá sa s nimi naozaj 
pohrať a pomocou nich vytvoriť napr. striešku nad vchodom, prí-
strešok pri dome, a podobne. Všetci, ktorí o stavbe podkrovného 
bytu uvažujú by sa mali pri jeho plánovaní pokúsiť vžiť do bu-
dúceho priestoru. Paradoxom totiž býva, že práve šikminy, pre 
podkrovný byt také charakteristické, sa neraz stávajú zdrojom 
problémov. Ľudia si často nedokážu predstaviť bočné rezy do-
mom a napokon sú možnosťami priestoru dosť sklamaní... Pri-
tom neraz stačí „zodvihnúť spodok“ len o jednu radu – a problém 
je vyriešený!

Magdalena Gondolová
Foto: archív redakcie
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Nie je nutné nadobúdať nový stavebný 
pozemok, existuje už infraštruktúra a inži-
nierske siete, na ktoré sa nový byt zväčša 
bez problémov napojí a hlavne možnosť 
vybrať si priestory podľa vlastných finanč-
ných možností. V konečnom dôsledku je 
veľkou výhodou aj architektonická zvlášt-
nosť a svojráznosť bytového priesto-
ru, nakoľko každé podkrovie je osobité  
a dáva možnosti na množstvo originál-
nych architektonických riešení. Vpuste-
ním svetla nadobúdajú tieto podkrovné 
priestory zvláštne čaro. V tradične skrom-
ne osvetlenom podkroví sa krása jeho 
priestorov, konštrukcií a zákutí nemohla 
vôbec uplatniť. V súčasnej dobe prevláda 
trend vrátiť podkrovnému priestoru jeho 
pôvodný veľkopriestorový charakter ale   
s jeho dokonalým osvetlením.  
 
Presvetlenie – významný fenomén 
tvorby podkrovia

Každé podkrovie poskytuje iné priestory, 
má svoju špecifickú atmosféru a preto ná-
vrh jeho presvetlenia bude vždy originálny 
vzhľadom na funkciu podkrovných miest-
ností. Svetlo sa do podkrovných priesto-

rov môže dostať viacerými spôsobmi. 
Aké presvetlenie si stavebník zvolí závisí 
aj od konštrukcie strechy, jej rozmerov  
a sklonu. Dve najčastejšie alternatívy 
predstavujú vikiere alebo strešné okná.  
Treba pripomenúť fakt, že cez zasklenie 
vikiera vstupuje do podkrovia asi o polo-
vicu menej svetla ako cez strešné okno. 
Vikiere a strešné okná majú zabezpe-
čiť dostatok svetla, vetranie, poskytovať 
výhľad na okolie, nezväčšovať tepelné 
straty, zabezpečovať ochranu proti hluku, 
bezpečnosť a pri tom samozrejme plniť aj 
funkciu architektonickú. 
Netradičným originálnym prvkom sú vi-

Podkrovia starých ale aj novších domov v súčasnosti v hojnom počte ožívajú. V posled-
ných rokoch sa mnohí ľudia rozhodujú riešiť svoju bytovú situáciu rekonštrukciou 
jestvujúcich priestorov v podkrovných  priestoroch starých domov  alebo nadstavbami. 
Na prvý pohľad by sa možno zdalo, že takýto investičný zámer je nevýhodný a zložitý, 
ale má svoje výhody v porovnaní s novostavbou.

Podkrovia - 
neodolateľná  príťažlivosť  
šikmých plôch



kiere s presvetlením zo všetkých strán 
včítane strešnej plochy, ktoré presvetlia 
priestor všetkými smermi a poskytujú tak 
široký pohľad na okolie. Aj použitie fran-
cúzskeho okna , ktoré má presvetlenie až 
k podlahe, zvyšuje presvetlenie priestoru 
a pôsobí pri tom veľmi efektne. Taktiež 
osvetlenie cez štítovú stenu môže byť 
zaujímavé vzhľadom na možnosť využí-
vať rôzne tvary okien a ich umiestnenie 
v rámci steny. Známe je efektné umiest-
nenie rôznych tvarov presklenných plôch 
tesne pod konštrukciou strechy.

Strešné  okno – funkčný i estetický 
prvok

Strešné okná sa za posledné desaťro-
čia veľmi zdokonalili. Použitím strešného 
okna sa dosiahne presvetlenie priesto-
ru asi o 40 % väčšie ako oknom vikiera  
s rovnakou plochou okna. Aj rozptyl svetla 
je pri strešnom okne rovnomernejší. Tie-
niaca technika je však nevyhnutnosťou. 
Dnešné strešné okná spĺňajú požiadavky 
na nepriezvučnosť a ich rozmery sú pri-
spôsobené rozmerom strešných krytín 
ponúkaných na trhu. Niektorí výrobco-
via strešných krytín ponúkajú priamo vo 
svojom sortimente aj strešné okná. Ak 
má byť zabezpečená pohoda v podkroví  
a ideálne presvetlenie, musia byť strešné 
okná správne umiestnené v strešnej rovi-
ne. Pri umiestnení strešného okna treba 

určiť správnu výšku parapetu, aby sa dali 
ľahko udržiavať a bez námahy ovládať. 
Vysoký parapet zhoršuje manipuláciu 
s oknom, znižuje presvetlenie určitého 
priestoru a môže pre niekoho vytvárať 
nepríjemný pocit pri strate optického kon-
taktu s okolím. Ale súčasne možno pre-
hlásiť, že čím sú okná osadené vyššie, 
tým zaujímavejšie osvetlenie priestorov 
možno dosiahnuť a s tým spojené aj rôz-
ne svetelné efekty nehovoriac o „priblíže-
ní“ oblohy, čo pre niekoho môže byť veľmi 
príjemným pocitom.

Aj montáž strešných okien je jednoduch-
šia ako stavanie vikierov, lebo sa dodá-
vajú väčšinou ako celé skladačky s tie-
niacou technikou, montážnym rámom  
a lemovaním. Strešné okná sa osadzujú  
na nosnú časť krokvy. Výrobcovia streš-
ných okien dodávajú plechové lemovanie 
okien rôzne pre všetky druhy najbežnej-
ších krytín. Lemovanie vytvára možnos-
ti rôznych skladieb okien či už vo dvojici 
alebo v skupine.

Z pohľadu  architektúry

Tvarovo zložitejšie a smelšie architek-
tonické riešenia umocnia celkový výraz 
strechy a tým aj celého objektu. Strešné 
okná sa vyrábajú v rôznych veľkostiach  
a možno ich radiť vedľa seba, nad sebou, 
do radov a v podstate do najrôznejších 

zostáv, vytvárajú tak nekonečné množ-
stvo variácií, v podstate podľa toho, čo 
konštrukcia strechy dovolí.

Vhodným usporiadaním strešných okien 
sa môže rekonštrukcia podkrovných 
priestorov alebo nadstavby veľmi zveľa-
diť. Presvetlenie strešným oknom dáva 
bytu v podkrovnom priestore nezvyčajné 
čaro a pôvab, ktoré sa v klasickom byte 
takýmto spôsobom dosiahnuť nedá. Ne-
všednosť interiéru takýchto podstrešných 
priestorov zaručujú rôzne nepravidelnosti 
priestoru, výklenky, časti nosnej konštruk-
cie krovu, ktoré sú viditeľné a priznané, 
a v neposlednom rade aj strešné okná. 
Efekt nevšednosti vytvárajú šikmé plochy 
rôzneho sklonu a miesta stretu so zvis-
lými obvodovými múrmi. Pri zariaďovaní 
takéhoto interiéru sa stretneme s problé-
mom, že niektoré časti priestoru nemajú 
klasickú podchodnú výšku. Tieto miesta 
sa však dajú využiť na atypické úložné 
priestory, ktoré dotvárajú osobitosť inte-
riéru. Všetka námaha spojená so zariaďo-
vaním podkrovia, so zaobstarávaním  in-
teriérových prvkov či už na zákazku alebo 
vlastnoručne vyrobených, určite prinesie 
vytúžené „ovocie“ v podobe svojrázneho 
a neuniformovaného interiéru.

Záver

Pri tvorbe podkrovného podlažia sa mu-
sia uplatniť históriou osvedčené základné 
zásady a princípy architektonickej kom-
pozície, ktorými vytvárame opticky vyvá-
žený harmonický celok. Na začiatku sme 
povedali, že každé podkrovie je zvláštne, 

jedinečné a osobité a preto aj návrh jeho 
priestoru bude vždy špecifický a originál-
ny vzhľadom na požadovanú účelnosť, 
funkčnosť a estetičnosť podkrovných 
priestorov. 

Ing. arch. Katarína KUJANOVÁ, PhD. 
Ústav architektúry obytných a občianskych 
stavieb, FA STU  Bratislava
Foto: archív autora a redakcie, scx.hu
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Každá stavebná úprava v byte alebo dome od-
čerpáva z rodinného rozpočtu pomerne veľa fi-
nančných prostriedkov.  O tom, ako si za veľmi
výhodných podmienok môžete aj vy skrášliť
svoje bývanie, hovoríme s členom predstaven-
stva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., Ing. Eri-
chom Feixom.

Je zložité získať úver z vašej banky?
Naši klienti získavajú úvery za stále výhodnej-

ších podmienok. Napríklad stavebný úver do 1
milióna Sk poskytujeme klientom bez ručiteľa,
bez zábezpeky za úver nehnuteľnosťou a aj bez
skúmania bonity klienta. Prvá stavebná sporite-
ľňa, a. s., poskytuje na jeden financovaný objekt
úver až do výšky 10 miliónov korún.

Mnohí ľudia, ktorí doposiaľ nesporili, potre-
bujú svoj bytový problém vyriešiť ,,z večera do
rána“. Čo v takom prípade?

Aj pre nich máme riešenie -  v ponuke máme
XXL úver s nulovým počiatočným vkladom.  Ak
teda klient uzatvorí zmluvu o stavebnom spore-
ní,  môže prakticky okamžite požiadať o tento
typ medziúveru na financovanie bývania. 

Od 1. februára 2008 ponúkame nový typ úveru
- XXL konštant. Pri tomto type úveru klient splá-
ca počas celej doby trvania úverového vzťahu
rovnakú splátku iba na jeden účet - v čase splá-
cania medziúveru aj stavebného úveru.  Splátky

vo fáze medziúveru sú navyše  výrazne nižšie ako
doteraz pri „klasickom“ XXL úvere. Úver XXL kon-
štant je tak dostupnejší aj pre klientov s nižšími
príjmami, respektíve umožňuje klientom čerpať
vyššie úvery a zabezpečiť si  svoje bývanie oveľa
rýchlejšie.

Ak klient potrebuje povedzme 100 000 Sk, ako
budú vyzerať splátky? 

V rýchlej tarife môže klient úver v tejto výške v
prepočte splácať dennou splátkou vo výške len
33 Sk, lehota splatnosti je 12,2 roka. Samozrej-
me, na získanie nového bývania je 100 000 Sk
málo, ale na  prestavbu bytového jadra, na vý-
menu okien, dverí, podláh, prípadne na odstrá-
nenie havarijnej situácie v byte je to dostatočná
suma. 

Medzi našimi čitateľmi sa určite nájdu aj takí,
ktorí už  síce sporia, ale zatiaľ nemajú nárok na
stavebný úver. Viete poradiť aj im?

V závislosti od toho, koľko majú nasporené, im
naši obchodní zástupcovia určite poradia, pre
ktorý z  medziúverov z Prvej stavebnej sporiteľne,
a. s., je pre nich najvhodnejšie sa rozhodnúť. Tí
naši klienti, ktorí už istý čas sporia, môžu získať
medziúvery s výhodnými úrokovými sadzbami
už pri nasporení 10 % z cieľovej sumy. Som pre-
svedčený, že tak budú môcť realizovať svoje
predstavy o lepšom či krajšom bývaní.

Lepšie bývanie už od  33 korún denne

Podrobné informácie získate  v Centre telefonických služieb pre klientov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., na telefónnom čísle 02/58 55 58 55 alebo
v ktorejkoľvek kancelárii obchodných zástupcov PSS, a. s.
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Ak chceme mať svetlejší príbytok a po-
skytnúť dostatok čerstvého vzduchu, 
strešné okná sú tou správnou cestou, ako 
vytvoriť zo svojho podkrovia miesto plné 
života.

Čo stavia strešné okná do popredia pred 
iné alternatívy okien je práve fakt, že 
umožňujú niekoľkonásobne účinnejšie  
a efektívnejšie presvetlenie a prevetranie. 
Výhodou je aj výhľad na okolie cez šikmo 
osadené okná v streche.

Doprajte si krásny výhľad

Mnohí si ani neuvedomujú, ako veľmi je 
výhľad doležitý. Aby sme mohli nerušene 
sledovať okolie z pohodlia kresla, či sa 
len tak zahľadieť do vzdialenej scenérie, 
mali by sme strešné okná umiestniť do 

správnej výšky. Pri vysoko umiestnených 
oknách čiastočne alebo úplne strácame 
kontakt s okolím, čo uberá z kvality býva-
nia. Všeobecne platí: čím nižšie je okno 
umiestnené, tým poskytuje lepší výhľad 
a jednoduchšie ovládanie. Ideálne je 
strešné okná osádzať do strechy tak, aby 
spodná hrana okna bola maximálne 110 
cm od podlahy, čo spĺňa i požiadavky nor-
my STN – Budovy na bývanie. 

Strešné okná s horným ovládaním umož-
ňujú umiestniť nábytok či stôl pod okno 
bez toho, aby nám pri manipulácii s ok-
nom zavadzal. Tento pohodlný spôsob 
ovládania umožňuje užívateľovi plne vy-
užiť priestor v podkroví. Výklopné okná 
majú ovládaciu kľuku na spodnej strane 
krídla, ktorou sa otvárajú smerom von. 
Poskytujú neobmedzený výhľad a pocit 

otvoreného priestoru. Vhodné sú najmä  
v prípade, ak je okno umiestnené na stre-
che s miernym sklonom alebo vo väčšej 
výške. 

Veľmi efektne vyznieva kombinácia streš-
ného okna s doplnkovým vertikálnym 
oknom. Výborné uplatnenie nájdu najmä  

do podkrovia
Bývanie pod šikmou strechou vyhľadávajú mnohí ľudia a to nielen preto, že ponúka 
zážitok z pekného výhľadu na okolitú krajinu a prostredie, ale aj pre možnosť 
atypického riešenia interiéru. Či už prestavujeme starý podkrovný byt alebo 
budujeme celkom nový. Atraktívne riešenie ponúkajú práve strešné okná VELUX. 
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v miestnostiach, kde zalomenie steny  
a tým aj strešné okno je vyššie a nepo-
skytuje pohodlný výhľad.

Dokonalé presvetlenie 
a prirodzené vetranie

Aby bol interiér dostatočne presvetlený, 

je potrebné zvážiť si počet a rozmiest-
nenie strešných okien. Poprední výrob-
covia strešných okien odporúčajú, aby 
plocha presklenia bola približne 8–10 % 
podlahovej plochy miestnosti. Všeobecne 
platí pravidlo, čím nižší sklon strechy, tým 
dlhšie okno je vhodné použiť. Naopak, pri 
strmých strechách môžu byť okná kratšie, 
ale ich počet musí byť potom vyšší, aby 
sme dodržali podmienku presvetlenia.

Okná sa do krovu osádzajú sólo alebo sa 
združujú do tzv. kombi zostáv. V prípade, 
ak to dispozičné predpoklady podkrovnej 
izby umožňujú, je vhodné použiť združe-
nie okien do dvojíc vedľa seba. Takéto 
riešenie koncentruje svetlo tam, kde ho 
potrebujeme (napr. rovno nad pracovným 
stolom) a súčasne tým zvýšime atraktív-
nosť interiéru podkrovia. Ak rozmiestne-
nie priečok v podkroví umožní dodržať 
rytmus takýchto dvojíc okien po celej 
streche, bude určite zaujímavý pohľad na 
strešné okná aj zvonku. 

Zdravé bývanie je také, ktoré poskytne 
obyvateľom základné životné činitele, 
akými sú slnečné svetlo a čerstvý vzduch. 
Výhodou strešných okien je možnosť vet-
rania, nielen klasickým otvorením, ale 

aj pomocou ventilačnej klapky, ktorou 
sa zabezpečí prívod čerstvého vzduchu 
pri zatvorených oknách. Takto je možné 
miestnosť bezpečne vetrať aj počas ne-
prítomnosti, prípadne počas dažďa. Priro-
dzeným vetraním môžeme znížiť vlhkosť 
podkrovných priestorov. Pokiaľ je zdroj 
tepla v miestnosti namontovaný priamo 
pod okno, prirodzená cirkulácia vzduchu 
zníži riziko kondenzácie pár na jeho skle.

Materiál strešných okien

Strešné okná sa vyrábajú drevené ale-
bo poplastované. Kombinácia vlastností 
dreva, ako je výborná tepelná izolácia, 
mechanická pevnosť, estetika prírodného  
a na dotyk veľmi príjemného materiálu, 
robí z dreveného strešného okna obľúbe-
ný produkt. Do priestorov, kde dochádza 
k permanentne zvýšenej vlhkosti, ako sú 
kúpeľne a kuchyne, odporúča výrobca 
strešných okien okná s jedinečnou poly-
uretánovou povrchovou úpravou. Na prvý 
pohľad takéto okná vyzerajú ako plasto-
vé. Ich jadro je však drevené, ktoré zaručí 
mechanickú pevnosť a dobré tepelno-izo-
lačné vlastnosti. Vonkajšia vrstva okna je 
tvorená z hrubej vrstvy polyuretánu, ktorý 
zabezpečí oknám vysokú odolnosť voči 
vlhkosti, ale aj chladu a nečistotám. Biela 
farba okna, elegantný dizajn a bezstarost-
ná prevádzka sú však dostatočný dôvod  
k tomu, že si ich stále viac a viac užíva-
teľov dáva do všetkých miestností svojho 
podkrovia.

Ovládanie strešných okien 
a absolútny komfort

Manuálne ovládanie je vhodné pre okná, 
na ktoré pohodlne dočiahneme. V prípade, 
ak sa okná nachádzajú vo väčšej výške, 
vtedy je na mieste použiť elektrické ovlá-
danie. Komfortným riešením je inteligent-
né strešné okno INTEGRA®, ktoré má v 
sebe zabudované elektrické komponenty 
a stačí ho len zapojiť do štandardnej zá-
suvky. Pomocou diaľkového ovládača s 
rádiofrekvenčnou technológiou možno 
okno a doplnky jednoducho ovládať či 
naprogramovať množstvo komfortných 
užívateľských funkcií. Od jednoduchej po-
žiadavky vyvetrať si v pravidelný čas  či 
zatvorenia okien v prípade dažďa až po 
napojenie na najrôznejšie elektronické 
kontrolné systémy v dome.

Dôležitá je montáž a správna izolácia

Strešné okná osadené v strešnej kon-
štrukcii musia odolať všetkým klimatic-
kým vplyvom, ktorým je strecha vystave-
ná. Preto je veľmi dôležité zamerať sa na 
kvalitu výrobcu, kvalitu montáže, spoľah-
livosť izolácie a napojenia na vrstvy streš-
ného plášťa.
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Aj najkvalitnejšie strešné okno, ak nie je 
správne namontované, môže spôsobiť 
veľké tepelné straty. Použitie montážnej 
sady toto riziko minimalizuje, takmer úpl-
ne sa eliminuje možnosť chybného napo-
jenia okenného rámu na jednotlivé izolač-
né vrstvy. 

Práve kvôli znižovaniu chýb z nespráv-
neho osadenia a nedostatočnej izolácie 
strešných okien odporúčajú viaceré firmy, 
aby sa nielen montáž okien, ale aj izolá-
cie zverili odborníkom, ktorí sú zaškolení 
výrobcami.

Šaty pre okná

Tak ako každé vertikálne okno, i strešné 
okná by mali byť kombinované s interié-
rovými či vonkajšími doplnkami, ktoré 
poskytujú užívateľovi súkromie a maxi-
málny komfort v podkroví, a nezanedba-
teľne prispejú k zatraktívneniu podkrovia. 
Rolety a žalúzie umožňujú vytvoriť kedy-
koľvek počas dňa v miestnosti prítmie, 
takmer úplnú tmu, alebo si jednoducho 
regulovať množstvo a intenzitu slnečného 
žiarenia. Na redukciu tepla je určená von-
kajšia markíza. Vonkajšia roleta zahŕňa 
viac funkcií v jednom celku. Zlepšuje te-
pelnoizolačné vlastnosti strešného okna, 
čím zabezpečí zníženie tepelných strát 
a šetrenie energie v zime a naopak vyni-
kajúco ochráni interiér pred prehrievaním 
v lete. Zatiahnutím vonkajšej rolety vzni-
ká v interiéri takmer úplné zatemnenie 
a vďaka schopnosti regulovať hluk, napr. 
počas dažďa či silnej búrky aj pokojná 
a tichá atmosféra.   
Viac informácií a rád o presvetlení streš-
nými oknami nájdete na www.velux.sk.

     
Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
Velux Slovensko
Foto: Velux Slovensko
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�  polykarbonát MAKROLON  

�  lineárne pohony MINGARDI a TOPP 

�  kopulové svetlíky VACULUX  

�  hliníkové svetlíky GA  

�  RWA zariadenie na odvod dymu a tepla

�  sendvičové panely ELCOM a METECNO  

�  hliníkový systém REYNAERS

�  obkladové panely ALUBOND

NAŠA PONUKA PRE VAŠU STAVBU

barvy: CMYK     rozmer: 210 x 148,5 mm (A5)
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Ak majú mať obytné miestnosti zodpove-
dajúcu pohodu, musia byť otvorovými vý-
plňami zabezpečené ešte ďalšie  funkcie: 
zabránenie prenikaniu vetra a vnikaniu 
dažďovej vody, útlm vonkajšieho zvuku, 
ochrana pred nežiaducim vnikaním ľudí 
a zvierat, v prípade požiaru odolnosť pro-
ti prieniku ohňa alebo dusivého dymu. 
Uvedené funkcie by mali byť vyjadrené 
v technických špecifikáciách výrobkov. 
Pod technickými špecifikáciami sa pod-
ľa zákona NR SR č. 90/1998 Z.z. o sta-
vebných výrobkoch rozumejú technické 
osvedčenia a slovenské technické normy 
(STN). Podľa tohto zákona sa od staveb-
ného výrobku, ktorým je každý výrobok 
pevne spojený so stavbou, vyžaduje, aby 
mal také vlastnosti, aby počas predpokla-

Pôvodnými funkciami otvorových výplní 
stavieb v budovách,  prostredníctvom kto-
rých sa až po uzatvorení otvorov stávajú 
obytnými, je možné považovať osvetlenie 
denným svetlom, zrakové spojenie s oko-
lím, vetranie, oddelenie od vonkajších 
teplôt, hygienická nezávadnosť použitých 
materiálov, umožnenie žiaducich teles-
ných stykov s okolitým svetom.

OTVOROVÉ VÝPLNE 
STAVIEB V OBYTNÝCH
BUDOVÁCH
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danej existencie stavby bola pri bežnej 
údržbe zaručená požadovaná:
•mechanická pevnosť a stabilita,
•požiarna bezpečnosť,
•hygienické požiadavky,
•ochrana zdravia a životného prostredia,
•bezpečnosť pri používaní,
•ochrana proti hluku a úspora energie.
Tieto požiadavky vychádzajú zo smer-
nice Rady Európskeho spoločenstva č. 
89/106/EHS z 21. 12. 1988 o aproximácii 
zákonov, predpisov a administratívnych 
ustanovení členských štátov vzťahujú-
cich sa na stavebné výrobky, pozmenená 
smernicou č. 93/68/EHS z 22. 7. 1993  
a smernicou č. 95/467/EHS z 24. 10. 1995. 
Na preukázanie zhody podľa zákona  
o stavebných výrobkoch pri uvádzaní 
okien na trh SR, ale aj celej EÚ je k dis-
pozícii harmonizovaná na okná a vonkaj-
šie dvere EN 14351-1. Národná príloha 
tejto normy obsahuje kategorizáciu okien  
a vonkajších dverí podľa účelu ich použi-
tia. Jedným z dôležitých kritérií pre výber 
okna je jeho umiestnenie nad terénom. 
Norma sa vzťahuje na okná a vonkajšie 
dvere všetkých materiálových báz.

Zabezpečovanie kvality otvorových 
výplní stavieb 

V súčasnosti sa na trhu ponúka množstvo 
„rovnakých“ okien a dverí. Osobitne vý-
robcovia okien sa predbiehajú v deklaro-
vaní čo najnižšieho „účka predtým káčka“ 
súčiniteľa prechodu tepla majúceho vplyv 
na tepelnú pohodu v byte. V tejto „súťa-
ži“ sa často zabúda na podstatné znaky 
kvality: vhodnosť a životnosť. Zákazník 
sa často pri výbere okien riadi len optic-
kým hodnotením. Pretože sa konštrukcie 
podobajú, riadi jeho rozhodnutie o kúpe 
najnižšia cena. Splnenie technických 
požiadaviek výrobku uvedených v tech-

nických špecifikáciách je len minimálnou 
požiadavkou uvedenia výrobku na trh  
a nie je často zárukou spoľahlivej funkcie 
v hotovom stavebnom diele. Dnes všetky 
okná a vonkajšie dvere musia mať preu-
kázanú zhodu podľa prv uvedeného zá-
kona, čo deklaruje každý výrobca svojím 
písomným vyhlásením. Toto vyhlásenie 
má vypovedaciu schopnosť „len“ v me-
dziach splnenia určených špecifikácií, 
málo čo hovorí o vhodnosti na konkrétny 
účel použitia a už vôbec nie o kvalite vý-
robku. Na tento účel slúžia a zrejme sú 
najobjektívnejšie hodnotenia vykonávané 
združeniami výrobcov okien a dverí. Pri 
otvorových výplniach sa môžu vyskytnúť 
problémy, ktoré možno pripísať:

1. prílišnému namáhaniu materiálu  
a konštrukcie, s ktorým sa neuvažovalo 
pri vývoji výrobku a výbere materiálu ale-
bo povrchovej úpravy, nápravou by mohla 
byť deklarácia regiónu použitia výrobku 
a typu budovy v sprievodných dokladoch 
výrobku. Tieto nedostatky môžu vzniknúť 
najmä pri požiadavkách zákazníka na 
prekrytie otvoru stavby presahujúceho 
rozmery bežného (normovaného) staveb-
ného otvoru. Takéto okná alebo dvere je 
potrebné si objednať len u firiem dispo-
nujúcich personálnymi a technickými pod-
mienkami na návrh a výrobu takýchto vý-
robkov. Okrem správneho výberu kovania 
pre navrhovaný rozmer okna alebo dverí, 
hrúbky výstuh plastových okien aj pou-
žitý materiál, napríklad plast na výrobu 
plastového okna (platná STN EN 12608 
rozdeľuje územie SR na oblasti s miernou 
a drsnou klímou z hľadiska pôsobenia sl-
nečného žiarenia),

2. podceneniu nepriaznivých vplyvov  
a chýb vo výrobe, nápravou by mohlo byť 
rozširovanie zavádzania systémov kvality 

podľa noriem radu ISO 9000,

3. chybám pri manipulácii s hotovým vý-
robkom a montáži.

Posledný problém, ako sú montážne prá-
ce, sa v súčasnosti podpisuje pod väčši-
nu prípadov, ktoré obmedzujú životnosť 
okien. Napojenie okna prípadne zasklenej 
steny do stavebného otvoru budovy pred-
stavuje slabé miesto nielen vzhľadom na 
zvýšené tepelné straty, ale aj na možné 
poškodenie kondenzovanou vodnou pa-
rou v dôsledku veľmi nízkych povrcho-
vých teplôt. Pomocou dôkladného pre-
skúmania použitých materiálov v simulácii 
osadenia v reálnej konštrukcii, a to ešte 
v etape vývoja konštrukcie, je možné pri 
novostavbách, ale aj rekonštruovaných 
budovách, rozpoznať slabé miesta tohto 
napojenia na vonkajšiu stenu. Z montáž-
nych návodov okien by malo jednoznačne 
vyplývať miesto, ako bude umiestnené 
okno v obvodovom plášti budovy a ako 
bude zabezpečená vodotesnosť styku 
okno – obvodový plášť budovy. Hodnote-
nie kvality výroby, dodržiavanie technic-
kých noriem na výrobok a dodržiavanie 
vlastnej smernice na montáž okien sa 
podujalo vykonávať profesijné združenie  
SLOVOKNO (http://www.slovokono.sk). 

Prístup k výberu profilového systému
a zasklenia

Profilový systém použitý na rámy okna 
sa podieľa 20 až 40 % na ploche okna 
a aj minimálne týmto podielom vplýva 
na jeho tepelno-technické, akustické a 
ďalšie, najmä mechanické vlastnosti. 
Materiálová a konštrukčná báza profi-
lových systémov prešla v poslednom 
desaťročí významnými zmenami. V mi-
nulom storočí najrozšírenejší materiál 
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na výrobu rámov okien – drevo dopĺňa  
a v niektorých použitiach aj nahrádza 
plast a čiastočne kov. Konštrukčne pre-
šlo okno taktiež významnou zmenou od 

jednoduchých okien  
a dvojitých cez zdvo-
jené, najrozšírenejšie 
u nás počas bytového 
rozmachu v sedemde-
siatych a osemdesia-
tych rokoch minulého 
storočia, opäť k jedno-
duchým oknám, ale inej 
konštrukcie, väčších 
hrúbok a použitého 
materiálu. Rámy dreve-
ných okien majú hrúbku 
68, 78, 88 a niekedy aj 
viac. Zväčšenie hrúbky 
rámov okrem zlepše-
nia tepelnoizolačných 
vlastností umožňuje 
vkladanie izolačných 
skiel s väčším počtom 
tabúľ, má vyššie náro-
ky vzhľadom k nárastu 
hmotnosti krídel okien 
aj na únosnosť kova-
ní. Plastové profilové 
systémy sa od jedno  
a dvojkomorových vy-
víjali cez najrozšíre-
nejšie trojkomorové až  
u niektorých výrobcov 
ponúkaných osemko-
morových. Nakoľko zvy- 
šovanie počtu komôr 
plastových profilov ne- 
vedie vždy k úmerné-
mu zlepšeniu tepelno- 
technických vlastnos-
tí, minimálne jedna  
z týchto komôr sa vy-
pĺňa tepelným izo-
lantom najčastejšie 
polyuretanom. Podob-

nou cestou idú aj kovové profily, kde 
prirodzená tepelná vodivosť kovov je 
znižovaná plastami, prerušením tzv. te-
pelných mostov. Vkladanie polyuretanu 
alebo iného izolantu napríklad korku ale-
bo mäkkej drevovláknitej dosky (hobra) 
do hrubých drevených profilov neprináša 
také efekty ako u plastov. Aj keď podiel 
rámu na okne je „len“ spomínaných 20 
– 40 % môže v konečnom dôsledku zne-
hodnotiť významnou mierou celé okno,  
a to pri nevhodnej kombinácii s použitým 
izolačným sklom, niekedy aj presnosťou 
výroby (opracovania) alebo použitého 
tesnenia. 

Zasklenie z pohľadu plochy okna je 
dominantné najmä na tepelno-izolač-
né, svetelné a akustické vlastnosti. Od 
jednoduchých tabúľ skla používaných 
pri dvojitých a zdvojených oknách sa  
v osemdesiatych rokoch aj u nás prešlo  
k používaniu izolačných skiel pozostáva-
júcich z dvoch tabúľ navzájom spojených 
lepiacim tmelom vzájomne vzdialených 

vymedzujúcim dištančným rámikom. Vý-
vojom prešla okrem šírky rámika aj náplň 
vymedzenej medzery izolačného skla, 
od plnenia izolačných skiel vzduchom ku 
vzácnym plynom (argón, kryptón atď.).  
V posledných rokoch sa mení aj materiál, 
z ktorého sú vyrábané dištančné rámiky, 
od hliníkových cez nerezové ku plasto-
vým. Materiál dištančných rámikov spolu 
s hĺbkou zapustenia izolačných skiel vý-
znamne vplývajú na tvorbu vodného kon-
denzátu na stykoch vnútorných tabúľ skla 
a rámu krídla okna. K ďalšiemu zlepšeniu 
tepelnoizolačných, ale, žiaľ, aj zhoršeniu 
svetelných vlastností izolačných skiel, 
okrem zvýšenia počtu tabúľ skla z dvoj- 
na trojsklá prinášajú nanesené povlaky 
vnútorných plôch skiel nachádzajúcich 
sa v priestoroch vymedzených izolačných 
skiel (tzv. pokovenie skiel).

Tesnenie okien bolo v časoch počas 
bytového rozmachu v sedemdesiatych  

a osemdesiatych rokoch minulého sto-
ročia jedným z najväčších nedostatkov 
zapríčiňujúcich aj v súčasnosti u týchto 
okien najväčšie úniky tepla infiltráciou. 
V súčasnosti uplatňovaným tesnením  
v dvoch až troch rovinách (štádiách) do-
chádza niekedy až k hermetickému uzav-
retiu okna natoľko, že s prirodzenou vý-
menou vzduchu škárami okien nemožno 
viac rátať. Tu sú požiadavky na výraznú 
zmenu myslenia užívateľa. Keď v minu-
losti mu vetranie „zabezpečovala“ ne-
tesnosť okna, po výmene okien sa o toto 
musí starať sám buď pravidelným vetra-
ním otváraním okien, najmenej dvakrát za 
deň, alebo iným mechanickým alebo au-
tomatickým systémom, ktorý zabezpeču-
je minimálne normou stanovenú výmenu 
vzduchu v miestnosti. Aj nerešpektovanie 
tejto užívateľskej zmeny vedie často ku 
vzniku hygienických chýb, najmä ku výs- 
kytu plesní na stenách a v kútoch miest-
ností aj tam, kde sa predtým nevyskyto-
vali.
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Orientácia v ponuke

Nakoľko zlepšenie jednej veličiny nie vždy 
vedie ku zlepšeniu celku, prišlo profesijné 
združenie ENERGOkno® na pomoc in-
vestorom, architektom a bežným majite-
ľom bytov pri výbere vhodných okien, ako 
aj ku vytvoreniu porovnávacej bázy aj  
v SR s označovaním okien a vonkajších 
dverí energetickými štítkami (http://www.
energokno.net). Výpočtová metóda za-
ložená na európskom hodnotiacom 
systéme EWERS (European Windows 
Energy Rating System) umožňuje hodno-
tenia okna ako výrobku na základe údajov  
z preukazovania zhody. Do výpočtového 
vzorca vstupujú vlastnosti, ako je súčini-
teľ prechodu tepla celého okna, celková 
priepustnosť slnečnej energie oknom  
a prievzdušnosť okna vyjadrená v rov-
nakých jednotkách, ako je súčiniteľ pre-
chodu tepla okna. Do vzorca pristupujú 
ešte klimatologické koeficienty odvodené  
z klimatických údajov lokality a z tepel-
no-technických vlastností referenčnej 
budovy. Takže na celkové ohodnotenie 
okna vplývajú materiálové konštanty rá-
mov a skiel, ako sú súčiniteľ prechodu 

tepla rámu a skiel a priepustnosť slnečnej 
energie skla prepočítaná na celé okno, 
podmienky lokality (SR), ako aj podmien-
ky výroby toho-ktorého okna vyjadrené 
prievzdušnosťou (ľudovo netesnosťou 
okna). Výsledkom je stupnica od písme-
na A až po písmeno G. Okno zaradené 
do triedy označenej písmenom A je okno  
s najoptimálnejšimi vlastnosťami z po-
hľadu úspor tepelnej energie a ziskov 
tepla zo slnečného žiarenia zabudované 
na území SR. Ide v súčasnosti o jedno  
z najobjektívnejších nezávislých hodnote-
ní celého okna z pohľadu úspor energií. 

Pri akceptovaní tejto ponuky potom zos- 
táva investorovi len nechať si poradiť  
s výberom materiálovej bázy okna archi-
tektovi. Ak navyše bude akceptovať od-
porúčania združenia SLOVOKNO® pri 
zabudovaní, je to predpoklad dlhodobé-
ho bezproblémového fungovania okna  
v stavbe.

Ing. Pavol Panáček, PhD. výkonný tajomník,
združenie Energookno

Cena je vrátane DPH.

�
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na pohodlie užívania.

Jedným z dôležitejších faktorov, ktorý zá-
sadným spôsobom ovplyvňuje neskoršiu 
prevádzku, je umiestnenie zimnej záhrady 
voči slnku. Vzhľadom k energii slnečného 
žiarenia najviac pozornosti je treba veno-
vať konštrukciám, ktoré budú umiestnené 
na južnej strane. Vždy v rámci navrhova-

Všetky tieto konštrukcie nesú so sebou 
zvláštne estetické dojmy a skvalitňujú 
život. K dosiahnutiu požadovanej krásy, 
funkčnosti a bezpečnosti musí byť urobe-
ný zo správných materiálov, podľa pred-
písanej technológie a pravidiel platných  
v stavebníctve.  Je treba si však pamätať, 
že v závislosti na spôsobe využitia budú-
cej zimnej záhrady, nevyhnutná je analý-
za niekoľkých faktorov, ktoré ovplyvňujú 
funkčnosť a interné klimatické podmien-
ky. 

Pokiaľ staviame dom a zvažujeme projekt 
so zimnou záhradou, vec je celkom jed-
noduchá, pretože už na začiatku v prie-
behu projektovania môžeme prejednať 
lokalizáciu a vplyv externých faktorov na 
podmienky vo vnútri  záhrady. Pokiaľ sa 
konštrukcia zimnej záhrady pristavuje k 
stávajúcemu domu je treba zvážiť vplyv 
rôzných možných riešení (ventilácia, sklo) 

Hliníkové systémy v architektúre
Konečne nastala doba, kedy klasické projekty jednoduchých domov ustupujú do úza-
dia, a na ich miesto prichádzajú nové odvážne, moderné formy. Čím ďalej tým popu-
lárnejšie sú niektoré prvky modernej  architektúry, ku ktorým patria hlavne presklenné 
plochy striech a stien, a samozrejme zimné záhrady. Majú rôzne využitie, od možnosti 
zväčšenia plochy odpočinkového priestoru, a mini posilňovne pod sklom, alebo preskle-
ným bazénom a presklenou zahradou končiac.
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hodlia a praktickosti v domácnosti. Toto 
riešenie jasne spĺňa požiadavky na „zod-
povedné využívanie energií“. 

BS 40 existuje v manuálnej aj elektric-
kej verzii na otváracie a zatváracie účely  
a v širokej palete vzorov a farieb lamiel.  
V ponuke sú rôzne možnosti a návrhy 
viacvrstvových posuvných panelov od 
jedného do troch panelov za sebou ob-
sahujúcich žalúzie. Tento systém tiež pri-
chádza s rôznymi možnosťami montáže 
v závislosti od konkrétneho použitia na 
stavbe a tak umožňuje používanie pred 
fasádami, medzi podlažiami, alebo v akej-
koľvek kombinácii týchto dvoch, čo robí 
ich použitie veľmi všestranným. Rozmery 
panelov sú nastaviteľné a môžu dosiah-
nuť výšku 3,5 m a šírku 2 m. 

Na pomoc zákazníkom, dodávateľom  
a architektom vyvinula spoločnosť Reyna-
ers Aluminium simulátor. 
Tento nástroj ponúka možnosť vypočítať 
si účinok clonenia slnečného svetla na 
vykurovacie a klimatizačné náklady budo-
vy. Výsledok odráža výhody používania 
slnečných clôn v zrozumiteľných údajoch. 
Mohli by to oceniť architekti, ktorí neustá-
le čelia klientom, ktorí trvajú na používaní 
väčšieho množstva skla v ich návrhoch. 
Systém BS 40 ponúka celkové riešenie 
kontroly množstva prichádzajúceho sl-
nečného svetla, čím prirodzene ovplyvňu-
je úroveň tepla a zároveň spĺňa narastajú-
cu potrebu funkčnosti v rámci estetického 
architektonického kontextu. 

Pokiaľ sa rozhodnete, že budete stavať 
zimnú záhradu pamätajte si, že rovnako 
ako v prípade stavby domu, je treba dodr-
žať veľa technických požadaviek a tech-
nológii. Takže zverte realizáciu svojich 
prianí preverenému dodávateľovi.

Ing.Igor Dúbravec
Foto: Reynaers System

Tvar záhrady musí byť navrhnutý takým 
spôsobom, aby ju neohrozil ťažký sneh 
alebo silný nárazový vietor. Strecha by 
mala mať vhodný sklon, aby sa sneh 
mohol volne zosúvať, tj. min. 10 až 15 
stupňov. K prevedeniu strechy sa pou-
žíva obvykle tzv. združené sklo, ktoré 
pozostáva z kaleného a lepeného skla.  
V prípade rozbitia takéhoto skla nevzni-
kajú ostré črepiny, sklo sa drží v ráme, 
a preto nevzniká nebezpečie pre osoby, 
ktoré sa zdržujú v záhrade. Montáž nos-
ných profilov musí byť prevedená takým 
spôsobom, aby konštrukciu neohrozil sil-
ný nárazový vietor. Veľmi dôležitým prv-
kom správne  prevedenej zimnej záhrady 
je kvalita základov, tj. pevné, betonové, 
vystužené základy s tepelnou izoláciou. 
Najlepšie pokiaľ budú navrhnuté a pre-
vedené spoločne so stavbou samotného 
domu. Pokiaľ sa jedná o zastavanú terasu 
alebo balkón, najprv sa musí preveriť pev-
nosť a je treba navrhnúť správne miesta 
pre odvod zrážkovej vody.

Steny a strecha zimnej záhrady sú barié-
rou pre dážď a studený vietor. Musí byť 
preto tesná, aby nedochádzalo k prípad-
nému zatekaniu. Aby sme sa vyhli pou-
žívaniu silikonového tesnenia, dobré sys-
témy pre konštrukciu zimných záhrad sú 
vybavené špeciálne navrhnutými žľabmi  
a neviditeľnými odtokovými trubkami. 
Konštrukcia zimnej záhrady musí zaru-
čovať teplo v zimných dňoch a príjemný 
chlad behom letných horúčav.

Pokiaľ existuje riziko prehrievania priesto-
ru vo vnútri záhrady je možno použiť sklo 
s lepšími izolačnými parametrami preni-
kaniu slnečného žiarenia (hodnota „g“), 
a zároveň s väčšou transparentnosťou 
(hodnota v %). 

Pokiaľ dostupný rozpočet neumožňuje 
využiť takéto riešenia, je možno skúsiť 
externé strešné rolety alebo slnolamy, 
ktoré sú obvykle riadené mechanicky 
(ovládačom) alebo sú tiež napojené na 
systém automatiky, ktorý reaguje na stav 
počasia. Vychádzajúc zo systému BS 100 
na exteriérové slnečné tienenie, ktorý bol 
vyvinutý najmä pre použitie v priemysel-
ných budovách a projektoch, spoločnosť 
Reynaers Aluminium teraz predstavuje 
svoje najnovšie inovatívne riešenie vhod-
né do bytov, obytných domov a menších 
budov. Šikovne navrhnuté slnolamy pod-
statne zlepšujú kontrolu teploty a svetla  
v budovách vďaka inteligentnému ovplyv-
ňovaniu dostupného denného svetla po-
mocou ovládateľných posuvných pane-
lov so vsadenými žalúziami. Toto je opäť 
ďalšia inovatívna aplikácia, ktorá reaguje 
na rastúci celosvetový trend používania 
energií šetrných voči životnému prostre-
diu, ako aj na dopyt po vyššej úrovni po-

niu takejto zimnej záhrady je treba pamä-
tať na zaistenie možnosti ochladzovania  
a výmeny vzduchu predovšetkým v let-
ných mesiacoch.

Nehľadiac na svetovú stranu vždy mu-
síme pamätať na správnu ventiláciu ob-
jektu a na zaistenie nevyhnutnej výmeny 
vzduchu. Jedným z nejekonomickejších 
spôsobov je využitie mechanicky alebo 
elektricky otvárateľných strešných okien. 
Riadenie  v rámci prvého riešenia sa robí 
prostredníctvom kľuky, druhý variant po-
číta s využitím elektrického lineárneho 
pohonu riadeného vypínačom alebo au-
tomatikou, ktorá reaguje na stav poča-
sia. Vždy dobrým riešením je navrhnutie 
posuvných, harmonikových alebo kombi-
novaných sklápacích a posuvných dverí, 
ktoré zabezpečujú dobré a rýchle vetra-
nie miestnosti. Často namiesto strešné-
ho okna používame prvky systému sacej  
a prietokovej ventiláce vo forme tzv. vet-
racej hlavice, ktorá automaticky, bez in-
gerencie užívatelov, zabezpečujú vetranie 
priestoru zimnej záhrady. Ich prednosťou 
je možnosť napojenia na automatikú, kto-
rá reaguje na stav počasia, čo zaručuje 
stabilné podmienky v našej záhrade.

Najdôležitejšie je, aby zimná záhrada 
mala bezpečnú a odolnú konštrukciu.  
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Viacdimenzionálne riešenia, dizajn  
a funkcionalita spojená s úspornosťou - to 
všetko nájdeme pod značkou GU. Úspeš-
ne otvárať, pohybovať, zatvárať, zabez-
pečovať – to je cieľom významnej skupiny 
podnikov Gretsch-Unitas. 

Na Norimberskom veľtrhu FENSTERBAU 
FRONTALE 2008 prezentoval Gretsch-
-Unitas inovácie programu zdvižne-po-
suvného kovania, spĺňajúce najvyššie 
nároky súčasnej architektúry, komfort 
ovládania a bývania, bezpečnosti či šet-
renia energie.

Vetrací systém, 
ktorý dbá o bezpečnosť

V oblasti bezpečnosti prináša výrobca 
nový systém zdvižno-posuvného dielu so 
škárovým vetraním, kedy je komfort vet-
rania kombinovaný s vysokým stupňom 
zabezpečenia proti vlámaniu. 

Krídlo má zabudovaný modul na strane 
kľučky v zárubni, preto sa samo zaistí vo 
ventilačnej polohe a tak môžeme vetrať  
s oveľa vyššou bezpečnosťou.  

Škárové vetranie je použiteľné v dreve-
ných systémoch a je plánované aj pre 
plastové systémy.

Kovanie UNI-JET sa hrdí 
zvýšeným komfortom

Pri vývoji moderného kovania tohto výrob-
cu sú s prihliadnutím na bývanie a komfort 
ovládania, dizajn, funkcionalitu a bezpeč-
nosť rozhodujúce želania zákazníkov. 

Populárne otváravo-sklopné kovanie UNI-
-JET je rozšírené o skryté kovanie UNI-
-JET S CONCEALED  a variantu otvá-
rania s kľučkou umiestnenou vodorovne 
dole.

Estetika a náročný dizajn stoja pri sys-
téme kovania UNI-JET S CONCEALED  
v popredí. Jedinečný je uhol otvorenia až 
100° (!), ktorý umožňuje neobmedzený 
výhľad z otvoreného okna. 

Premyslené je tiež spracovanie, pretože 
UNI-JET S CONCEALED sa iba jednodu-

cho naskrutkuje (bez potreby ďalšieho fré-
zovania, alebo použitia šablón). Zároveň 
tu nájdeme všetky prednosti štandardné-
ho otváravo-sklopného kovania UNI-JET 
(napríklad štandardizované diely kovania 
krídla až do WK2).

Komfort na dosah ponúka nový UNI-JET 
vo variante kovania s dole umiestnenou 
kľučkou, pretože okná, ktoré sa nachá-
dzajú vysoko alebo vzadu za stolom mô-
žeme obsluhovať bez námahy. Zákazník 
nepotrebuje otvárať alebo zatvárať okno 
silou, keďže pohybom predĺženej kľučky 
sa sklápa okno núteným ovládaním krídla. 
Tak sa dajú veľké a ťažké okná jednodu-
cho a komfortne obsluhovať, čo prináša 

úplne nové oblasti použitia. 

Tento variant kovania ponúka vďaka opti-
málnej obsluhe podstatné výhody najmä 
starším a imobilným ľuďom, ale tieto rie-
šenia sú pre všetkých, ktorí sa už nechcú 
viac vzdávať komfortu. Inteligentným 
umiestnením špeciálne predĺženej kľučky 
a funkčnosťou núteného ovládania zod-
povedá zvýšeným požiadavkám na bez-
bariérovú a modernú architektúru.

Redakcia z materiálov spoločnosti 
GU Slovensko
Foto: GU, sxc.hu

Jeden z najdôležitejších svetových výrobcov okenných a dverových kovaní, ale aj auto-
matických dverových systémov Gretsch Unitas prichádza v tomto roku s výnimočnými 
novinkami v riešeniach zlepšujúcich kvalitu bývania svojich zákazníkov.

Okenné a dverové kovania 
– komfortné riešenia
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16

Ľudia si už od pradávna chránia svoje vnútorné bytové  
či iné priestory pred páliacim letným slnkom, aby v nich 
v neznesiteľných horúčavách našli vytúžený tieň a osvie-
žujúci chládok. Priveľa slnka v lete dokáže byť veľmi 
nepríjemným javom.

AJ  VÁS  OČARILI 
OKENICE   ČI  MODERNÉ 

SLNOLAMY?
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Slnko dokáže počas letných mesiacov  
zohriať budovu na neznesiteľnú mieru. Je 
síce poskytovateľom prirodzeného svetla 
a tepla, bez ktorého by nemohol existovať 
život, ale aby ľuďom nespôsobovalo prob-
lémy a ťažkosti, musí byť dodávané v pri-
meranej miere. Ak by sme naše budovy  
v letnom období dostatočne nechránili, 
stali by sa neobývateľnými kvôli sálavému 
naakumulovanému teplu. Nežiaduce teplo 
sa dostáva do našich vnútorných priesto-
rov cez nezatienené stavebné otvory, ako 
sú okná, zasklené plochy, svetlíky, sklo-
betónové steny a podobne. Efektívnym 
riešením proti zabráneniu prechodu slneč-
ných lúčov je tienenie interiérové alebo ex-
teriérové. Treba pripomenúť, že clonenie  
z exteriérovej strany je ale oveľa účin-
nejšie. Negatívnemu prenikaniu tepla je 
možné zabrániť použitím rôznych typov 
tienenia od okeníc, roliet, žalúzií, markíz, 
slnolamov až po veľkoplošné tieniace 
prvky. 

Niekto raz výstižne nazval okná očami 
domu. Okná podobne ako oči umožňujú 
prenikať svetlu dovnútra a informujú nás, 
čo sa deje vonku. Okná podobne ako 
oči zastierame, ak už nechceme nechať 
okolitý svet vchádzať do nášho vnútra. Je  
v tom veľa symboliky, ale aj pragmatiz-
mu.

Súčasná rýchla doba ovplyvnila aj výraz 
a vzhľad našich domov. Pre súčasnosť 
je stále charakteristický akýsi „boom“ 
plastových okien, ktoré sú veľmi rozšíre-
né vďaka svojej dlhej životnosti, spoľah-
livosti a úspore energií. Svojím vzhľadom 
ovplyvňujú a zjednocujú charakter býva-
nia. Dodávajú sa k nim väčšinou rolety 
alebo žalúzie, a tak s romantickými oke-
nicami sa môžeme stretnúť už pomaly len 

v záhradkárskych kolóniách, chatových 
oblastiach alebo v južanských krajinách 
okolo stredozemného mora. A pritom ten-
to typ tienenia je dostupný každému, či už 
na novom alebo možno skôr na staršom 
rekonštruovanom rodinnom dome. Okeni-
ce patria aj medzi typické prvky renovo-
vaných historických fasád.

Trochu histórie

Okenice sú asi najznámejšie z klasických 
spôsobov zatienenia okien a sú charak-
teristickým fenoménom architektúry mno-
hých európskych krajín. V našich zeme-
pisných šírkach nebolo tienenie okien ich 
najdôležitejšou funkciou. Ich prvoradou 
úlohou bolo ochrániť obydlie pred zlodej-
mi a nepriaznivým počasím. Z týchto dô-
vodov  sa prevádzali väčšinou ako plné.  
V južných krajinách Európy  nájdeme oke-
nice skôr lamelové (pevné alebo naklá-
pacie), ktorých funkciou je v prvom rade 
zabrániť horúcemu južanskému slnku 
vnikať do obydlia. V nie tak dávnej minu-
losti začali okenice vytláčať pevné žalú-

zie, vyrábané tak isto z dreva, avšak tieto 
boli ťažké a ich mechanizmus časom aj 
tak zlyhával. Neskôr nastúpili modernej-
šie tieniace systémy ako rolety, markízy, 
slnolamy a iné ochranné tieniace prvky. 
A tak sa stalo, že staré dobré okenice už 
dnes považujeme viac-menej za roman-
tickú minulosť. A to by tak celkom nemu-
selo byť. Okenice sú totiž už naozaj dlho 
vyskúšaným a osvedčeným doplnkom 
okien.

Funkcií je viacero

Ochrana interiéru
Dôležitou úlohou okeníc je bezpečne 
chrániť vnútorný priestor pred nežiaducim 
vniknutím do domu či chaty nevítanými 
návštevníkmi. Okenice sú vďaka svojej 
pevnej konštrukcii a pevnému vedeniu 
veľmi účinné v ochrane pred vlámaním. Aj 
keď možno nadobúdacie náklady sú vyš-
šie, okenice určite zodpovedne prispejú  
k zabezpečeniu tejto ochrany. Sú označo-
vané aj ako bezpečnostný prvok. V tomto 
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kontexte možno spomenúť, že chránia aj 
pred nechcenými pohľadmi zvonku.

Ochrana proti poveternostným 
podmienkam
Okenice poskytujú účinnú ochranu pred 
nepriaznivým počasím, chránia pred vet-
rom, dažďom, krúpami. V zime chránia 
príbytok pred zimou a teda pred tepelnými 
stratami.

Ochrana pred slnečným žiarením
Ak je pri tienení okna najdôležitejšia regu-
lácia tepla dopadajúcich slnečných lúčov, 
okenice  sú v porovnaní s vnútornými  ža-
lúziami oveľa účinnejšie, lebo zamedzujú, 
aby slnečné lúče vôbec dopadli na plochu 
skla. A tak za horúcich letných dní chránia 
vnútorný priestor pred skleníkovým efek-
tom.

Šetrenie energiou
Za chladných zimných nocí znižujú okeni-
ce tepelné straty cez okná a znižujú tým 
náklady na vykurovanie. Naopak v letných 
dňoch odbremeňujú prípadnú klimatizá-
ciu, a tak znižujú náklady na energiu.

Ochrana pred hlukom
Okenice spĺňajú aj významnú zvukoizo-
lačnú funkciu, ktorá rozhodne nie je za-
nedbateľnou funkciou. Slúžia v mnohých 
prípadoch doslova ako zvuková izolácia 
od okolitého prostredia.

Estetická funkcia
Okenice sú výrazným estetickým prvkom 
fasády a stávajú sa módnym doplnkom. 
Vždy, či už ide o okenice jednoduché 
alebo zložené z viacerých krídel, je dôle-
žitý aj ich estetický tvar. Nakoľko svojím 

vzhľadom ovplyvňujú aj vzhľad celého 
domu, objekty po osadení vhodných oke-
níc vďaka bohatému výberu farieb a tva-
rov nadobúdajú príťažlivý vzhľad.  Dom 
s odostretými okenicami pôsobí veľmi 
prívetivo. Je pravdou, že v dnešnej dobe 
ich ochranná funkcia pomaly ustupuje do 
úzadia, nakoľko pri moderných oknách je 
možné inštalovať najrôznejšie prvky ak-
tívnej či pasívnej bezpečnosti. Takže do 
popredia sa dostáva hlavne ich estetická 
funkcia.

Rôznosť a druhy

Tieniace zariadenia môžu mať rôzne for-
my: okenice, rolety, žalúzie, markízy, slno-
lamy či veľkoplošné tieniace zariadenia. 
V tomto článku upriamujeme pozornosť  
iba na okenice a slnolamy ako posuvné 
okenice.
Ich vlastnosti sú závislé od konštrukcie  
a použitého materiálu. Mávajú rôznu kon-
štrukciu – pevné, otvárateľné, odnímateľ-
né, skladacie, posuvné... a rôzne umiest-
nenie vnútorné, vonkajšie. Vyrábajú sa  
z dreva, materiálov na báze kovu alebo 
plastu. Na zákazku sa dnes vyhotovujú 
podľa požadovaných rozmerov, tvarov  
a typov. Okenice - tento klasický spôsob 
tienenia, v kombinácii s novodobými ma-
teriálmi a technológiami, dosiahnu to, že 
interiérové priestory si zachovajú aj v tých 
najhorúcejších dňoch príjemnú pohodu  
a atmosféru. Väčšie tieniace clony je 
vhodné použiť napríklad pred francúzske 
okná či terasové dvere, kde zamedzujú 
prehrievaniu stien budovy. Možno ich in-
štalovať na pevno, ale aj ako snímateľné 
alebo posuvné panely. Slnečné lúče tak 
vôbec alebo len málo dopadajú na von-
kajšie plochy domu, steny sa neprehrie-
vajú a vnútorné priestory za oknami sa 
nestanú skleníkom.

Lamelové okenice

Variabilita tradičných pevných plných 

okeníc je obmedzená. Možno ich nechať 
otvorené alebo zavreté, čo nie je veľmi 
praktické. Preto sa začali vyrábať okeni-
ce s pohyblivými výplňami, ktoré ponúka-
jú viacero možností nastavenia. Vyrábajú 
sa s pevnými alebo výklopnými lamelami.  
Okenice sa líšia šírkou a sklonom lamiel, 
medzerou medzi pevnými  alebo pohybli-
vými lamelami. Pohyblivými lamelami sa 
reguluje množstvo dopadajúceho svetla 
do vnútorného priestoru. Tieto okenice 
mávajú kovovú výstuž kvôli optimálnej 
stabilite a bezpečnosti. Proti pohybu sú 
v otvorenej polohe zaistené poistkou. 
Lamely je možné ovládať pri otvorenom 
okne, ale aj pri zavretom a to použitím 
špeciálneho kovania. Ovládané môžu byť 
kľukovým systémom alebo elektricky. Ak 
sú okenice s nastaviteľnými lamelami, je 
možné nastaviť a regulovať množstvo 
prenikajúceho svetla do interiéru. Lame-
lové okenice vytvárajú v lete príjemnú klí-
mu v dome alebo v byte a veľmi esteticky 
dotvárajú vzhľad rodinného domu.

Drevené okenice

Drevené okenice sa vyrábajú z kvalitných 
drevín, väčšinou z borovicového alebo 
smrekového dreva za použitia najmoder-
nejšej technológie. Kvôli lepšiemu odtoku 
vody z povrchu dreva sa všetky hrany 
okeníc zaobľujú. Povrchovú úpravu tvoria 
zväčša ekologické moridlá a laky. Vodou- 
riediteľné akrylátové náterové systémy 
chránia drevo proti hnilobe, plesňam, 
hubám, sfarbeniu a drevokaznému hmy-
zu. Lazúry poskytujú kvalitný estetický 
vzhľad, sú hygienicky nezávadné, odolné 
voči UV žiareniu a poveternostným vply-
vom a tým zaručujú dlhú životnosť oke-
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níc. Farebný odtieň si každý môže vybrať 
podľa svojich potrieb a predstáv.

Hliníkové okenice

Okenice, ktoré boli v minulosti väčšinou 
drevené, sa dnes vyrábajú aj z kvalitnej 
hliníkovej zliatiny. Sortiment je rovnako 
rôznorodý, lamely na okeniciach môžu 
byť pevné alebo sklápacie. Vyrábajú sa  
v širokej farebnej škále. Taktiež otváranie 
je možné rôznymi spôsobmi od klasického 
otvárania okeníc až po posuvné okenice.

Plastové okenice

Rovnako ako hliníkové okenice sú mo-
dernou alternatívou tradičných drevených 
okeníc aj plastové okenice z dnes už veľmi 
kvalitných, odolných materiálov. Obľúbe-
nými sa stali hlavne kvôli dlhej životnosti 
a temer žiadnym nákladom na údržbu. 
Natierať ich, samozrejme, netreba. Majú 
hladký a jednoducho ošetrovateľný po-
vrch. Sú farebne stále počas životnosti 
výrobku. Vyrábajú sa v rozsiahlej farebnej 
škále. Pri lamelových typoch sa množstvo 
prepúšťaného svetla reguluje nastavením 
polohy lamiel.

Solárne okenice

Okenice okrem zná- 
mych funkcií môžu 
získať aj nový vý- 
znam, a to na výro-
bu solárneho prú- 
du. Pokusne bol vy-
nález nemeckej ar-
chitektky Schneide-
rovej inštalovaný na 
budove informač-
ného centra v Mec-
kenburgu. Všetky 
okenice na južnej 
strane budovy sú 
vybavené fotovol-
taickými modul-
mi. Ročne sa vraj  
z okeníc tak vyrobí 
cca 800 kWh elek-
triny. V súčasnosti 
existuje aj široká 
farebná škála so-
lárnych buniek, a 
tak je možné celko-
vú farebnosť zladiť  
s  farbou fasády.

Slnolamy

V súčasnosti si zís-
kavajú najmä kvôli 
svojmu estetickému 
vzhľadu čoraz väč-
šiu obľubu tieniace 

prvky – slnolamy. Spolu s exteriérovými 
žalúziami sú veľmi často používanými 
prvkami. Vieme, že vonkajšie clonenie je 
oveľa účinnejšie ako tienenie vo vnútor-
nom priestore. V porovnaní s interiérovým 
tienením sú konštrukčne náročnejšie, ale 
oveľa účinnejšie a temer bezúdržbové. Ich 
prvoradou funkciou je chrániť zasklenie 
pred priamym dopadom slnečných lúčov. 
Slnolamy, podobne ako iné typy okeníc, 
šetria energiu, čo má význam v súčinnosti 
s klimatizáciou. Vnútorné priestory sa ne-
prehrievajú, a tak nevznikajú také veľké 
náklady na klimatizáciu.

Veľkej priazni sa tešia v poslednej dobe 
najmä slnolamy ako posuvné okenice. 
Konštrukcia takého slnolamu je mobil-
ná a je možno ju podľa potreby posúvať  
v smere fasády. Ovládanie môže byť 
ručné alebo elektrické. Najmodernejšie 
systémy tvoria súčasť tzv. inteligentnej 
elektroinštalácie. Sú efektným doplnkom 
výrazu fasády a sú typické pre súdobú ar-
chitektúru. Vyrábajú sa tak ako klasické 
okenice v drevenom, kovovom alebo plas-
tovom prevedení. Je možné vzhľadom na 
ich jednoduchú montáž pripevniť ich aj na 
strop či okenný preklad. Slnolamy môžu 
byť vyhotovené aj ako kombinovaný sys-

tém posuvno-skladací a vtedy sa skladajú  
po boku okna. 
 
Montáž a ovládanie

Rovnako ako existuje mnoho tvarových 
riešení okeníc, existuje aj mnoho spôso-
bov montáže k oknám. Mnohopočetnosť 
riešení montáže existuje vďaka flexibil-
ným okenicovým kovaniam.
Čo sa týka ovládania, poznáme v podsta-
te tri základné spôsoby ovládania okeníc:
a) klasicky ručne zvonku alebo zvnútra. 
Je pritom nutné otvoriť okno.
b) zvnútra kľukou. Je to praktickejšie rie-
šenie, lebo funguje bez otvorenia okna.
c) elektronicky. Ide o  inteligentný systém 
ovládania zvnútra spínačom alebo o cen-
trálne programovateľné ovládanie.

Záver

Priestor bez slnka a svetla by bol neprí-
jemný, nezdravý a vlastne nevhodný na 
bývanie. Ale aj opačne, ak je tepla zo sln-
ka priveľa, tiež je to nepríjemné. Optimál-
ne zatienené a zateplené  obydlie by malo 
byť také, aby v lete poskytovalo chládok 
a v zime teplo. Najdôležitejšou úlohou 
moderného tieniaceho prvku je dodať 
tieň počas dňa, udržať priestor ako-tak 
chladný v lete a v zime prispieť k šetre-
niu energie na vykurovanie. Interiérových 
a exteriérových tieniacich spôsobov je 
viacero, treba si len vybrať. Pri ich vý-
bere treba brať do úvahy rôzne hľadiská  
a mať na pamäti v prvom rade ich funkč-
nosť a estetický vzhľad. Okenice, či už 
drevené, kovové či plastové sú optimál-
nym doplnkom k oknám a presklenným 
plochám. Dotvárajú osobitú atmosféru  
a vytvárajú esteticky pôsobivý vzhľad 
či už ide o modernú architektúru alebo 
dom vo vidieckom štýle. Klasické okeni-
ce sa hodia však len na niektoré budovy. 
Nie je ich možné inštalovať napríklad na 
panelákovom bytovom dome. Bolo by to 
nemiestne a smiešne. Snáď to nikomu 
ani nenapadlo. S výberom je najlepšie 
sa obrátiť na odborníkov a dať si poradiť. 
Vhodným výberom exteriérových tienia-
cich prvkov, či už pôjde o okenice, žalú-
zie, rolety, markízy, slnolamy či pevné sl-
nečné clony, možno prispieť k vytvoreniu 
príjemnej mikroklímy v interiéri a možno aj 
v konečnom dôsledku prispieť ku skrášle-
niu a zatraktívneniu možno fádnej fasády 
domu. Veď dôležitou požiadavkou je aj  
estetický výraz  stvárnenia fasády ako sú-
časti modernej architektúry.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
UAOOB, Fakulta architektúry  STU, Bratislava
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Bezbariérovosť verejných aj obytných budov je dnes bežnou súčasťou každého 
nového projektu. Zvyšovanie uvedomelosti a ohľaduplnosti voči ľuďom, medzi 
ktorými žijeme aj voči nám samým, je znakom vyvíjajúcej sa kultúrnosti modernej 
spoločnosti. Aj pri renovácii staršieho bytu by malo byť štandardom urobiť základné 
kroky k zvýšeniu bezbariérovosti obytného priestoru. 

Bezbariérový byt vďaka 
posuvným dverám
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tože nikde nezavadzajú a nevrážajú do 
nábytku či do steny tak, ako klasické dve-
re na pántoch. 

-  Posuvnými dvermi sa nedá búchať. Ne-
dokáže to prievan ani rozzúrená manžel-
ka.

-  Majú skvelý dizajn a ponúkajú možnosť 
veľmi elegantne a čisto prepojiť priestor 
dvoch miestností, čím sa zvyšuje variabi-
lita obytného priestoru.

Ľahké posuvné steny

V modernej architektúre si obľubu získali 
najmä ľahké posuvné steny, pôvodne vyu-
žívané ako dvere na vstavaných skriniach. 
Tieto ľahké konštrukcie, pohybujúce sa 
po koľajničkách, ponúkajú veľa dizajnér-
sky zaujímavých riešení, ktoré priestoru 
dodajú štýl a zvýšia jeho variabilnosť. 
Napriek týmto výhodám nie sú vhodným 
riešením pre všetky situácie, pretože nie 
sú dosť stabilné, pevné a masívne na to, 
aby dokázali v plnej miere nahradiť riadne 
dvere. 

Masívne posuvné dvere

Riešením, ktoré spĺňa aj náročnejšie po-
žiadavky, môžu byť masívne posuvné 
dvere pohybujúce sa po hornej koľajnič-
ke podobne ako tieniace panely na ok-
nách. Oproti ľahkým posuvným stenám 
si takéto dvere zachovávajú všetky výho-

dy klasických dverí – sú pevné, stabilné  
a dajú sa zamknúť. Problémom však 
môže byť to, že sa zasúvajú pred stenou, 
čím zmenšujú využiteľnosť plochy steny 
alebo priestoru v jej tesnej blízkosti. 

Zasúvacie dvere

Alternatívou k posuvným dverám posú-
vajúcim sa popri stene sú dvere, ktoré sa 
zasúvajú do vnútra steny. I keď o takomto 
riešení už počul hádam každý, v praxi 
nájdeme len veľmi málo takýchto riešení. 
Zásuvné dvere sa v našich končinách vní-
majú ako niečo nadštandardné, atypické 
a zvláštne. Hlavným dôvodom, prečo sa 
ľudia vzdávajú myšlienky na takéto rie-
šenie je, najmä to, že väčšina ľudí netu-
ší, kde sa dajú takéto dvere zohnať a na 
koho sa majú obrátiť. 

V skutočnosti dvere, ktoré sa zasúvajú do 
steny, dokáže vyrobiť každý bežný výrob-
ca dverí. 

Od bežných dverí na pántoch sa nelíšia 
prakticky ničím okrem kovania. Konštruk-
cia, materiálové a aj dizajnové prevedenie 
môžu byť pri oboch typoch celkom rovna-
ké. 

Puzdro pre zasúvacie dvere

Tajomstvo zasúvacích dverí spočíva  
v stavebnom puzdre JAP, do ktorého sa 
dvere zasúvajú. Tvorí ho kovová konštruk-
cia, ktorá sa osadzuje do murovanej ste-
ny alebo do sadrokartónovej priečky už  
v štádiu hrubej stavby. 

V súčasnosti sú u nás v ponuke štyri zá-
kladné typy stavebných puzdier JAP:

Standard – najbežnejší typ stavebných 
puzdier pre jednokrídlové zasúvacie 
dvere.

Komfort – zostava dvoch stavebných 
puzdier pre dvojkrídlové dvere, pričom 
každé puzdro je určené pre jedno krídlo. 

Unibox – typ dvojitého puzdra pre dvoje 
jednokrídlové dvere, ktoré môžu uzatvá-
rať dve susediace izby.

Paralel – dvojité puzdro pre dvojkrídlové 
dvere, do ktorého sa zasúvajú obe krídla 
vedľa seba. 

V ponuke sú puzdra určené pre omietnu-
tie a pre obloženie sadrokartónom. Sa-
motné osadenie stavebného puzdra JAP 
však nie je nijak zložité - mal by ho zvlád-
nuť každý murár. Jedinou podmienkou 
pre možnosť použitia zásuvných dverí je 
dostatočný priestor – teda šírka a hrúbka 
steny.  

Pre človeka, ktorý sa musí popasovať 
s pohybovými ťažkosťami a väčšinu 
svojho času trávi doma, môže byť bez-
bariérový byt skvelým pomocníkom, 
ktorý prispieva k zlepšeniu kvality jeho 
života. Nemusí hneď ísť o trvalé postih-
nutie, stačí ak sa niekomu stane úraz, 
ktorý vyžaduje dlhšiu rekonvalescen-
ciu. Svoje dokáže spôsobiť aj zub času, 
ktorý človeka postupne oberá o vitalitu  
a pohyblivosť. I keď nikto z nás nerád 
myslí na to, že by sa mu mohlo niečo stať, 
alebo že zostarne a bude mať problémy 
s mobilitou, bolo by vhodné, spomenúť 
si na to aspoň v čase, keď sa chystáme 
stavať alebo prestavovať. Namontovať 
sedadlo do sprchy alebo madlá na ste-
nu v kúpeľni a na toalete, je možné ke-
dykoľvek. Niektoré bezbariérové riešenia 
však vyžadujú väčší stavebný zásah,  
a preto na ne treba myslieť už v štádiu 
plánovania.

Jednou zo zaujímavých možností, ktoré 
prispievajú k bezbariérovosti obytného 
prostredia, sú posuvné alebo zasúvacie 
dvere. Na rozdiel od klasicky otváraných 
dverí poskytuje posuvný mechanizmus 
otvárania hneď niekoľko výhod:

-  Posuvné dvere sa vyznačujú veľmi jed-
noduchou a pohodlnou obsluhou a keďže 
sú bezprahové, umožňujú plynulý pohyb 
človeka s barlami alebo na vozíčku. 

- Umožňujú lepšie využitie priestoru, pre-

Bezbariérový byt vďaka 
posuvným dverám
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Zasúvacie dvere pri prestavbe

Zasúvacie dvere nájdu uplatnenie napr. 
aj pri prestavbe bytového jadra, keď kon-
štrukcia puzdra môže nahradiť prakticky 
celú stenu, ktorú už nie je nutné murovať. 
Osadenie stavebného puzdra do existu-
júcej murovanej alebo panelovej steny si 
vyžaduje rozšíriť stavebný otvor na dvoj-
násobok. Pri nosných stenách s dostatoč-
nou hrúbkou je niekedy možné vyrezať do 
steny cca 10 cm hlbokú niku pre osadenie 
puzdra. Konštrukcia puzdra nesmie byť 
zaťažovaná, preto je nutné nad staveb-
ným otvorom vytvoriť dostatočne pevný 
preklad a neprenášať zaťaženie steny na 
puzdro.

Okrem bežnej výšky 197 cm sú dnes 
v ponuke aj puzdra pre dvere s výškou 
210 cm, zodpovedajúce európskemu 
štandardu. Atypická výška puzdra môže 
byť až do 270 cm. V tomto roku sa na trhu 
objavila novinka - stavebné puzdra JAP 

s prípravou na elektrinu, ktoré umožňujú 
v blízkosti dverí umiestniť elektrický vypí-
nač, tak ako je to zvykom pri klasických 
dverách. Ceny stavebných puzdier JAP 
sa začínajú pri sume 7735 korún, zabu-
dovaná predpríprava pre elektriku ich pre-
dajnú cenu nezvyšuje.

Mechanizmus posúvania

Najdôležitejšou súčasťou mechanizmu 
puzdra je hliníková koľajnička, ktorá za-
bezpečuje bezproblémový pohyb dverné-
ho krídla. Aj keď je samotné puzdro vyrá-
bané z kvalitnej ocel, lišta je konštruovaná 
z ušľachtilej zliatiny hliníka. Dôvodom nie 
je len jej hmotnosť, ale najmä snaha o 
maximálnu schopnosť tlmiť zvuk koliesok, 
ktoré po nich jazdia. Dvere sa vďaka tomu 
pohybujú veľmi ľahko a najmä takmer ne-
hlučne. Koľajnica je ukotvená do nosnej 
časti puzdra za pomoci dvoch skrutiek. 
V prípade potreby je teda jednoduchá ich 
výmena. Pri dvojkrídlových dverách môže 
byť mechanizmus dverí riešený tak, aby 
bol pohyb oboch krídel synchrónny, čo 
znamená, že pri otváraní jedného krídla 

dverí, sa zároveň otvára aj druhé. Keďže 
celý posuvný mechanizmus je v hornej 
časti konštrukcie, pod dverami zostáva 
celkom hladká podlaha bez prahu, koľaj-
ničiek či akýchkoľvek nerovností. Kova-
nie, ktoré umožňuje dverám pohybovať 
sa po koľajničke je súčasťou balenia. Pre 
tých, ktorí chcú zasúvať sklenené dvere, 
sú v ponuke špeciálne hliníkové kovania, 
ktoré si môžu dokúpiť za cca 3927 Sk.

Dvere a kovanie

Stavebné puzdra JAP pre zasúvacie 
dvere aj koľajničky pre posuvné dvere, 
sú kompatibilné prakticky so všetkými 
renomovanými značkami dverí na trhu, 
napr. Sapeli, Topdoors, Solodors, Ma-
sonite, Pol-Skone, Prüm, Koratex a iné, 
ktoré dodávajú aj obložky nahrádzajúce 
zárubne. Kvalitné kovania vhodné pre za-
súvacie dvere sú  dovážané z Talianska. 
Tieto kovania, ktoré umožňujú pohodlné 
otváranie, zatváranie aj uzamykanie dve-
rí, sú zapustené do dverí tak, že netrčia 
do priestoru. Na vytiahnutie dverí, ktoré 
sú úplne zasunuté do puzdra, slúži malý 
otvor s kovovým krúžkom na bočnej hrane 
dverí, ktorý sa obsluhuje jedným prstom.

ing. arch. Anna Palfiová, 
v spolupráci s J.A.P. Slovakia
Foto: J.A.P. Slovakia
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Na čo by mali ľudia pamätať pri kúpe 
garážovej brány?

V prvom rade sa musí zákazník rozhod-
núť koľko chce investovať – ekonomicky 
najúspornejšie sú modely bez izolácie, 
potom brány zateplené polystyrénom  
a nakoniec najúčinnejšie zateplenie poly-
uretánovou penou. Podobne pri farebných 

prevedeniach - najlacnejšia farba je bie-
la, drahšie verzie - polyuretánové - sú aj  
v rôznych prevedeniach imitácie dreva. 
Imitácie sú v rovnakých cenách, príplatky 
sú za farbenie podľa vzorkovníka RAL. 
Ďalej je tu otázka dizajnu. Najlacnejšie 
verzie (bez izolácie) sú v kazetovom ale-
bo pásovom vyhotovení, drahšie, izolo-
vané, sú aj hladké resp. model „drážka“. 

Predtým, než začnete hľadať vhodného dodávateľa, prečítajte si niekoľko rád, na ktoré 
by ste pri voľbe garážovej brány nemali zabudnúť. Podrobnejšie informácie a technické 
detaily nám priblížil Ivan Kottra, technický riaditeľ THE OLYMPS GROUP.

Garážové brány
- dobré rady odborníka
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Základom je hladká sekcia, predelená 
v strede, čím vzniká dojem širokých pá-
sov. Jednotlivé dizajny sú bez príplatku, 
zvlášť sa platí za presklenia. V druhom 
rade treba vziať do úvahy technické pod-
mienky. Najlepšie je, keď sa zákazník 
vopred informuje na internetovej stránke 
dodávateľa. 

Prečo je sekcionálna garážová brána 
bezpečnejšia ako dvojkrídlová?

Ak má zákazník do garáže iný vchod (ak 
sa do nej vchádza z rodinného domu), 
ktorý je potrebný v prípade výpadku elek-
trického prúdu, nie je nutné mať zvonka 
na bráne žiadny zámok s kľučkou. Tento 
fakt spolu so samosvorným pohonom zne-
možňuje násilné otvorenie brány. Akékoľ-
vek vonkajšie prvky, mechanické kľučky, 
zámky robia bránu „zraniteľnejšou“. 

Aký čas je zvyčajne potrebný na mon-
táž sekcionálnej garážovej brány?

Štandardná montáž garážovej brány 
s pohonom trvá asi 4 hodiny, bez po-
honu o niečo menej. Montáž otvárača 
vstupnej brány krídlovej alebo posuvnej 
odhadujeme na 3-4 hodiny v prípade, že 
sú dodržané všetky požiadavky na mon-
táž - elektrické prívody, osadená brána...
Požadované stavebné úpravy, resp. pod-
mienky, potrebné pre hladký priebeh mon-
táže sú so zákazníkom vždy dohodnuté 
vopred. Bezplatnú obhliadku staveniska 
zabezpečuje servisný pracovník ešte pred 
montážou, aby sa predišlo neželeným 
komplikáciám pri stavebných prácach. Sú 
to veľmi dôležité služby, pretože sa viem 
vopred pripraviť na špecifické požiadavky 
zákazníka. Priamo na mieste sa vyriešia 
potenciálne stavebné úpravy, prípadne sa 
dohodne likvidácia starej brány. 

Stane sa niekedy, že je problém sek-
cionálnu garážovú bránu namonto-
vať?

Stretávame sa s dvoma najobvyklejšími 
problémami, kvôli ktorým nie je možná 
montáž sekcionálnej brány. Prvý - keď sa 
nahrádza klasická krídlová brána a sta-
vebný otvor na garáži je urobený tak, že 
nie je vymurované ostenie alebo preklad 
nad garážovým otvorom. Druhý bežný 
prípad je, že klesá strecha garáže sme-
rom od brány k zadnej stene garáže – 
v týchto prípadoch je nutné rátať s väčší-
mi stavebnými úpravami.

Vyžaduje si sekcionálna garážová brá-
na nejakú špeciálnu starostlivosť, na-
príklad v zime?

Nie, nevyžaduje si žiadnu špeciálnu údrž-
bu, ale odporúča sa minimálne raz roč-

ne, optimálne dvakrát, všeobecná údržba 
brány a pohonu, ktorú zabezpečí dodá-
vateľ. V zimných mesiacoch je potrebné 
venovať väčšiu pozornosť len tesneniam 
okolo brán, na ktorých môže v dôsledku 
mínusových teplôt mrznúť kondenzovaná 
voda.

Pri mínusových teplotách teda nehrozí 
žiadne nebezpečenstvo pre elektroni-
ku?

Samotný pohon má transformátor, ktorý 
udržuje elektroniku v prevádzkovej teplo-
te, takže nič nehrozí ani v garážach bez 
vykurovania či bez zateplenia. V diaľko-
vom ovládači je bežná batéria, ktorej ur-
čite neprospieva mínusová teplota, takže 
odporúčame nenechávať ovládač v za-
parkovanom aute. Je to aj najpraktickej-
šie, máte ho vždy po ruke, keď potrebuje-
te vojsť do garáže. 

Ako postupovať pri strate diaľkového 
ovládača?

Ak zákazník nemá iný, náhradný, musí 
odpojiť bránu od pohonu a manipulovať 
s ňou ručne, pri odchode zaistiť brá-
nu petlicami zvnútra garáže. Ak môže, 
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použije druhý diaľkový ovládač, čo naj-
skôr kontaktuje svojho dodávateľa, ktorý 
z bezpečnostných dôvodov zabezpečí 
vymazanie pamäti prijímača a znova na-
kóduje starý aj nový ovládač. Pre prípad, 
aby niekto, kto ovládač nájde, nemohol 
manipulovať s bránou. Tento jednoduchý 
úkon zariadi ktorýkoľvek montážny pra-
covník autorizovanej firmy. Do tej doby 
odporúčame elektrický pohon vyradiť z 
činnosti odpojením od prúdu.
Čo robiť v prípade výpadku elektrické-
ho prúdu?

V prípade výpadku prúdu sa dá pohon 
vo vnútri garáže jednoduchým spôsobom 
odpojiť a tým uvoľniť bránu a manipulovať 
ňou ručne. Ak do garáže nie je iný vchod, 
k tomu účelu je zvonka brány namonto-
vaná kľučka s bezpečnostným zámkom, 
ktorou sa dá v prípade potreby pohon od-
pojiť. Pri dlhodobej neprítomnosti, resp. 
nepoužívaní brány, je možné zaistiť bránu 
zvnútra garáže kovovými petlicami.  
 
Mgr. Dana Krommelová                                                      
v spolupráci s OLYMPS DOOR
Foto: OLYMPS DOOR
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“Nekonečný Níl” od Karima Rashida

Konzorcium egyptských firiem zaoberajúcich sa interiérovým dizajnom, 
ku ktorým patrí tiež Amr Helmy Designs, sa združili, aby vytvorili spo-
ločnú značku “Design Republic of Egypt”. Pod touto značkou vznikajú 
interiérové riešenia založené na egyptskej kreativite, ktorá rešpektuje 
najvýznamnejšie svetové dizajnérske trendy. Do projektu sa tiež zapojil 
medzinárodne uznávaný dizajnér Karim Rashid, ktorý pre Amr Helmy 
Designs navrhol stôl “Nekonečný Níl”. Tento návrh popiera tradičné chá-
panie stola a stoličky. Vďaka dokonalej tvarovateľnosti materiálu Du-
Pont™ Corian® vznikli pre tento projekt originálne a moderné riešenia. 

Egyptská kreativita je hlboko zakorenená v tisícročnej histórii a je nabitá 
výrazným umeleckým nábojom. Návrhom stola “Nekonečný Níl” sa Ka-
rim Rashid odvolal k tejto tradícii. Nechal sa inšpirovať 

pomalým a nepretržitým tokom rieky Níl a vytvoril 
stôl charakterizovaný podmanivým sinusoid-

ným tvarom, ktorého rytmické línie sa 
naviac menia s uhľom pohľadu. Tento 
návrh vznikol vďaka kombinácii mi-
moriadneho talentu Karima Rashida 
s výnimočnými schopnosťami štúdia 
Amr Helmz Designs a s pomocou 

expresívneho a emotívneho materiálu 
DuPont™ Corian® (vo farbe Glacier Whi-

te). Materiál pôsobí kľudným a harmonickým dojmom napriek tomu, že 
tvorí zložité a spletité línie i tva-
ry. Technické parametre: výš-
ka 78 cm, šírka 180 cm, dĺžka 
210 cm, hrúbka 4 cm. Drevená 
báza s vystuženou oceľovou 
konštrukciou. Tento stôl je 
možné kúpiť po celom svete u 
predajcov zastupujúcich štúdio 
Amr Helmy Designs.

Zdroj: HAPPY MATERIALS

Samsung a Armani
predstavili nový LCD televízor

Pri príležitosti otvorenia Milánskeho 
medzinárodného veľtrhu nábytku, 
predstavili spoločnosti Samsung 
Electronics a Giorgio Armani nový 
špičkový LCD televízor pod spo-
ločnou značkou Armani/ Samsung. 
Novinka je navrhnutá pre náročných 
zákazníkov hľadajúcich prestížny te-
levízor, v ktorom sa spája sofistiko-
vaný dizajn a popredné technológie 
televízorov s plochými obrazovkami. 
LCD televízor Armani/Samsung je 
druhým produktom (prvým bol mobilný telefón Giorgio Armani - Sam-
sung) s dizajnom od spoločnosti Giorgio Armani, ktorý bol vyvinutý pod 
záštitou strategickej marketingovej aliancie týchto dvoch spoločností, 
založenej v septembri v roku 2007. Aliancia predpokladá vývoj celého 
radu prestížnych prenosných a domácich zariadení spotrebnej elektro-
niky v spojení dnes už legendárnej estetiky a dizajnu značky Giorgio 
Armani a špičkových technológií spoločnosti Samsung, zastávajúcich 
poprednú pozíciu na trhu spotrebnej elektroniky. Medzi unikátne dizaj-
nové prvky patria štýlové diaľkové ovládanie a špeciálny podsvietený 
hlavný vypínač so štyrmi režimami, ktorý upravuje vzhľad emblémov 

oboch spoločností na prednej časti televízora. Keď je diaľkové ovláda-
nie v pokoji, odráža jednoduchú eleganciu televízora samotného. Po 
uchopení do ruky sa okamžite „preberie“, aktivuje jasné podsvietenie 
a poskytne k dispozícii všetky funkcie. Televízor je taktiež vybavený 
menším diaľkovým ovládaním v tvare okrúhleho kameňa, ktorý zabez-
pečuje ovládanie základných funkcií televízora a väčšinou oddychuje 
v rohu podstavca. 
Zariadenie sa odlišuje aj sklom v prednej časti a prezentuje jednoduché 
ale plné a prirodzené krivky, ktoré predstavujú čisto emocionálne vyjad-
renie. Oba modely, 46-palcový a 52-palcový, sú vybavené množstvom 
tých najlepších funkcií (napríklad 100Hz Full HD a HDMI konektory), 
ktoré na celom svete preslávili televízory Samsung, ich skvelú kvalitu 
obrazu a špičkovú funkcionalitu. 
Dizajn nových LCD televízorov Armani/Samsung bol inšpirovaný novou 
kolekciou domáceho nábytku Giorgio Armani 2008/09 Armani/Casa, 
ktorá okrem iného obsahuje drevený čajový stolík Brahms, nalakova-
ný elegantnou čiernou lesklou farbou, navrhnutý špeciálne ako doplnok 
nového radu LCD televízorov.

Zdroj : Samsung Electronics

Tam kde sa snúbi romantika a krása čistého dreva

Teplo vyžarujúce z plnomasívneho nábytku a sviežosť pastelových fa-
rieb inšpirovaných tradíciou, charakterizuje nábytok vyrábaný majstrami 
remesla vo firme Evergreen. Tam, kde sa filozofia a dizajn nerušene 
rozvíja v prospech krásy a harmónie domova, si každý milovník čistých 
línií nájde svoje. V chalupách hlbokých stratených dolín, časovo vzdia-
lených od moderného života sa vplyvom krásy dreva necháte sladko 

uniesť do sveta minulosti. Roman-
tické, štýlové alebo dobo-

vé nábytky vyrábané 
firmou Evergreen zod-
povedajú požiadav-

 kám najnáročnejších. 
Všetky nábytky sú vyrá-
bané z čistého masívu, 
v duchu tradície a vo vlast-
nom dizajne. Kvalita povrcho-

vých úprav je firemnou značkou. 
Všetky materiály použité vo výrobnom procese podlie-

hajú prísnej kontrole. Kritéria 
stanovené firmou Evergreen 
garantujú spokojnosť výberu a 
trvalú hodnotu.

Zdroj: Evergreen
www.evergreen.sk
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Čo všetko prináša
zasklievanie lodžií?

• Podstatné obmedzenie 
prašnosti. Zasklenie lodžie 
obmedzí prenikanie prachu  
z ovzdušia do vášho bytu, čo je 
dôležité pri bytoch situovaných 
v blízkosti ciest či na uliciach  
s hustou premávkou. 

• Úspory nákladov na vy-
kurovanie. Úspora na vy-
kurovaní stredného bytu 
dosahuje najmenej 20 % 

a to u bytu obráteného na neslnečnú stranu. U bytov obrátených na 
slnečnú stranu sa budú úspory približovať k 50 %. Úspory vzni-
kajú vplyvom pôsobenia skleníkového efektu. Teplo vznikajúce  
z tepelného žiarenia slnka sa cez deň (aj keď je zamračené) akumuluje 
do steny okolo zasklenej lodžie. V noci, keď teplota poklesne, je teplo 
vyžarované späť do okolitého priestoru, teda do vášho bytu. 

• Podstatné obmedzenie pôsobenia exhalácií. Toto ocení kaž-

dý najmä vobdobí, keď rozptylové podmienky pre rozpad nečistôt  
v ovzduší nie sú práve priaznivé.

• Prekážka proti vniknutiu. Túto prednosť ocenia obyvatelia najnižších 
podlaží. Zasklená lodžia je zvnútra zabezpečená, čo zabraňuje násilné-
mu vzniknutiu do vášho bytu.

• Získanie vhodného priestoru pre zimnú záhradu. Zasklievanie lodžie 
vám umožní pestovať kvetiny po celý rok. Skúšky ukázali, že ani v mra-
zoch okolo -15 °C neklesla teplota na uzavretej lodžii pod 0 °C.

• Zlepšenie celkového vzhľadu vášho bytu či domu. Príjemnú klímu va-
šej lodžie si rýchlo obľúbi celá vaša rodina a lodžia sa stane najobľúbe-
nejším miestom vášho bytu.

Bližšie informácie: www.aluglas.sk

WELLNESS
Zabudnime na problémy

Wellness – dynamické a veľmi populárne slovo, ktoré sa čoraz viac pre-
diera do našich slovníkov, myslí a spôsobu života.

Svetové encyklopédie vysvetľujú tento nový fenomén nášho žitia a po-
pisujú wellness ako stav, ktorý je kombináciou zdravia a pocitu šťastia. 
To preto, lebo faktory, ktoré prispievajú ku zdraviu, či ku šťastiu sa tiež 
podieľajú na stave „ well “, byť úplne v poriadku. Wellness sa tiež definu-
je ako snaha o zdravý, vyvážený životný štýl. 

Z hľadiska používaných zariadení na dosiahnutie efektov „ wellness“, 
hlavnú a veľmi podstatnú črtu zohrávajú fakty, že v dnešnej dobe sa 
„skracujú “ vzdialenosti, dostupné sú informácie, technológie sa „pri-

bližujú“ k ľuďom. Je preto prirodzené, že wellness centrum obsahuje 
zariadenia z rôznych kútov sveta, rôznych kultúr a rôznych geograficko–
klimatických oblastí. Veľmi ľahko nájdeme fínsku saunu vedľa tureckého 
parného kúpeľa, ruskú vaňu spolu s rímskym teplovzdušným kúpeľom 
(tepidáriom, laconiom), stredomorskú soľnú inhaláciu vedľa nemecké-
ho Kneipovho kúpeľa nôh. Sprchy s rôznymi svetelnými, zvukovými, 
vonnými a vodnými atrakciami hneď vedľa severoamerických vírivých 
bazénov. Tiež infrakabínka, ľadová ochladzovňa, bylinkový parný kúpeľ, 
odpočinkové priestory so svetelnými a zvukovými hrami.

Skrátka vo wellness centre si každý vyberie to, čo mu vyhovuje. Vyberte 
si aj vy svoje wellness.

Bližšie info na www.finskka.sk

Skladací domov IKEA

Spoločnosti IKEA a Skanska navrhli úsporný a pohodlný domček, 
BoKlok, ktorý si vraj môže dovoliť takmer každý. Je skladací rov-
nako ako nábytok a jeho zloženie trvá okolo štyroch týždňov. 
BoKlok je prvým priekopníkom siete predajní s nábytkom IKEA  
a spoločnosti Skanska v Škandinávii. Vo Veľkej Británii vlastní exklu-
zívnu licenciu na stavanie BoKlok-u spoločnosť Live Smart @ Home 
(Rozumné bývanie v dome). Vlastnosti tohto domu sú vynikajúce. Má 
vysoké stropy,veľké okná, ktoré vpúšťajú maximálne množstvo svetla, 
je vzdušný a má moderný chrakter. Môže sa bez mihnutia oka vyrov-

nať bežným potrebám bývania a dokonca ich prevyšuje. 
Tento dom má excelentné hodnotenia.

Zdroj: IKEA
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Útulná a atraktívna miestnosť, v ktorej nebude-
te mať chuť leňošiť, ale práve naopak - praco-
vať. Nemožné? Určite nie. Stačí zvoliť vhodné 
farby, nábytok a doplnky. Nemôže chýbať ze-
leň. Pod spoločným menovateľom moderného 
ale praktického dizajnu sa vám s nami podarí 
vykúzliť vašu súkromnú miestnosť – pracovňu, 
kde si budete s chuťou kraľovať nad pracovný-
mi povinnosťami. Nedopusťme, aby sa náš do-
mov stal len hotelom, do ktorého sa vraciame 
večer prespať. Využime ho efektívne, veď je tu 
len pre nás.

i n t e r i é r



Lídrami súčasného dizajnu sú ešte stále 
jednoduchosť a elegancia, ktorých čis-
tým extraktom je minimalistický štýl. Jed-
noduché a strohé tvary však postupne 
začínajú mäknúť pod náporom jemných 
elegantných doplnkov a detailov. Popri 
pravých uhloch si svoje miesto vydoby-
li aj skosené uhly, lichobežníkové tvary  
a jemné krivky, ktoré prispievajú k ergo-

nómii sedacieho nábytku a jednak vná-
šajú do priestoru viac dynamiky. Dizajn 
sedacieho nábytku sa dnes viac, než 
kedykoľvek predtým sústreďuje na ma-
ximálny komfort bežného užívateľa, pre 
ktorého je sedačka útočiskom po dlhom 
dni plnom stresu a napätia.
Výsledkom sú sedačky s hlbším sedením, 
leňošky a podnožky vďaka ktorým si už 

Viete aké sedačky letia?
Zariaďujete si byt a chceli by ste, aby bol skutočne in? I keď viete, čo sa vám páči a máte 
predstavu o celkovom štýle, radi by ste si nechali poradiť? Potom ste na správnej ad-
rese. Prostredníctvom niekoľkých vydarených dizajnových kúskov sedacieho nábytku,  
ktoré boli v uplynulých rokoch oceňované odborníkmi, vám predstavíme, aké sedačky  
v súčasnosti letia.

nemusíme nohy vykladať na konferenčný 
stolík, ako i rôzne tvarované vankúšiky  
a nastaviteľné opierky, ktoré doprajú náš-
mu chrbtu dokonalú oporu a opateru. Ná-
zor, že sedačka by mala byť rozkladacia, 
aby sme mali kam uložiť návštevu, sa už 
veľmi nenosí. Dlhoročné skúsenosti totiž 
ukázali, že ak má sedačka dobre slúžiť 
svojej prvoradej funkcii, nemôže byť záro-
veň aj plnohodnotným lôžkom a naopak. 
Koniec koncov na príležitostné spanie 
celkom dobre poslúži aj obyčajný gauč, 
z ktorého odoberieme zadné vankúšové 
opierky, prípadne luxusne široká leňoška 
predĺžená o podnožku kompatibilných 
rozmerov. 

Poťah ako nositeľ štýlu

Popri samotnom tvarovaní a originálnych 
detailoch udáva štýl čalúneného nábytku 
aj materiál použitý na čalúnenie. Samo-
zrejme, v reálnom svete je rozhodnutie 
o farbe a vzoroch vždy vecou vkusu zá-
kazníka a dôležité je najmä to, aby sa se-
dačka svojím vzhľadom hodila do daného 
priestoru. Vo svete dizajnu je to však tro-
chu inak. 

Otoman
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Napriek tomu, že nábytok nepatrí ku ko-
moditám, ktoré by sme nakupovali do 
domácnosti každý rok, vo svete interié-
rového dizajnu módne trendy prichádzajú 
a odchádzajú rovnako rýchlo ako v móde 
odievania. 
Minulého roku sa svetom prevalila vlna 
čierno-bielej farebnosti, pričom dvere boli 
otvorené bohatým dekoratívnym vzorom 
či už s rastlinnými alebo geometrickými 

motívmi. Strohú farebnosť dopĺňala široká 
škála hnedej, počnúc farbou bielej kávy, 
cez stredné sivohnedé tóny, až po pôso-
bivé sýtohnedé odtiene. Svoje miesto si 
však našli aj pestrejšie farby, napr. oran-
žová alebo rúžová.

Bohaté rastlinné, prípadne až barokové 
ornamenty, ktoré sa na scéne držia už 
niekoľko rokov, sú postupne vytláčané 
geometrickými vzormi, ako sú klasické 
bodky, pásiky alebo cik-cakový vzor. Or-
namenty sú do látok votkané farebne ale-
bo iba zmenou štruktúry textilu. V móde 
sú výrazne štruktúrované látky s hrčkami 
alebo s dlhším vlasom, ktoré pripomínajú 
kožušinu. Ornamenty vytlačené v materiá-
ly ako jemný reliéfny vzor sa dnes nosia 
aj na takých materiáloch ako sú koža či 
Alcantara. 

Viete čo je to Alcantara?

Z hľadiska úžitkových vlastností patrí Al-
cantara medzi najkvalitnejšie poťahové 
materiály. Je to syntetický semiš, vyro-
bený zo zmesi polyuretánu a polyesteru, 
z ktorého sa veľmi dobre odstraňujú škvr-
ny akéhokoľvek druhu. Na jeho vyčistenie 
často stačí obyčajná mydlová voda, prí-
padne je možné oprať ho aj v pračke. Al-
cantara má veľmi dobrú oteruvzdornosť, 
ktorá je 2 až 4x vyššia než pri najkvalitnej-
ších textilných poťahoch. K nevýhodám 
tohto materiálu patrí vysoká cena (je do-
konca drahší ako koža) a jeho využívanie 
doteraz obmedzovalo aj to, že v ponuke 
boli iba jednofarebné Alcantary. Na me-
dzinárodných veľtrhoch nábytku však boli 
predstavené aj vzorované, štruktúrované 
a viacfarebné Alcantary, ktoré sa určite 
v dohľadnom čase dostanú aj na náš trh. 

Zen – jednoducho pohoda!

Ak hľadáte dizajn, ktorý zodpovedá ná-
rokom súčasnej modernej architektúry, 
nájdete ho u sedačky Zen od Domark. 
Za jednoduchým až strohým tvarom, 

ktorý perfektne zapadá do interiérov mi-
nimalistického alebo lofty štýlu, sa skrý-
va dokonalá ergonómia, odzrkadľujúca 
starostlivý ženský prístup. Autorkou tohto 
úspešného a veľmi obľúbeného modelu, 
ktorý v roku 2006 získal na výstave Ná-
bytok a bývanie v Nitre cenu za najlepší 
čalúnený nábytok, 

je totiž žena – dizajnérka Dagmar Marko-
vá. Celý systém obsahuje až 20 prvkov, 
takže každý záujemca si môže vyskladať 
sedaciu súpravu podľa vlastných pred-
stáv. Pevný tvar a pevné čalúnenie robia z 
tohto modelu prakticky bezúdržbový kus 
nábytku. V prevedení koža alebo Alcan-
tara odolá aj tým najexponovanejším uží-

vateľským podmienkam. Práve na tomto 
modeli spoločnosť Domark prezentovala 
najnovšie trendy v poťahových materi-
áloch pre rok 2008-2009 na výstave v 
Bruseli. 

Zen

Sofia

Simon Swing

Reno
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Otoman – odborník na relaxáciu

Pohovku Otoman navrhol slovenský dizaj-
nér Peter Bohuš s dôrazom na ergonómiu 
pri polosedení či pololežaní. K pohovke 
patri aj pohyblivá časť, ktorá zapadá do 
polkruhovitého výrezu v opierke. Tento 
diel je možné umiestniť vypuklou časťou 
do polohy pod kolená alebo s jeho pomo-
cou zmeniť uhol operadla pre pohodlnej-
šie sedenie. Unikátny dizajn pohovky Oto-
man od žilinského výrobcu Domark bol 
v roku 2004 ocenený na výstave nábyt-
ku v Nitre ako najlepší čalúnený nábytok. 
Otoman sa následne zúčastnil aj výstavy 
slovenského dizajnu DESIGN: SLOVA-
KIA: 05 vo Viedni a tiež medzinárodnej 
výstavy Wohnen & Interior.

Útulný domov so sedačkou Sofia

Komfortná sedačka Sofia s hlbokým se-
dením a odnímateľnými vankúšikmi je 
zárukou skutočnej domácej pohody. I keď 
na prvý pohľad pôsobí sedacia súprava 
Sofia celkom obyčajne, hneď po tom čo 
ju vyskúšate a usadíte sa do nej, zmení-
te svoj názor. Sofia je naozaj celkom iná 
– je mäkšia, hebkejšia a komfortnejšia. 
Jej výnimočnosť spočíva vo výnimočne 
veľkej hĺbke sedenia a vo výplni vankú-
šikov z pravého páperia. Opierky sa do-
konale prispôsobia telu a človeku doprajú 
dokonalé uvoľnenie pri čítaní knihy alebo 

sledovaní televízie. Vďaka veľkej hĺbke 
ponúka po odložení opierok aj komfortné 
lôžko. Ďalšie lôžko pre dospelého člove-
ka možno vytvoriť aj v  časti tzv. leňošky, 
ktorú je možné ešte viac predĺžiť prisunu-
tím rozmerovo kompatibilnej podnožky. 
K praktickosti prispievajú zobliekateľné 
poťahy, ktoré je možné vyprať v pračke. 
Na výstave Nábytok a bývanie Nitra 2005 
získal tento model z autorskej dielne Pet-
ra Bohuša cenu za najlepší čalúnený ná-
bytok.

Simon Swing – kreslo, 
ktoré vás ukolíše

Hojdacie kreslo Simon Swing prišlo na 
svet ako inovácia kresla Simon. K jeho ty-
pickým črtám patrí subtílny a tvarovo čistý 
drevený rám doplnený širokým čalúne-
ným sedením. Ide o solitérny kus nábyt-
ku, ktorý vďaka svojej tvarovej a štýlovej 
čistote veľmi dobre dopĺňa prakticky kaž-
dú modernejšie poňatú sedaciu súpravu. 
Hojdacie kreslo priestor obývačky jemne 
ozvláštni a navyše prinesie aj trochu zá-
bavy.

Archa – keď sa elegancia 
snúbi s účelom

Hľadáte do svojej obývačky funkčnú 
a zároveň elegantnú, trendovú a pritom 

nadčasovú sedačku?  Potom sedacia súp-
rava Archa je pre vás tou správnou voľ-
bou! Vďaka svojim kompaktným tvarom 
sa dobre hodí do menších priestorov, no 
jej elegantný dizajn skvele vynikne aj vo 
veľkej otvorenej hale. Pevná konštrukcia  
a výplň z tzv. studenej peny zaručujú do-
konalú tvarovú stálosť, takže sedačka si 
dlhodobo zachová perfektný vzhľad bez 
akýchkoľvek deformácií či znakov opotre-
benia. Pod názvom Archa nájdeme kla-
sické kreslá, sedačky vo forme dvojkresla 
a trojkresla a sériu účelne i hravo dopĺňa 
otočné kreslo Archa Twist, ktoré je v po-
nuke s opierkami aj bez opierok.
Archa, ktorú pre Domark navrhol sloven-
ský dizajnér Peter Bohuš, reaguje na naj-
novšie dizajnové trendy z Milána. Na výs-
tave Nábytok a bývanie Nitra 2007 bola 
ocenená ako najlepší čalúnený nábytok 
a o pár mesiacov neskôr získala aj cenu 
za dizajn, ktorú udeľuje raz za dva roky 
Slovenské dizajn centrum. 
Najviac pozornosti zožala v prevedení 
s textilným poťahom, ktorý odzrkadľuje 
najnovšie trendy prichádzajúce zo sveta. 
Tými sú najmä kontrastná čierno-biela 
kombinácia a bohatý ornamentálny vzor. 
Záujemcovia si však môžu vyberať z viac 
než sedemdesiatich poťahových materiá-
lov. Popri jednofarebných a vzorovaných 
textílií sú v ponuke kože a syntetický se-
miš – Alcantara, ktorý svojimi úžitkovými 
vlastnosťami predčí aj kožu.

Reno – kreslo na celý život

Kreslo Reno je zhmotnením tradičného 
ponímania čalúneného sedacieho s nad-
časovým dizajnom. I keď je na trhu už 
vyše desať rokov, vždy patrí k obľúbeným 
produktom. Oblečené do bohato dekoro-
vanej látky s kvetinovým vzorom, dokáže 
udržať krok s najmodernejšími trendmi 
v dizajne.

Ing. arch. Anna Palfiová
v spolupráci s Domark 
www.domark.sk 

Archa Twist

Archa





Cesta k domu snov
Prežite svoj sen – Moeller vám pri tom pomôže. Špecialista na elektrotechniku prináša 
so svojimi produktmi bezpečnosť, efektívne využívanie energie a komfort do vašich 
vlastných štyroch stien.

Stojí v príjemnom prostredí. Žijú v ňom 
dvaja dospelí, dve deti a jeden pes. Všetci 
piati si radi medzi svojimi ,,štyrmi stena-
mi“ urobia pohodlie. Ale čo s detailmi?  
V tom totiž tkvie ten správny kľúč k domu 
snov! Najmladší so svojimi pätnástimi me-
siacmi si ešte stále rád dožičí denne svoj 
poludňajší spánok – bez problémov. Ro-
lety sa tejto požiadavke prispôsobia veľmi 
rýchlo. V detskej izbe pracujú najčastejšie 
– zatiaľ čo v rodičovskej spálni a v izbe 
staršieho syna v puberte plnia rolety ve-
čer funkciu večerného zatemnenia a ráno 
náhradu dotieravého budíka, keď pomaly 
vpúšťajú do izieb denné svetlo napomá-
hajúce príjemnému zobúdzaniu bez zby-
točného stresu z drnčiaceho budíka.

Dobre chrániť, znamená veľa získať

V praxi prebieha výstavba rodinného 
domu často bez poriadneho plánova-
nia: na vlastnom účte vyzerá byť dosť 
prostriedkov, banka sľubuje potrebnú vý-
pomoc – a už aj zažíname. Optické požia-
davky na vlastný domov sú rýchlo dané, 
rovnako aj zariadenie – technológii domu 
však venujeme iba okrajovú pozornosť. 

Škoda. Táto je síce iba málo viditeľná, ale 
môže vám citeľne uľahčiť a spríjemniť ži-
vot. Napríklad pri takej normálnej búrke. 
Užívate si príjemné posedenie u priateľov 
v zimnej záhrade a namiesto toho, aby ste 
sledovali toto obdivuhodné divadlo prírody 
s bleskami a hrozivou zvukovou kulisou 
hromov, musíte myslieť na to, že pri od-
chode z domu ste opäť zabudli vytiahnuť 
napájacie šnúry zo zásuvky. Teraz dúfa-
te, že váš počítač a nový plochý televízor 
týmto mnohým úderom blesku odolajú. 
Kto si chce ušetriť nepríjemné dohado-
vanie s poisťovňou, problémy pri strate 
dát v počítači a iné nepríjemnosti, mal by 
myslieť na potrebné opatrenia dopredu  
a nie riešiť až následky škôd. Moeller po-
núka vo svojom programe Xpole široké 
možnosti ochrany: zvodiče prepätia B,C  
a D účinne bojujú s nebezpečnými prepä-
tiami v sieti, ističe chránia pred požiarmi 
káblov a skratom v elektroinštalácii, prú-
dové chrániče vám poskytujú ochranu pri 
dotyku so živými časťami elektrických za-
riadení (ochránia váš život aj pri neúmy-
selnom ponorení fénu do vane), ale veľmi 
dôležité sú aj v prípade prevencie proti 
vzniku požiaru. 
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Dom snov pre každého z nás

Definícia domu snov je pre každého  
z nás iná, ale jedno máme spoločné: me-
dzi vlastnými „štyrmi stenami“ sa chce- 
me cítiť bezpečne a príjemne. Hľadá-
me miesto, kde si po náročnom dni mô-
žeme v pokoji dobiť batérie do ďalšieho 
namáhavého dňa. Systém Xcomfort vám 
pomôže zmeniť dom na oázu pokoja.  
S jednotkou Home- resp. Room-Manager 
je možné každý dom (alebo aj byt) riadiť 
tak, ako ste si to vysnívali. Vďaka inova-
tívnej senzorike vedia vaši elektronický 
„domáci pomocníci“ presne, čo sa v ich 
oblasti pôsobnosti deje: kde svieti svetlo, 
ktoré okná sú otvorené (resp. zavreté), 
aká teplota vás očakáva v spálni, alebo 
či sa odporúča vziať si so sebou dáždnik, 
pokiaľ sa rozhodnete prejsť sa pešo po 
čerstvé noviny. Na ovládanie funkcií vám 
postačí ľahký dotyk na displej alebo diaľ-
kový ovládač. Jednoducho pri odchode  
z domu vypnete všetky svetlá a nepotreb-
né zásuvkové okruhy, spustia sa rolety 
– nepotrebujete predsa, aby sa váš dom 
cez deň zbytočne prehrieval (toto, samo-
zrejme, môže byť spustené aj automatic-
ky, pokiaľ to váš bezpečnostný systém po 
svojom aktivovaní urobí za vás). Pri sle-
dovaní televízie jedným dotykom upraví-
te všetky svietidlá v obývačke presne na 
takú svetelnú scénu, ktorá vám pri tejto 
činnosti (alebo skôr nečinnosti?) najviac 
vyhovuje. Systém večer automaticky na-
staví osvetlenie na chodbe a schodisku 
príjemným tlmeným svetlom. Pri rozsvie-
tení svetla v kúpeľni večer stiahne rolety, 
aby vás chránil pred zvedavými pohľadmi 
susedov a po zhasnutí svetla ich samo-
činne vytiahne. Alebo si môžete vymys-
lieť čokoľvek, čo vám spríjemní deň.

A pokiaľ ste mimo domu? Svoj dom si 
predsa môžete ovládať aj z opačnej stra-
ny zemegule.

Život prináša zmeny

Plánujete zmeniť rozmiestnenie nábyt-
ku alebo využitie miestnosti? Večerné 
osvetlenie záhrady vyzerá zo spálne tak 
príjemne romanticky a vy ste nepočítali 

s jeho ovládaním z postele? Máte šťastie 
- so systémom Xcomfort to nie je žiaden 
problém. Ovládacie tlačítka v rovnakom 
dizajne ako zásuvky pri posteli si predsa 
môžete nalepiť kam chcete a váš elektri-
kár vám ich naprogramuje presne podľa 
vašich požiadaviek. Môžete si prilepiť 
ovládače na sklo aj drahú kuchynskú linku 
bez vŕtania a pokiaľ vám po čase presta-
ne jeho umiestnenie vyhovovať, jednodu-
cho ho posuniete o kúsok ďalej, alebo ho 
odstránite úplne a jeho prítomnosť vám 
nebudú pripomínať žiadne diery. 

Doma a predsa spojený so svetom

Pre užívateľa veľmi potrebnou, ale pri plá-
novaní často podceňovanou časťou sú 
dátové a televízne rozvody. V súčasnosti 
už spoločnosti prevádzkujúce pôvodne 
čisto telekomunikačné služby bežne po-
núkajú príjem televízneho signálu aj s vir-
tuálnou požičovňou filmov a naopak pre 
prevádzkovateľov káblovej televízie nie je 
problém ponúknuť vám telefónne služby  
a vysokorýchlostné pripojenie do inter-
netu. Aby to ešte nebolo priveľmi jedno-
duché, je potrebné počítať aj s príjmom 
satelitného signálu a alternatívnych spô-
sobov pripojenia k internetu. Pri týchto 
rozvodoch výhodne využijete vlastnosti 
systému Xpatch, kde hlavné rozvody vie-
te umiestniť na jedno centrálne miesto, 
umožňujúce flexibilne prispôsobiť rozvo-
dy podľa neustále sa meniacich požiada-
viek doby. A keď už bude všetko tak ako 
má byť a premôže vás pracovná horúčka, 
využitím systému Xpatch môžete kom-
fortne pracovať z pohodlia vášho vysní-
vaného domu.

Ing. Daniel KLEIN
Foto: Moeller
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Trend práce z domu je už v západných 
krajinách aktuálny dlhšiu dobu a vďaka 
veľkým medzinárodným korporáciám 
alebo dcérskym pobočkám zahraničných 
firiem sa tento nový pracovný štýl stáva 
súčasťou aj našich slovenských životov. 
Mnohé firmy majú napríklad už jeden 
deň v týždni vyhradený na prácu z domu. 
Alebo sú povolania, pre ktoré je dokonca 
práca z domu typická – a zamestnáva-
teľ je rád, že nemusí platiť drahý nájom  
v centre mesta. Okrem zamestnancov 
však situáciu práce z domu riešia aj sa-
mostatne zárobkové osoby, podnikatelia 
a takisto aj „dohodári“ – ľudia, ktorí osem 
hodín pracujú v kancelárii, majú však ešte 
svoje vlastné „fušky“.

Pracovať doma má jednu veľkú výhodu – 
pracovňu si môžete zariadiť vo vlastnom 
štýle, na základe vkusu, ktorý vyhovuje 
práve vám. Je viac ako isté, že v takomto 
prostredí sa budete cítiť príjemne a aj prá-
ca vám pôjde viac od ruky. Môžete tak za-
budnúť na „králikárne“ a „open space-y“. 

Vaša kancelária môže byť iná, originálna 
a nápaditá. Aj pri kreatívnom vybúrení sa 
pri zariaďovaní vlastnej kancelárie doma 
by ste však nemali zabudnúť na pár prak-
tických pravidiel, ktoré vám prácu zefek-
tívnia a uľahčia vám plniť naplánované 
úlohy. 

Single alebo v páre

V prvom rade by ste mali zvážiť priesto-
rové možnosti vášho domova. Máte dosť 
miesta pre samostatnú kanceláriu alebo 
sa budete musieť uspokojiť len s pracov-
ným kútom, začleneným do inej obytnej 
miestnosti? Druhou požiadavkou je, aký 
typ práce budete vykonávať – ide len  
o príležitostnú prácu, alebo o dlhodobé 
pracovné vyťaženie, na ktoré potrebuje-
te skutočne komfort? Najideálnejšie je, 
ak môžete mať pracovňu v samostatnej 
izbe. Tým je totiž dokonale zaručené, 
že prevádzka kancelárie a prevádzka 
domácnosti na seba nebudú narážať a 
vytvárať vám v domove chaos. Deti sú 

Domov chodíme oddychovať, tu žijeme svoje osobné príbehy, tu sa stávame mamami, 
otcami. Je to miesto, kde obyčajne odkladáme bokom stratégie a stres, masky zo silených 
úsmevov. Práca je práca a doma je doma. Takto bol aspoň svet rozdelený ešte v 20. 
storočí. Toto striktné delenie sa však v posledných rokoch aj na Slovensku stiera, keďže 
sa množia možnosti, ako pracovať doma.

Komu sa 
doma nelení...
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už doma zo školy a manželka upratuje?  
V takom prípade si jednoducho zatvoríte 
na kancelárii dvere a pracujete, ako keby 
ste boli doma sami. Výhodou je aj to, ak  
v rodinnom dome má pracovňa samo-
statný vchod a v blízkosti sa nachádzajú 
toalety. Obchodnej návšteve tak môžeme 
dopriať komfort a naše deti zase nemu-
sia poznať všetkých našich obchodných 
partnerov alebo vidieť našu manželku 
s nátačkami. Ak to nie je možné, v tom 
prípade je dobré umiestniť kanceláriu rov-
no na prízemí, čo najbližšie k hlavnému 
vchodu.

Pri pracovnom kúte, samozrejme, taký-
to luxus pokoja nikdy mať nebudete, ale 
ak vám to priestorové možnosti domova 
nedovoľujú, môžete sa rozhodnúť aspoň 
pre to príjemnejšie riešenie. Aj to však 
záleží od vašej rodiny. Pracovný kút mô-
žete umiestniť kdekoľvek okrem spálne 
– to by mala byť oddychová časť domova, 
kde jednoducho počítač a práca nepatria. 
Ak viete, že budete pracovať hlavne po-
čas dňa, keď sú deti v škole a manželka 
v práci, pokojne si zariaďte pracovňu aj  
v obývacej izbe. Ak však budete praco-
vať hlavne po večeroch – na pracovný kút  
v obývacej izbe radšej zabudnite: deťom 
aj manželke sa dosť ťažko vysvetľuje, že 
vás pri práci zapnutý televízor ruší, a teda 
nech si idú radšej čítať knižku. To môže 
čoskoro zaváňať tichou domácnosťou.  
V takom prípade je lepšie zvoliť si – ak 

to priestorové možnosti dovoľujú – miesto 
na pracovný kút v chodbe alebo aj ako 
súčasť kuchyne. Tu sa predsa len počas 
dňa členovia domácnosti zdržujú kratšie.

Svätá trojica pracovne

Samozrejme, že to, čo sa bude vo vašej 

pracovni nachádzať, závisí od toho, akej 
práci sa budete venovať. Práca preklada-
teľa si vyžaduje v detailoch iné pracovné 
pomôcky než práca projektanta či úč-
tovníka. Iste je však pre výkon všetkých 
troch zamestnaní potrebný pracovný stôl 
a stolička. 

Za stolom

Stôl nemusí byť len veľký drevený z masí-
vu, môžete si vybrať aj stoly z ľahších ma-
teriálov – kov alebo sklo. Dôležitou pod-
mienku na výber materiálu je jednoduchá 
údržba a udržiavanie hygienických pod-
mienok na danom materiáli. Pre niekoho 
je jednoduchšie utrieť kov ako na dreve 
drhnúť krúžky od tanierikov spod kávy. 

Stôl by však mal byť iste stabilný a mal by 
ponúkať dostatok pracovného priestoru 
aj po umiestnení monitoru počítača, klá-
vesnice a myši. Ak chcete na stole ušetriť 
miesto, monitor umiestnite na konzolu  
a klávesnicu do vysúvateľnej poličky pod 
stôl – po práci poličku jednoducho zasu-
niete. Stôl by mal mať ešte dostatočne 
veľký priestor na nohy, mnohých predná 
alebo veľké bočné priečky stola otravujú. 
Okrem klasického stola to môžu byť aj zo-
stavy v tvare „L“, „C“ alebo „G“. Pri L-ko-
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vom stole môže predĺženejšia strana sto-
la – ak k nej ešte z druhej strany pridáte 
stoličku – slúžiť ako malé miesto na roko-
vanie s obchodným partnerom, ak nemá-
te dostatok miesta na pohodlnú pohovku, 
kreslá či konferenčný stolík. Výborné sú 
aj stoly, na ktorých sa dá nastaviť výška  
a sklon pracovnej dosky. 

Pi umiestňovaní počítača na pracovný 
stôl by mala byť dodržaná zásada, že 
vzdialenosť monitoru od očí by mala byť 
postačujúca. Napríklad pri 14-palcovom 
monitore je vhodná vzdialenosť 60 cm, pri 
LCD monitore alebo pri práci s noteboo-
kom môže byť táto vzdialenosť aj menšia. 
Šetričom miesta sa stali PC stoly alebo 
stoly vyrobené pre počítač, čo oceníte 
hlavne v malých bytoch – výhodou je, že 
každá súčasť počítača má presne určené 
miesto a na prvý pohľad je jasné, koľko 
miesta ostáva na iné kancelárske pomôc-
ky. Nevýhodou je vzhľadová uniformita.

Pod vplyvom trendu práce doma bol di-
zajnérsky vyvinutý aj špeciálny kus ná-
bytku, ktorý sa hodí do obytného prostre-

dia – tzv. integrované pracovisko, ktoré 
poznáme pod názvom home office. Je to 
kompaktný kus nábytku, ktorý sa vyzna-
čuje vlastnosťami ako flexibilnosť a uni-
verzálnosť, je možné ho umiestniť k stene 
aj voľne do priestoru. Po skončení práce 
ho jednoducho zatvoríte (skriňa, ktorá sa 
jednoducho zatvorí), alebo na ňom za-
tiahnete rolety. Aj keď práve tento home 
office nepoužívate, svojím vzhľadom ne-
ruší podobu zvyšku interiéru – výrobcovia 
ho ladia do univerzálneho, nadčasového 
štýlu. Ak teda chcete, aby po zatvorení 
vašej „ofisáckej“ kancelárie neudierala 
návšteve zbytočne do očí, nábytok s náz- 
vom home office je pre vás ako stvorený. 
Ak si však potrpíte na originalitu, skom-
binujte si radšej kanceláriu z vlastných 
kusov nábytku. 

Stolička – trón pracujúceho

Čo sa stoličky týka, iste si nevystačíte  
s tou prinesenou z kuchyne. Správna pra-
covná stolička by mala byť pohodlná pre 
užívateľa aj po niekoľkohodinovej práci. 
Mala by byť prispôsobená výške človeka 

a pohodlná sklonom. Dôležitou úžitkovou 
vlastnosťou tohto kusa nábytku je jej po-
lohovateľnosť: mala by sa telu prispôsobiť 
tak, že ani pri nadčasoch nás z nej nebude 
bolieť celé telo. Kvalitná stolička by mala 
mať synchrónny mechanizmus, mala by 
teda zabezpečovať súčasný pohyb ope-
radla a sedadla pri aktívnom sedení, ktorý 
zabraňuje ochabovaniu chrbtového sval-
stva. Vhodné na sedenie pri práci sú aj 
teraz tak moderné fitlopty – ale len dopln-
kovo, na spestrenie sedavého zamestna-
nia. Odborníci tvrdia, že dlhšie ako štyri 
hodiny by sa na nich sedieť nemalo.

Posvieťme si na prácu

Dôležitým faktorom je aj vhodné osvetle-
nie. Malo by byť dostatočne silné – cen-
trálne aj bodové, ktoré by sa malo dať 
jednoducho a podľa potreby polohovať. 
Svetlo by sa nemalo odrážať na monitore 
počítača, aby sme si nemuseli pri práci 
priveľmi namáhať zrak. Základné pravidlo 
hovorí, že pravákom by malo svetlo svietiť 
z ľavej strany, aby si netienili, a naopak. 
Okrem umelého svetla by sme počas dňa 
mali dostatočne využiť aj denné svetlo, 
takže ak je to možné, umiestnite pracovný 
stôl pod okno alebo do jeho blízkosti.

Čo o sebe prezradíte detailmi 

Okrem týchto hlavných častí nábytku sú 
dôležité úložné priestory na všetky kniž-
ky, pracovné materiály, pomôcky súvisia-
ce s prácou. Regály, poličky, pohyblivé 
kontajnery – výber ostáva na vás aj čo 
sa týka materiálov, farebnosti a dizajnu, 
dôležité je však to, aby boli na dosah a vy 
ste sa nemuseli po každý papier, ktorý po-
trebujete premiestňovať na opačný koniec 
miestnosti. Okrem takýchto funkčných 
pomocníkov nezabúdajte ani na detaily, 
ktoré dodajú vášmu pracovnému miestu 
tú správnu atmosféru – fotky, vystrihnu-
té vtipné citáty, busta nositeľa Nobelovej 
ceny či recesistický obraz – výber je len 
na vás. Práve takéto detaily vytvárajú  
z pracovného priestoru personalizované 
a intímne prostredie. Na druhej strane  
o vás veľa prezrádzajú – aj vášmu ob-
chodnému partnerovi napríklad. Ale veď 
vy už iste viete, čo o sebe tomu druhému 
chcete prezradiť.

Stanislava Murínová, v spolupráci 
s ALBERO nábytkom
Foto: ALBERO nábytok, IKEA, sxc.hu
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Akad. mal.
Stanislava Batelová-Michalčeková

Akademická maliarka Stanislava Batelová-Michalčeková napriek nepriazni osudu, ťaž-
kých životných skúšok prostredníctvom svojej tvorby rozdáva radosť, očisťuje negatíva 
doby, svojím dielom rozdáva optimizmus. Taká je Stáňa Batelová- Michalčeková

M.Hučková

V oblasti výtvarného umenia jednou z disciplín úžitkového umenia je autorsky ručne tka-
ná tapiséria. Slovenská textilná tvorba nadobudla svoje osobitosti, podmienené nielen 
remeselnou tradíciou, ale i rôznorodosťou techník a námetov a zaznamenala úspechy 
nielen doma i v zahraničí. Už nie je len „pretkaným“ umeleckým dielom z maliarskej pred-
lohy, ale stala sa artefaktom práve tak, ako maľba a plastika. K tým, ktorí zaznamenali  
v autorsky tkanej tapisérii uznanie nielen na pôde Slovenska, ale i v zahraničí patrí i 
osobnosť nitrianky akad. mal. Stanislavy Batelovej-Michalčekovej.

Stanislava Batelová-Michalčeková vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu  
v prvej polovici 80-tych rokov 20. storočia. Už počas štúdia na VŠVU v Bratislave pod 
vedením prof. Eugénie Lehotskej získava prvé ceny v rámci ŠVOČ VŠVU – I.cena v r. 
1980, v tom istom roku II. cenu ŠVOČ AVU Praha, IV. cenu  
v medzinárodnej súťaži úžitkovej tvorby pre OH v Moskve... Samostatne začala vysta-
vovať od r. 1984.

V tvorbe autorky možno sledovať viacero výtvarných námetových okruhov – figurál-
ne kompozície, krajinné scenérie, kvetinové zátišia. Stanislava tvorí iv technike oleja  
a dnes ako jedna z mála výtvarníkov sa venuje autorsky ručne tkanej tapisérii. Jej raná 
tvorba, ale i súčasná tvorba, v tejto technicky náročnej disciplíne bola orientovaná na 
viacfigurálnu Veľkomoravskú tématiku: „Priniesli nám písmo II.“, diptych „Vierozvestci“. 
Týmito dielami vzdáva vďaku solúnskym bratom Cyrilovi Konštantínovi a Metodovi, ktorí 

Zátišie s tekvicami 2, olej, 2006
Maky - pole 4, olej, 2008

Slnečnice, olej, 2007
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priniesli na naše územie nielen písmo, ale 
i kresťanstvo, čím sa Slovania a Slováci 
zaradili ku kultúrnym národom sveta.

Kým v tapisérii cítiť zodpovednosť voči 
motívu a to najmä v námetoch s historic-
kou a sakrálnou tematikou, v maľbe vní-
mame uvoľnenosť rukopisu, dynamiku, 

hravosť so štetcom a paletou, čo doku-
mentujú jej kvetinové zátišia. 

V poslednom tvorivom období sa u maliar-
ky rozžiarila paleta farebných tónov, ktoré 
ju odpútavajú od všednosti dňa a priná-
šajú optimistické vízie a radosť z tvorby 
nielen jej, ale i nám. Používa jasné, čisté 

tóny žltej, oranžovej, červenej farby, ktoré 
na seba kultivovane a optimisticky navä-
zujú a zapadajú do kontextu kompozície 
a obsahu diela. V krajinných záznamoch 
a prírodných scenériách tapisérií vníma-
me citlivú ukľudňujúcu atmosféru sloven-
skej krajiny. Stanislava si nerobí skice 
k jednotlivým námetom v plenéri, ale tvorí 
ich priamo pri tkaní, postupne, citlivo vo 
svojej fantázii vytvára scenérie kmeňov 
stromov, osamelých velikánov, prírodných 
vodných plôch a potokov. Variuje krajinu 
vo všetkých jej podobách. Možno skon-
štatovať, že jej tapisérie sú v úvodzov-
kách „maľbou“.

Akad. mal. Stanislava Batelová-Michal-
čeková sa narodila v Nitre v r. 1956. 
V r. 1971-1975 študovala na SŠUP 
v Brne na oodelení monumentálnej maľ-
by v scénografii a architektúre u akad.
mal. Jiřího Coufala. V r. 1975-1976 peda-
gogicky pôsobila v ĽŠU v Nitre, súčasne 
v DAB v Nitre ako propagačná výtvarníčka. 
V r. 1976 bola prijatá na VŠVU v Bratislave, 
kde študovala maľbu pod vedením Doc. 
Elvíry Antalovej, od r. 1978 navštevovala 
oddelenie textilu pod odborným vedením 
prof. Eugénie Lehotskej. K vyššie uvede-
ným oceneniam uvádzam absolventskú 
cenu Martina Benku v r. 1982. Študiné 
pobyty absolvovala v štátoch Beneluxu 
v bývalom Sovietskom zväze. Popri autor-
ských výstavách absolvovala i množstvo 
kolektívnych výstav doma i v zahraničí. 
Autorka žije a tvorí v Nitre.

PhDr. Marta Hučková
Foto: archív maliarky

Priniesli nám písmo 2, tapiséria, 2006

Horský potok a Skaly, tapisérie, 2006-2007
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A nielen to. Hudba môže nasledovať vaše 
kroky po byte. Melódie, pri ktorých ste sa 
v spálni zobudili, vás neopustia ani v kú-
peľni a v kuchyni pri raňajkách. Ak treba, 
namiesto hudby si môžete do éteru pustiť 
ranné rozhlasové správy. Ani toto však 
ešte nie je všetko, čo tento systém doká-
že. Napríklad počas Vianoc môžete na 
navodenie tej správnej sviatočnej nálady 
prenášať do všetkých miestností koledy 
a ponoriť celý dom do neopakovateľnej 
atmosféry. Pritom nejde o nijaké kompli-
kované záležitosti. 

Systém WACS7500 umožňuje jednodu-
chú, intuitívnu a rýchlu navigáciu pomo-
cou dvojsmerného diaľkového ovládača. 
To, čo vidíte na displeji hudobnej základ-
ne, sa zobrazuje aj na ovládači. Dovedna 
tak môžete využívať audio systém v troch 
režimoch – Moja izba, moja hudba, Hudba 
ma nasleduje a Vysielanie hudby.

Centrum audiozostavy

Audiosystém Philips Streamium WACS 
7500 je založený na prenose multime-
diálnych dát – v tomto prípade hudby 
a zvuku – prostredníctvom WiFi siete. 
Jednotlivé prvky zostavy majú moder-
ný dizajn, ktorý poteší náročnú klientelu. 
Centrálnu jednotku je možné postaviť na 
stôl alebo poličku, ale aj pripevniť na ste-
nu. Obsahuje CD prehrávač, FM tuner, 
USB zásuvku pre pripojenie flash disku, 
iPodu či MP3 prehrávača a vlastný 80-gi-
gabajtový pevný disk, na ktorý sa zmestí 
približne 1 500 skomprimovaných hudob-
ných cédečiek. Systém dokáže prehrávať 
hudobné CD a súbory vo formáte MP3  
a WMA. K satelitným jednotkám je možné 
pripojiť aj ďalšie hudobné zariadenia cez 
konektory cinch.

Súbory z cédečiek možno prehrávať buď 
priamo, alebo ich nechať skonvertovať 

do formátu MP3 s voliteľným dátovým 
tokom od 128 do 320 kbit/s a uložiť na 
pevný disk. O bezchybné pomenovanie 
skladieb pomocou ID3-Tagov sa stará 
predinštalovaná databáza Gracenote. Ak 
spozná vložené cédečko, ihneď jednotli-
vým súborom priradí informácie o názve 

Nové bezdrôtové hudobné centrum od spoločnosti Philips umožňuje prenášať hudbu 
až do piatich miestností v byte alebo dome. Každý člen rodiny tak môže počúvať svoje 
obľúbené skladby vo vlastnom prostredí. Pani domu si môže precvičovať nové cviky 
jogy pri zvukoch ezoterických melódií, hlava rodiny sa môže v garáži pri tunningu 
svojho Harleya oddávať rockovému nárezu, stará mama si môže v izbe pustiť 
dychovku a adolescentné dvojičky si môžu so svojimi spolužiakmi v podkroví užívať 
techno párty. S jednou bezdrôtovou hudobnou základňou a piatimi stanicami tak 
môžete prispôsobiť hudbu vkusu až šiestich užívateľov súčasne.

Hudba
v každej miestnosti
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skladby, albume a umelcovi. Pokiaľ ich  
v zabudovanej databáze nenájde a cent- 
rála je pripojená na internet, systém zač- 
ne vyhľadávať informácie v Gracenote da-
tabáze na webe, ktorá v súčasnosti obsa-
huje vyše 55 miliónov záznamov. Systém 
umožňuje zobraziť na farebnom displeji aj 
obal prehrávaného albumu.

Nech počítač nelení

Do WiFi siete môžete zaradiť aj počítač, 
ktorý poskytne svoje hudobné súbory na 
zdieľanie, či už prostredníctvom hudobnej 
základne alebo jednotlivých staníc. Sys-
tém využíva normu UPnP, ktorá zabez-

pečuje vzájomnú kompatibilitu zariadení  
a umožňuje jednoducho prijímať a odosie-
lať hudbu. Softvérová aplikácia Wireless 
Audio Device Manager, ktorá je súčasťou 
hudobnej základne, slúži na bezdrôtové 
kopírovanie a zálohovanie hudby medzi 
počítačom a centrálou. Z počítača sa 
spravuje aj obsah pevného disku.

Kryštálovo čistý zvuk

Novinkou v poslednej modelovej rade 
integrovaných bezdrôtových hudobných 
systémov Philips Streamium je interne-
tové rádio. Systém umožňuje pristupovať 
k viac ako 1 000 rozhlasovým staniciam, 
ktoré šíria svoj signál prostredníctvom in-
ternetu. Oproti predošlým modelom Phi-
lips vylepšil aj dizajn, ovládanie a aj zvu-
kové podanie. Streamium WACS7500 sa 
vyznačuje hlbšími basmi a lepšou zvuko-
vou čistotou. Vysoko rozptylový výškový 
reproduktor poskytuje čisté vysoké frek-
vencie a širší zvukový rozsah. Sústava je 
vybavená plochými kompaktnými repro-
duktormi pre širokopásmovú reprodukciu 
zvuku, subwooferom pre dynamické vyz- 
nenie basov a digitálnym zosilňovačom 
triedy D. Ten oproti bežným AB zosilňo-
vačom dosahuje vyše 90-percentnú efek-
tivitu.

Inteligentné satelity

Satelitné jednotky WAS7500, ktorých 
možno pripojiť k hudobnej základni 
WACS7500 až päť, majú nielen vlastný 
FM tuner, ale i USB zásuvku pre priame 
prehrávanie MP3 a WMA súborov, ako 
aj internetové rádio. Samozrejme, že 
umožňujú bezdrôtovo prehrávať hudbu aj  
z pevného disku hudobnej základne alebo 
počítača vo všetkých troch spomínaných 
režimoch. Ku každému satelitu sa dodá-
va jednosmerný diaľkový ovládač bez 
displeja. Jednotky dokážu komunikovať 
prostredníctvom WiFi siete aj medzi se-
bou navzájom. Každý zo satelitov môže 

hrať súčasne niečo iné.

Posledným členom rodiny novej generá-
cie produktovej rady Philips Streamium je 
bezdrôtové hudobné centrum WAC3500 
D, ktoré je určené pre použitie v jednej 
miestnosti. Vyznačuje sa tými istými pa-
rametrami ako all-in-one bezdrôtové hu-
dobné centrum a stanica WACS7500, 
vrátane možnosti zdieľať hudobný obsah 
na pripojenom počítači prostredníctvom 
siete WiFi.

Počuť ho všade

Výhodou bezdrôtových audiosystémov je, 
že vám umožnia mať všetku hudbu pekne 
pokope na jednom mieste – na pevnom 
disku hudobnej základne. Žiadne hľada-
nie cédečiek po byte a pátranie po tom, 
kto počúval naposledy Pink Floyd. Vyni-
kajúcim doplnkom je prehrávanie hudby 
z počítača, MP3 prehrávača či iPodu. 
Plusom je, že Philips Streamium dokáže 
prenášať dáta cez WiFi na pomerne veľ-
kú vzdialenosť, čo ocenia najmä majitelia 
veľkých rodinných domov. Keď na to prí-
de, signál budete „počuť“ aj v pivnici alebo 
na povale. Tou povestnou čerešničkou na 
torte je možnosť šírenia rozdielnej hudby 
do viacerých miestností.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
Philips
Foto:Philips
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Audiovizuálne zariadenia používame takmer 
v každej miestnosti bytu - v kuchyni, pracov-
ni, detskej izbe, či dokonca v spálni. Tieto 
zariadenia - televízor, DVD, domáce kino, 
alebo projektor majú však tendenciu ovládať 
priestor. Prívody elektriny, prepojenia medzi 
sebou, pripojenie na reproduktory - všetko 
treba brať do úvahy. A pred rozhodnutím  
o nákupe ďalšieho  zariadenia alebo výmeny 
starého je riešenie problému kde ho umiest-
niť niekedy náročnejšie ako samotný výber 
nového AV zariadenia.

Všeobecne je známe, že čím väčšia plo-
cha TV, tým väčšia vzdialenosť je potreb-
ná na jeho sledovanie. Plazmové a LCD 
televízory majú uhlopriečky, pri ktorých 
pre dosiahnutie správnej vzdialenosti  
je potrebné umiestnenie napr. do rohu 
miestnosti. Komfort a pohoda pri sledo-
vaní  neznamená  len  pohodlnosť seda-
cej súpravy, ale tiež správny uhol pohľa-
du  tak pre oči ako aj pre krčnú chrbticu. 
Preto nástenný držiak, podlahový stojan 
alebo stolík, by mal umožňovať – hlavne 
u LCD – pootočenie a náklon. To čo sa pri 
nákupe javí ako investícia navyše, môže 
ušetriť veľa nepríjemností pri zistení, že 
sa na obrazovke napr. odráža svetelný 
zdroj.  
Jednoduchším riešením, než meniť zaria-
denie miestnosti kvôli AV zariadeniam, je 
ich umiestnenie  tak, aby boli  pohodlne 
využité všetky ich funkcie  a pritom neru-
šili vzhľad interiéru.
Holandská firma Vogel´s patrí medzi sve-
tovú špičku v tomto odbore. V ponuke má  
riešenie pre takmer každú situáciu. Od 
priestorovo najúspornejších riešení, kedy 
všetky zariadenia sú zavesené na stene  
a káble sú skryté pod krytkou s elegant-
ným nadčasovým dizajnom, až po nároč-
né stropné riešenia a stolíky.  Príklady pre 
inšpiráciu:

1. LCD/plazma TV zavesený na stene,  
káble sú skryté pod elegantnou krytkou. 
Umiestnenie v rohu či výklenku nie je 
problém, pretože TV je možné otáčať. Pre 
komfortné otáčanie do strán a náklon je  
v ponuke aj elektronické prevedenie  
s diaľkovým ovládaním týchto funkcií.

3. Čierna farba je tu znova, aj v prevedení 
s vysokým leskom – klavírny lak. S množ-
stvom prepracovaných detailov – zásuvka 
pod hornou doskou, odkladacie priestory 
s dvierkami v nohách stolíka, skryté ve-
denie káblov, skryté kolieska. A hlavne: 
zmontované, vrátane otočnej „nohy“ na 
TV alebo bez nej. To isté v bielom či strie-
bornom prevedení, alebo v odtieňoch dre-
va.

Komfort a pohoda pri sledovaní TV

2. To, čo vyzerá ako televízor na poličke, 
je  nástenný držiak na TV s prepracova-
ným dizajnom, a dôrazom na detail: skry-
té vedenie káblov, zakrytý priestor pre 
audio či repro, možnosť nastavenia šírky 
„police“ podľa veľkosti TV alebo priesto-
ru, doplnenia o ďalšie nástenné boxy na 
audio zariadenia v rovnakom dizajne – t.j. 
rozšírenie zostavy podľa potreby. Naprí-
klad  umiesnením boxov na podlahu a zní-
žením police vytvoriť stolík.
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4.  Výškovo nasta-
viteľný stojan na  
skrytých kolieskach 
umožní  pohodlne si 
„odviezť“ TV tam, kde  
práve potrebujete – 
z pracovne do detskej 
izby alebo dokonca  
na terasu či do al-
tánku. Možno použiť 
s farebnou „maskou“  
na TV a stojan (ako 
na obrázku) alebo 

bez nej.  Súčasťou prednej „masky“ je aj 
kompletný kryt zadnej steny.  Káble sú ve-
dené vnútrom nohy s možnosťou umiest-
nenia navíjacieho systému pod krytom 
koliesok. Možnosť výberu farebného od-
tieňa zo štandardnej ponuky, alebo na 
objednávku aj iný odtieň.

5. Podsvietenie prispieva k zníženiu úna-
vy zraku pri sledovaní TV, ale tiež k vytvo-
reniu správnej nálady – napr. zelenej na 
futbal či modrej na hokej. Veľmi jednodu-
chá inštalácia, nízka spotreba, možnosť 
výberu z viac ako 700 odtieňov pomocou 
diaľkového ovládania, alebo zvoliť  ich po-
stupné striedanie.

6. Do náročných interiérov, kde aj ele-
gantný dizajn LCD môže pôsobiť rušivo, 
možno na TV „obliecť“ novú „kožu“. Na-
príklad v retro štýle. Takéto „oblečenie“ 
umožňujú špeciálne nástenné aj stropné 
držiaky, stojany stolové alebo na podlahu, 
s možnosťou výberu z niekoľkých dizaj-
nov - napr. obrazový rám v rôznych far-
bách, alebo tiež vyrobenia špeciálneho 
dizajnu podľa objednávky zákazníka.

7. Ak umiestnenie TV vyžaduje časté 
otáčania do strán, vyberte si stojan alebo 
držiak s elektronickým diaľkovým ovláda-
ním otáčania (funguje aj s univerzálnym 
diaľkovým ovládaním TV). Pre občasné 
otočenie postačí aj manuálne otáčateľný 
stojan, nástenný držiak alebo jednoducho 
otočná podložka.

8. Audio zariadenia je možné usporiadať 
vedľa TV alebo pod ním – sú upevnené 
na stĺpiku, ktorý  všetky káble nielen skry-
je, ale umožňuje aj pohodlnú manipuláciu 
s nimi. Držiaky je možné umiestniť v ľu-
bovoľnej výške stĺpika a tak prispôsobiť 
výške AV zariadenia.

Redakcia v spolupráci  so spoločnosťou 
TT-THAIS Trading
Foto: Vogel´s

Viac ako 100 modelov držiakov 
a stojanov na LCD/plazma

Nástenné, stropné, podlahové.

Fixné alebo optimálne 
nastaviteľné aj 
elektronicky ovládané.

Držiaky na klasické 
TV, reproduktory 

a projektory

Novinka:  
Kryka káblov, 

ktorý sa prispôsobí 
dĺžkou aj farbou 

každému interiéru.

TT-THAIS Trading. s.r.o.
výhradné zastúpenie Vogel`s pre SR

Dolný Kubín
tel.: 043/5821161-2
fax: 043/5885913

e-mail: info@vogels.sk 
www.vogels.sk

Compose  Movie 
– päť modulov stačí 
na poskladanie zostavy
presne podľa  veľkosti 
LCD, priestoru, 
reproduktorov.....
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Spoločnosť Samsung z dôvodu spotrebi-
teľského záujmu integrovala do prijíma-
čov možnosti inteligentného a jednodu-
chého sieťového prepojenia. Najmä až 
minútové sprístupňovanie predpovedí po-
časia, spravodajstva, športových preno-
sov a burzových informácií je teraz vďa-
ka Ethernet portu na HDTV prijímačoch 
a novej službe InfoLink™ RSS len otáz-
kou pripojenia kábla a jediného kliknutia. 
LCD HDTV prijímače série 6 a 7 kon-
štrukčne riešené ako centrum domácej 
zábavy, umožnia spotrebiteľom prístup 
k širokému spektru digitálnych a multime-
diálnych zariadení — ako sú MP3 prehrá-
vače, kamkordéry a PC — a budú si môcť 
svoje záznamy zobrazovať, spravovať aj 
prehrávať prostredníctvom HDTV prijíma-
ča. 

Vďaka aplikácii dizajnu TOC pri HDTV 
prijímačoch sérií 6 a 7 spoločnosť Sam-
sung doslova mení vzhľad TV prijímačov 
a predvádza takú vizuálnu formu, že sa 
každý takýto prijímač stane dominantným 
klenotom v akejkoľvek miestnosti. Séria 
6 a 7 vybavená multifunkčnými možnos-
ťami prepojenia poskytne zážitky, ktoré 
značne presahujú hranice pri sledovaní 
tradičných obrazových zdrojov. Užívateľ 
teraz môže využívať dáta uložené v rôz-
nych digitálnych zariadeniach a zmeniť si 
svoj HDTV prijímač na ozajstné mediálne 
centrum. Ide o úplne nový spôsob sledo-
vania a používania HDTV prijímačov.”

Séria 6 Full HD LCD TV prijímačov
V sérii 6 TV prijímačov Samsung sa pr-
výkrát využil dizajn TOC (Touch of Color) 
pre LCD HDTV prijímače na rok 2008. 
Nový lisovací proces Samsung inšpirova-
ný dizajnom z automobilového a módne-
ho priemyslu vytvára čistý a uhladený po-
vrch s rozptylom priehľadnej farby priamo 
počas výrobného procesu.

Vďaka využívaniu ocenených technológií, 
ktoré nájdeme vo všetkých HDTV prijíma-
čoch Samsung, ponúka séria 6 bezkon-
kurenčnú obrazovú kvalitu. SPVA (Super 
Patterned Vertical Alignment) panel Sam-
sung poskytuje vertikálny aj horizontálny 
pozorovací uhol 178° a tiež celkové zlep-
šenie obrazu na LCD paneloch. Full HD 
(1080p) panel Samsung využíva za úče-
lom skrátenia času odozvy na 4 ms nový 
vysokorýchlostný tekutý kryštál. Rýchly 
čas odozvy v spojení s technológiou re-
dukcie rozmazávania Auto Motion Plus 
120Hz™ Samsung rapídne redukujú roz-
mazávanie a chvenie obrazu pri dynamic-
kých scénach, vďaka čomu sú prijímače 
ideálne na hranie video hier a sledovanie 
akčných športových prenosov. 

Séria 6 navyše disponuje najmodernej-
šou verziou prevratnej technológie panela 

Nový rad LCD televízorov Samsung 
pre rok 2008 bol navrhnutý práve pre 
vás, aby váš zážitok bol oveľa emotív-
nejší. Úloha vytvoriť televízor, ktorý 
vám umožní nielen sledovať obraz v tej 
najlepšej kvalite, ale zároveň sa dotkne 
vašich zmyslov oveľa citlivejším a jem-
nejším spôsobom, si vyžadovala vytvo-
riť sériu televízorov, ktorá prezentuje 
eleganciu a krásu z každého pohľadu 
svojho dizajnu - od prirodzených a ply-
nulých kriviek až po pokročilé technoló-
gie a špičkovú kvalitu obrazu.

Špičkový dizajn, 
bezkonkurenčný výkon

tel./fax: 02/446 329 53
samsungpolus@samsungpolus.sk
Polus City Center
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava

Full HD LCD TV - 82 cm
16:9, dyn. kontrast 15 000:1, svietivosÈ 500 cd/m2, rozlí‰enie
1920x1080, Clear Black Panel, integrovan˘ DVB-T (dig. tere-
striálny) a analógov˘ tuner, HD Ready, odozva 5ms, PIP (1
tuner), poz. uhol 178o, 3D hreb. filter, DNIe + technológia,
3xHDMI (1 HDMI-CEC, 1.3 verzia), SCART 2x, PC in, USB,
TXT, otoãn˘ podst. 20o v cene, slovensk˘ jazyk

Side by side 
chladniãka - 308/188 L 

Energ. trieda A, 
No-Frost "Multi-Flow",
digitálna regulácia
teploty, LED displej,
SoftTouch domáci bar,
antibakt. povrchová
úprava, poliãky zo
spevneného skla,
osvieÏovaã vzduchu,
signalizácia otvoren˘ch
dvierok, veºmi tichá
prevádzka, farba
strieborná, rozmery:
85,5 x 172,8 x 75,6 cm

Telefón
240 x 320 TFT LCD, 262K farieb,

3,2Mpix fotoaparát, MP3 prehrávaã,
prehliadaã dokumentov, plne dotykov˘

displej, luxusné balenie

HD Ready LCD TV - 82 cm
16:9, dyn. kontrast 10 000:1, svietivosÈ 450 cd/m2, rozlí‰enie
1366x768, Clear Black Panel, integrovan˘ DVB-T (dig. tere-
striálny) a analógov˘ tuner, odozva 6ms, PIP (1 tuner), poz.
uhol 178o, 3D hreb. filter, DNIe + technológia, 3xHDMI (1
HDMI-CEC, 1.2 verzia), SCART 2x, PC in, TXT, otoãn˘ podst.
20o v cene, slovensk˘ jazyk

GIORGIO ARMANI  

+ DARâEK 
V HODNOTE 3000 Sk
PODªA VLASTNÉHO

V¯BERU

LE32A457C1  

RS20BRHS 

LE32A559P4

NOVINKA

NOVINKA

25.990 Sk23.900 Sk

32.990 Sk

29.990 Sk
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typu super clear (super ostrý) Samsung, 
ktorý zobrazuje dosiaľ nevídané živé farby 
a výnimočne hlbokú čiernu farbu. Prida-
ním zdokonalených povrchových vrstiev 
sa redukoval odraz svetla a optimalizoval 
sa tiež uhol sledovania. Komplexný pro-
dukt poskytuje hráčom, športovým fa-
núšikom a milovníkom filmov fantastickú 
kvalitu sledovania tých najžiadanejších 
a najpoužívanejších aplikácií.  

Aby sa modely série 6 stali ozajstným 
zábavným centrom v domácnosti, in-
tegrovala do nich spoločnosť Samsung 
zdokonalené HD prepojovacie konektory 
a možnosti sieťového pripojenia, ktoré 
rozširujú funkčnosť HDTV prijímačov. K 
TV prijímaču je možné pomocou jedného 
zo štyroch Simplay-kompatibilných vstup-
ných HDMI 1.3 konektorov (vrátane jed-
ného konektora na bočnej strane) pripojiť 
široké spektrum multimediálnych zaria-
dení. Ihneď po pripojení môžu užívatelia 
jednoducho sprístupňovať ponuky Menu 
pripojených zariadení a pomocou inovo-
vaného diaľkového ovládania s ovládacím 
kolieskom a dômyselného rozhrania na 
správu záznamov spravovať a zobrazo-
vať ich obsah.  

Séria 7 Full HD LCD TV prijímačov
Séria 7, ktorá čerpá zo špičkových tech-
nológií a funkčných vlastností série 6, 
posúva správu sieťových a multimediál-
nych obsahov na celkom novú úroveň. 

Užívatelia si môžu jednoducho prehrávať 
a prehliadať MPEG a JPEG súbory ulo-
žené v externých zariadeniach, keďže sa 
ich pripojením do USB 2.0 konektora na 
bočnej strane TV prijímača zmení LCD te-
levízor na plnohodnotnú domácu galériu. 
Ak k televízoru pripojíte MP3 prehrávač, 
môžete si vychutnávať aj dynamický a bo-
hatý zvuk. 

Séria 7 navyše disponuje vstavanou pa-

mäťou typu Flash obsahujúcou kvalitné 
ukážky záznamov, aby ich bolo možné 
ihneď vyskúšať a tiež integrovaným hlbo-
kotónovým reproduktorom pre dokonalej-
ší hudobný zážitok. 

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
Samsung Electronics
Foto: Samsung Electronics



SAPHO s. r. o. 
- nové trendy v interiérovom 

zariadení kúpeľne
- designový kúpeľňový
nábytok

- hydromasáže
- infrasauny 
- spa
- design a kvalita

infolinka: 911 111 323
e-mail: sapho@sapho.sk

Designový
kúpeľňový

nábytok

www.sapho.sk
www.hydromasaze.sk
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Priamym prenosom 

do kúpeľne
Či sa nám to páči alebo nie, pred polstoročím vstúpili do našich domovov televízne 
prijímače, rázne sa v nich zabývali a len tak ľahko ich neopustia. Dnes chýba televízia 
v máloktorej domácnosti, dokonca niekde má svoj priestor skoro v každej miestnosti. 
Jediným miestom, kde sa tak často nevyskytuje, je kúpeľňa. Prečo ale nemať možnosť 
pustiť si k relaxačnému kúpeľu svoj obľúbený seriál alebo namiesto z „klasického 
kresla“ v obývačke sledovať večerné správy práve z vane?

Spoločnosť Sapho kúpeľne rozšírila svoju ponuku o vodotesnú LCD televíziu, určenú 
a vyrobenú práve do náročného, vlhkého a mnohokrát i horúceho prostredia kúpeľní. 
Nainštalovať si ju môžete priamo nad vaňou, na stenu alebo na plafón. Celý prístroj má 

približne štyri kilogramy a rozmery rovna-
ké ako klasické LCD televízie. Obrazovka 
s uhlopriečkou 17 palcov ponúka obraz 
formátu 16:9.

Signál možno prenášať do televízie po-
mocou káblov alebo vzduchom, tzv. wi-
reless. 

Tak ako u klasickej televízie, môžete aj 
tú kúpeľňovú ovládať priamo na prístroji, 
pomocou modernej indukčnej klávesnice 
s podsvietením, ktorá je umiestnená pod 
obrazovkou, ale aj diaľkovým ovládaním 
pohodlne z vane.
  

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
SAPHO 
Foto: SAPHO
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Majte 

ako sa patrí, investícia sa vám vráti
Väčšina z nás si to zrejme ani neuvedomuje, ale kúpeľňa je rozhodne najnevyhnut-
nejším miestom v našich príbytkoch. Každé ráno sa v nej pripravujeme na pracovný 
kolobeh a večer by sa zas sprcha či voňavý kúpeľ po dni plnom stresu mali zmeniť na 
relaxačný rituál. Zamyslite sa, či je vaša kúpeľňa skutočne oázou pokoja alebo len ti-
cho trpeným miestom, v ktorom sa nechcete zdržovať dlhšie, ako je to nevyhnutné.

Súčasné nové trendy kúpeľní idú ruka  
v ruke so štýlovosťou, designom a v ne-
poslednom rade aj s praktickosťou. Cha-
rakter celej kúpeľne určuje zásadným 
spôsobom napríklad dlažba (ale nie len 
dlažba), sanita či nábytok preto je správ-
ny výber jednou z kľúčových úloh v celom 
interiéri.
Či už ste sa rozhodli pre drobné úpravy, 
alebo idete renovovať od základov, vždy 
je lepšie sa poradiť s odborníkmi. Sku-
točne profesionálne kúpeľňové štúdio už 
dnes nemá problém zhmotniť vaše pred-
stavy do počítačovej vizualizácie, jednot-
livé položky renovácie naceniť a vy tak 
bez zbytočného naťahovania dostanete 
komplexnú informáciu.

Keď je problém rozmer

Nie vždy však máme možnosť zmeniť aj 
pôdorys kúpeľne a musíme sa uspokojiť  
s pôvodnými rozmermi. V takomto prípa-
de treba ísť na vec psychologicky. Priestor 
vizuálne zväčšíme, ak necháme omietku 

bielu a dlažbu a obkladačky vyberieme 
vo svetlejších farbách. Ak je však priestor 
naozaj malý, priveľmi neexperimentujte, 
znesie najviac tri farby. Ak budete po-
kladať dlažbu, odborníci všeobecne od-
porúčajú používať stredne veľké formáty  
s drobnejšou dekoráciou. Výrazné vzory 
by mohli priestor opticky zmenšiť. Čím je 
však priestor väčší, tým väčší rozmer ob-
kladu môžete použiť. 
Keramické obklady a dlažby sú u nás naj-
viac používaným materiálom. Hoci je vý-
ber veľký, radšej investujte do osvedčenej 
kvality a značiek, pričom aj tu platí: dobrá 
rada nad zlato. 
Dlažbu aj obkladačky všeobecne rozde-
ľujeme do dvoch kategórií. Na pórovinové  
s nasiakovosťou 10–24 % a na hutné gla-
zované dlažby, ktoré majú nasiakavosť do 
3 %. Do interiéru vám pritom úplne posta-
čia pórovinové.

Kvalita a ešte raz kvalita

Podľa surovín, z ktorých sa keramika vy-

rába, získava črep pórovinovej obkladač-
ky bielu alebo červenú farbu lomu. Me-
chanické vlastnosti výrobku vyznievajú 
o niečo priaznivejšie v prospech bieleho 
črepu. Medzi odborníkmi platí, že biely 
črep je známkou kvality a istoty. Osobitné 
postavenie pri výbere obkladov má odol-
nosť proti oderu, označuje sa stupnicou 
PEI 1 - 5. Vyšší stupeň PEI by mal zaručiť 
väčšiu odolnosť proti povrchovému opot-
rebovaniu glazúry a tým aj vyššiu život-
nosť podlahy.
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Aj v prípade realizácie obkladu a dlažby 
však platí, že dobrý výsledok zaručí nie-
len použitie kvalitného materiálu, ale naj-
mä dôraz na dokonalé remeselné zvlád-
nutie detailov. Dôležité je vyrovnanie stien 
a podlahy pred kladením, aby sa zaručila 
rovinnosť obkladu a dlažby. 
Tam, kde sa táto presnosť nedá zabezpe-
čiť, odborníci všeobecne odporúčajú pou-
žitie kachličiek menších rozmerov. Veľké 

rozmery sa ukladajú ťažšie a nerovnosti 
povrchu sa na nich odrazia ľahko viditeľ-
nými odchýlkami.
Už i na Slovensku je v súčasnosti obrov-
ské množstvo obkladových prvkov. Môže 
sa vám preto zdať, že si z nich nikdy ne-
vyberiete. Ak však informujete predajcu 
o všetkých podrobnostiach toho, čo chce-
te robiť, mal by vám odporučiť dlažbu i ob-
klady, ktoré spĺňajú vaše predstavy.

Farba a luxus

Veľkosť kúpeľňovej oázy musí byť určujú-
ca aj pri voľbe farebného odtieňa. Tmavé 
a lesklé obklady veľkých rozmerov na-
vodzujú pocit luxusu a dizajnéri po nich 
siahajú pri navrhovaní priestorovo veľko-
rysých kúpeľní s jednoduchým designom, 
kde vyniknú aj ďalšie ušľachtilé materiály, 

ako sú antikor a sklo. 
Ak však použijete tmavý obklad v malej 
panelákovej kúpeľni, môže sa stať, že na 
vás bude pôsobiť stiesňujúco a pochmúr-
ne a žiadaný pocit luxusu sa celkom stra-
tí. Pri výbere farby do menšej kúpeľne je 
lepšie sa zamerať na širokú paletu jem-
ných pastelových tónov. Ďalšiu možnosť 
predstavuje použitie bieleho alebo kré-
mového obkladu v kombinácii s farebným 
obkladom, v tomto prípade sa netreba báť 
ani sýtych farieb alebo priamo mozaiky.

Kam po nápady?

Jednoznačne do Talianska alebo Špa-
nielska. Ide totiž o tradičných výrobcov 
keramických materiálov, ktorí sa vďa-
ka neustálym snahám o tvorivý dizajn 
a inovácie stále nachádzajú na predných 
pozíciach vo svetovom „keramickom“ reb-
ríčku.
V ponuke španielskych výrobcov nájdete 
maurské alebo antické vzory, ale ak máte 
chuť aj odvážne farebné kombinácie. 
Rozhodne pôjde o veľmi originálnu prácu. 
Taliansky výrobcovia sú zas tvorcami od-
vážnych módnych dizajnov – napokon tak 
ako pri väčšine produktov, ktoré pochá-
dzajú zo Stredomoria. Osobitné posta-
venie tu majú mozaiky – najmä preto, že 
v talianskom prevedení sa nemusia nut-
ne používať len ako obklady do kúpeľní, 
ale aj do rezidenčných priestorov či ex-
teriéru. Dajú sa skombinovať prakticky 
akokoľvek, môžete prostredníctvom nich 
vytvoriť obraz kvetu, geometrické vzory 
či vytvoriť podobizeň obľúbenej filmovej 
hviezdy. Tak či onak vytvoríte farebné 
a veselé priestory.

Rada na záver

Dnešní dizajnéri sa väčšinou riadia hes-
lom: súznieť s priestorom, v ktorom žije-
me. Či už budete renovovať vo veľkom 
alebo v malom, nechajte svoju kúpeľňu 
vykvitnúť a to doslova. Nebojte sa svet-
lých farieb.
Koniec koncov v kúpeľni plnej farieb sa 
bude dobre relaxovať nielen milovníkom 
svetlých odtieňov, ale aj deťom, ktoré tak 
bude hygiena baviť. A čo to všetko bude 
stáť? Nebojte sa zainvestovať, vaša kú-
peľňa vám to vráti v podobe nového naj-
obľúbenejšieho miesta v domácnosti.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
CERAMOL
Foto: CERAMOL

Odolnosť
proti oderu

Použitie

PEI 1
PEI 2
PEI 3
PEI 4
PEI 5

Izba, kúpeľňa a toaleta
Interiér
Interiér a balkón
Kuchyňa a terasa
Inteiér s priamym vstupom 
z exteriéru a garáž
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Voda v kúpeľni

Kúpeľňa je miestom očisty tela aj 
duše. Stačí sa ponoriť do napuste-
nej vane alebo sa postaviť pod prúd 
tečúcej vody a aj zlé myšlienky sa 
spolu s vodou neraz odplavia do od-
padu. Sviečky, vonné oleje do kúpe-
ľa, obľúbené kozmetické prípravky 
– to všetko sú pomocníci pri obnove 
telesnej čistoty a duševnej rovnová-
hy. Ale pri kvapkajúcej umývadlovej 
batérii, nefungujúcom odtoku či pri 
pokazenej sprchovej hlavici by ne-
fungovali ani napriek ich čaru a lie-
čebným účinkom. Na čo si dať teda 
pri výbere batérií pozor a čo by ste 
v žiadnom prípade nemali zanedbať?
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Pomocníci pri šetrení 

„Pri výbere novej vodovodnej batérie si 
všimnite v prvom rade, či je súčasťou za-
riadenia aj kvalitný perlátor, pre verejnosť 
možno známejší ako prevzdušňovač. 
Toto zariadenie usmerňuje vodný prúd  
a mieša ho so vzduchom. Prúd vody sa 
tak stáva „mäkším“, voda sa neodráža a 
nešpliecha, ale steká po rukách. Zlepší sa 
oplachový efekt a zníži sa potreba vyte-
kajúcej vody,“ prezradil v rozhovore Ing. 
Vladimír Kozánek zo spoločnosti Kludi. 
Na trhu môžete nájsť aj tzv. Cascade per-
látor, ktorý navyše reguluje prietok vody  
a zabezpečí, že maximálna hodnota 
prietoku je 6 l/min., čo je dostatočné 

množstvo vody na dokonalé opláchnutie 
rúk – bez toho, aby ste vodou zbytočne 
plytvali. „Armatúry s modernou technikou 
disponujú navyše kartušami šetriacimi 
energiu a vodu. Na ne takisto pri výbere 
kvalitnej a šetriacej batérie kladiem dôraz. 
Práve v oblasti hygieny môžete takýmto 
spôsobom ušetriť až jednu tretinu pô-
vodných nákladov,“ hovorí Ing. Kozánek. 
A ako fungujú? Napríklad termostatická 
kartuša automaticky udržiava nastavenú 
teplotu vytekajúcej vody miešaním teplej 
a studenej vody v požadovanom pomere. 
Okamžite reaguje na zmeny tlaku a teplo-
ty pritekajúcej vody. Stačí nastaviť poža-
dovanú teplotu podľa číselníka. Pre uží-
vateľa odpadá večné doregulovávanie raz 
teplej a potom zasa studenej vody, čím 
sa vyhnete aj zbytočnému míňaniu vody 
počas regulácie. Moderné technológie 
umožňujú použiť termostatickú reguláciu 
prakticky vo všetkých aplikáciách, či už je 
to v bytovom dome, byte s boilerom, v ne-
mocniciach, hoteloch, internátoch alebo 
verejných priestoroch. Jedinečným rieše-
ním sú jednopákové termostatické batérie 
s jednoručným ovládaním.

„Pri výbere vodovodnej batérie je smero-
dajným aj materiál, z ktorého je vyrobe-

ný vršok batérie. Ak je keramický, máme 
zaručenú odolnosť voči opotrebeniu a 
bezúdržbovú prevádzku, ktorá by nás 
inak stála financie navyše,“ pripomína 
Ing. Kozánek. Pri keramickom vršku ba-
térií môžeme navyše smelo zabudnúť na 
opotrebenie sedla a tesnení. V takomto 
prípade ani pri vysokých teplotách vody 
nedochádza k poškodeniu sedla batérie.
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Okrem šetrenia finančných nákladov je 
snáď pre každého dôležitá v kúpeľni bez-
pečnosť. Hlavne ak máte doma malé deti, 
ktoré neustále niečo skúšajú a vy sa bo-
jíte, že sa jedného dňa obaria na horúcej 
vode. „Výborným zlepšovákom v tomto 
smere je nastavenie maximálnej teplo-
ty vytekajúcej vody. Niektoré kúpeľňové 
armatúry na trhu disponujú tzv. regulá-
ciou dorazu teplej vody, ktorá vám zaistí 
pri inštalácii takéhoto typu batérie vyššiu 
bezpečnosť, úsporu vody a energie,“ pri-
pomína Ing. Kozánek. 

Dosť bolo ofŕkania!

Prúd vody sa v niektorých prípadoch dosť 
ťažko ovláda a môže spôsobiť malé ne-
príjemnosti. Už sa vám isto stalo, že ste 
si chceli ráno pred odchodom do práce 
len opláchnuť ruky a napriek tomu sa vám 
podarilo zostať slušne mokrí! Stačí, aby 
bol prúd vody nesprávne nasmerovaný 
na sklon umývadla a ofŕkanie vo vašej 
domácnosti nie je žiadnou raritou. „To 
sa stáva, ak máte nesprávne skombino-
vaný typ umývadla a vodovodnej batérie, 
alebo ak je vaše umývadlo príliš ploché. 
Stačí však, ak si do kúpeľne zaobstará-
te batériu, ktorej súčasťou je inovatívny 
perlátor s-pointer s nastaviteľným uhlom 
prúdu vody. Pomocou zmeny uhlu vodné-
ho prúdu, ktorý má veľkosť desať stupňov 
každým smerom, sa dokáže s-pointer 
optimálne prispôsobiť rozličným tvarom 
umývadiel bez použitia náradia,“ radí Ing. 
Kozánek. Nová technológia zvyšuje kom-
fort, znižuje námahu potrebnú na čistenie 
(vrátane nákladov na čistenie) a dodáva 
prúdu vody peknú figúru aj pri plnom prie-
toku. Nasmeruje prúd vody presne tam, 
kde ho potrebujete, pričom je neviditeľne 
skrytý vo výtoku batérie a neruší tak tvar 
vami vybranej armatúry.

Viac miesta nad umývadlom

Ak si zvyknete v umývadle umývať vlasy, 
alebo ak tam oplachujete rôzne predmety, 
alebo ak jednoducho radi pri umývaní dá-
vate rukám voľnosť v pohybe, mali by ste 
si vybrať batériu s vyššie umiestneným 
otočným výtokom a ovládaním na boku 
telesa batérie. Vtok je umiestnený tak vy-
soko, že sa podeň bez problémov zmestia 
aj väčšie predmety a vašim rukám je tak 
dopriata väčšia voľnosť. Na trhu nájdete 
aj batériu s prívlastkom XXL, ktorá doká-
že v prípade potreby prerásť samú seba, 
je totiž výškovo nastaviteľná. Táto batéria 
sa pomocou nepatrnej sily dá vytiahnuť 
o desať centimetrov. Návrat do pôvodnej 
polohy je jednoduchý a bezpečný: batéria 
sa po stisnutí tlačidla pomaly spustí dolu 
a po ľahkom zatlačení sa usadí na umý-
vadle. Vyzerá ako normálna jednopáková 
batéria, pretože vysúvateľná funkcia nie 

je v základnej polohe viditeľná. Batéria 
Bingo Star s vyššie umiestneným otoč-
ným výtokom a ovládaním na boku telesa 
batérie zase patrí medzi tie, pri ktorých je 
vtok umiestnený tak vysoko, že sa podeň 
bez problémov zmestia aj väčšie predme-
ty a vašim rukám je tak dopriata väčšia 
voľnosť.

Sprchovanie na tri spôsoby

Radi sa sprchujete, no nie vždy máte chuť 
na ten istý prúd vody? Ráno sa človek pot- 
rebuje obyčajne prebrať do nového dňa 

studenou vodou, po práci by rozhodne 
privítal masáž a večer by bolo príjemné 
nechať sa osviežiť mäkším prúdom vody, 
ktorý vás pripraví na nočné snenie. Ak ste 
doteraz mali pocit, že nič také nie je mož-
né, máme pre vás pripravený ďalší zlep-
šovák. Na slovenskom trhu nájdete aj spr-
chy, ktoré majú 2S systém: na výber máte 
zo sprchového a mäkkého prúdu vody, pri 
3S systéme je na vás, či sa ponoríte do 
masážneho, sprchového alebo mäkkého 
„vodopádu“ vo vašej kúpeľni. Na obráz-
ku si môžete všimnúť, ako sú do kruhu 
radené jednotlivé sprchové dýzy, zabez-
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kombinovať s každou sériou armatúr. Vy-
sokohodnotné pružné plastové trysky sú 
odolné voči usádzaniu vodného kameňa 
a jednoduché na údržbu. Súčasťou do-
dávky je sprchová hadica s dĺžkou 150 cm 
a pripojovacia hadica (80 cm) k sprchovej 
batérii. Spotrebiteľ má na výber kombiná-
ciu s nástennou aj podomietkovou baté-
riou. 

Esprit a Kludi: Spolupráca ako záruka 
kvality a estetickej dokonalosti

To, čo sa začalo ako partnerský koncept 
výrobkom Joop! a čo sa v súčasnosti 
realizuje ako obrovská výzva v podobe 
Kúpeľňa Swarovski od Kludi v top triede, 
sa strategicky prehĺbilo vo forme ceno-
vo dostupného a zároveň vysoko kvalit-
ného návrhu Esprit home Bath Concept 
z dielne spoločnosti Kludi. Ide o moder-
né, navzájom zladené, ľahké a inšpira-
tívne kúpeľňové prvky, ktoré sú v predaji 
vo forme modulov v rámci celej Európy. 
Vďaka spolupráci spoločností Kludi 
a Esprit došlo opäť k spojeniu dvoch 
vzrušujúcich komponentov: renomovaný 
špecialista na výrobu kúpeľní a odborník 
v oblasti módy a životného štýlu. Modu-
ly sa predávajú v štyroch štýloch: Gar-
den Party, Oriental Blue, Purple Passion 
a Gold Diva. Kľúčovým prvkom koncep-
tu je nosič v tvare písmena L. Štvorcová 
forma umožňuje otočenie nosného prvku 
o 90o. Už pri minimálnej výbave 
tak vzniknú rôzne možnosti 
rozmiestnenia s úplne odliš-
ným výzorom interiéru. Zo-
stavu dopĺňajú modulárne 
zásuvkové prvky pre spr-
chový kút či pre niku so 
špeciálnou povrchovou 
úpravou protect. Atraktív-
na je tiež vysokoakostná 
súprava armatúr v aktu-
álnom dizajne „jemných 
kontúr“ a kúpeľňové do-
plnky. O prekvapivé mo-
menty sa stará veľkoploš-
ná ručná sprcha s kĺbom.

Kludi Q-BEO: Hranatá dokonalosť

Batérie s hranatými tvarmi? Aké príťaž-
livé! Hranatý dizajn novej série batérií 
s názvom KLUDI Q-BEO prináša do kaž-
dej kúpeľne nekonečnosť klasickej mo-
derny. Oblé hrany a vložená páka hraničia 
s estetickou dokonalosťou, ktorá zaujme 
sviežim nápadom. Vďaka nemu sa práve 
batéria stane centrom diania v kúpeľni 
a oko prirodzene spočinie práve na tomto 
zaujímavom objekte. Elegancia štíhlych 
tvarov, vysoký komfort ovládania a kvalita 
„Made in Germany“ s precíznosťou este-
tického aj technického prevedenia sú cha-
rakteristickými znakmi tejto série, v ktorej 
nájdete umývadlovú batériu pre klasické 
aj malé umývadlo, bidetovú batériu, vaňo-
vú aj sprchovú jednopákovú batériu, ruč-
nú sprchu s automatickým čistiacim sys-
témom, sprchovú termostatickú batériu 
s bezpečnostnou poistkou pri teplote 
38o C či nástennú tyč s hadicou a nastavi-
teľným sprchovým držiakom.

Stanislava Murínová
v spolupráci so značkou Kludi.
Zdroj fotografií: Kludi

pečujúce tento komfort. A navyše vodný 
kameň nemá šancu vďaka špeciálnemu 
materiálu, z ktorého sú trysky vyrobené.

Tri tipy na sprchovanie

Sprchový stojan Joop! od Kludi ponúka 
vysoký komfort a tvorí estetické centrum 
kúpeľne. Sprchový stĺp Joop! - na rozdiel 
od zvyčajných systémov „stojacich pred 
stenou“ - ponúka kombináciu nad a pod 
omietkovej montáže. Technika je zabu-
dovaná v stene, vidieť len nastavovacie 
a ovládacie prvky. Chrómom zušľachtené 
mosadzné teleso privádza vodu nahor 
k integrovanej, do uhla ohnutej, pevne za-
sadenej hlavovej sprche, ktorá poskytuje 
možnosť voľných rúk a vysoký komfort. 
Ručná sprcha s hadicou preberá flexi-
bilnú časť sprchového kúpeľa. Obslužné 
prvky, riadiace zásobovanie sprchového 
stĺpu vodou, si možno vybrať v prevedení 
chróm, chróm/velúr a chróm/zelené sklo. 
Vysokú kvalitu zabezpečujú rezistentné 
keramické ventily, otvárané a zatvárané 
komfortným štvrtinovým otočením. 

V rámci kolekcie new waves od Kludi si 
môžete vybrať aj toto originálne sprcho-
vacie riešenie. Spolu s partnerom si mô-
žete vychutnať osvieženie z podomietko-
vej sprchovej súpravy. Hlavová sprcha so 
4 typmi prúdu, rameno na hlavovú sprchu 
a 2 podomietkové ventily new waves vám 
zabezpečia pri sprchovaní najvyšší kom-
fort. Nehovoriac o tom, že vašu kúpeľňu 
budú vďaka new waves obdivovať všetci 
vaši známi.

Na trhu nájdete aj novinku, ktorá zvýši 
komfort pri sprchovaní a pre mnohých 
vyrieši dilemu, pre ktorý typ sprchovania 
sa rozhodnúť. Mnohí totiž milujú sprcho-
vanie, keď iba stoja pod sprchou a osvie-
žujúci dážď im padá na celé telo. Doteraz 
im však chýbala možnosť ručnej mani-
pulácie so sprchou. Práve novinka Kludi 
Dual Shower System spája obe riešenia 
pre sprchovanie do jednej univerzálnej 
sprchy, kedy má zákazník možnosť vy-
chutnať si výhody sprchovania s hlavo-
vou aj ručnou sprchou. Nerozhoduje sa 
teda či jedno alebo druhé riešenie, iba 
pre okamih kedy. Univerzálna sprcha je 
vyhotovená s nadštandardnou tanierovou 
sprchou (priemer 173 mm) poskytujú-
cou veľkorysý priestor na prúd padajúcej 
vody, ručnou sprchou Zenta 1S s príjem-
ným sprchovým dažďom a integrovaným 
keramickým prepínačom, ktorý jedno-
ducho zaisťuje navolenie hlavovej alebo 
ručnej sprchy podľa priania zákazníka 
v každom okamihu. Vysokokvalitný po-
chrómovaný držiak umožňuje jednoduché 
a plynulé nastavenie ručnej sprchy v hori-
zontálnom aj vertikálnom smere. Nestar-
núci puristický dizajn môžete harmonicky 



Kúpeľňa na vlne minimalizmu
Kúpeľne, rovnako ako celý interiér našich domov a bytov, prechádzajú módnymi vlnami. 
Na bytových veľtrhoch sú každý rok predstavované nové a lepšie materiály, tvary a funkcie,  
v katalógoch a showroomoch firiem narážame na ďalšie a ďalšie nápady, ako si vylepšiť 
domov. 
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 „V súčasnosti sa do obľuby dostávajú tra-
dičné prírodné materiály, predovšetkým 
drevo, obľubu v ňom nachádzajú ako di-
zajnéri kúpeľňového nábytku, tak aj zá-
kazníci,“ hovorí Radovan Hruška zo spo-
ločnosti Sapho kúpeľne.

Nábytok v kúpeľni už nemusí mať sterilne 
hygienický vzhľad, ktorý mu zaručilo pou-
žitie plastov, studených kovov alebo bielo 
polaminovaného dreva. Dnešné kúpeľne 
nie sú určené iba pre vonkajšiu čistotu, 
stávajú sa z nich miestnosti plné kaž-
dodenného života, oddychu a dobíjania 
energie. K dotvoreniu pohodovej atmo-
sféry je drevo tým správnym partnerom 
vo svojom prirodzenom prostredí.

„Drevo ako materiál naplno vyhovuje tvor-

com kúpeľňového nábytku pre svoj priro-
dzený vzhľad, ideálne sa hodí pre súčas-
ný trend jednoduchého až minimalisticky 
strohého kúpeľňového dizajnu,“ doplňuje 
Radovan Hruška.      

Minimalizmus sa v kúpeľniach prejavuje 
predovšetkým čistými líniami, elegan-
ciou a čitateľnosťou interiéru, no zároveň 
vysokou mierou účelnosti a funkčnos-
ti zariadení. Drevo je pre tento štýl ako 
stvorené, vďaka špeciálnym technoló-
giám lakov je tiež hygienické, vode odolné 
a nenáročné na údržbu. Základné sú 
jednoduché štvorhranné tvary doplnené 
ladnými a odľahčujúcimi zaobleniami. 
Nábytok s týmito líniami skrýva mnoho 
úložného priestoru na veľa potrebných 
drobností, bez ktorých si pobyt v kúpeľni 
nemožno predstaviť.

Ako doplnkový materiál je k drevu ideálny 

elegantný kov a sklo, prípadne niektoré 
druhy umelých hmôt, ktoré svojím vzhľa-
dom zodpovedajú súčasnému dizajnové-
mu trendu strohých a čistých línií. Svoje 
miesto nachádzajú predovšetkým ako do-
plnkové poličky, korpusy otvorených skri-
niek alebo ako súčasť osvetlenia. Pre oži-
venie celkového vzhľadu jednoduchých 
a hladkých plôch možno v kúpeľni použiť 
praktické ratanové a prútené koše rôz-
nych veľkostí. Kombináciou prírodného 
materiálu spôsobujúceho hrejivý dojem 

a chladného skla či kovu docielime zaují-
mavý efekt a elegantnú čistotu kúpeľne. 

Zásadným problémom pri zariaďovaní kú-
peľne môže byť jej veľkosť. Pokiaľ si tú-
žime vytvoriť kúpeľňu podľa posledných 
trendov, ale obmedzuje nás jej rozmer, je 
dobré mať na pamäti heslo „menej je nie-
kedy viac“. Pre malú kúpeľňu je ideálna 
jedna solitérna skriňa so zabudovaným 
umývadlom, pod ktorým nájdeme veľký 

úložný priestor. Na tejto časti nábytku sa 
neoplatí šetriť, pretože bude udávať tón 
celej miestnosti. Vďaka zabudovanému 
umývadlu a praktickému priestoru pod 
ním budú naše kroky k nemu smerovať 
niekoľkokrát denne. Skrinku je možno do-
plniť drobnejšími časťami nábytku, ktorý 
rozšíri úložné miesto. Takto zariadená 
a zladená kúpeľňa bude pôsobiť otvore-
ným a vzdušným dojmom. Vďaka svojmu 
praktickému zariadeniu nám tiež uľahčí 
každodenné upratovanie. 

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
Sapho
Foto: Sapho



Asi každý chce mať z domova pekné a príjemné miesto. Na to nestačí len trendy 
zariadenie a elegantné doplnky, doma by sme mali mať aj poriadok. Upratovanie 
– pravidelné či sezónne, už nemusí byť utrpením – na trhu máme k dispozícií dostatok 
pomocníkov, vďaka ktorým je aj veľké upratovanie príjemnejšie a nezaberie nám 
toľko z tak drahocenného voľného času. O to viac, ak si zvykneme na systematickosť  
a necháme sa inšpirovať tipmi a trikmi od odborníkov.

Čistučký domov 

bez driny

Bežné upratovanie

Najlepším spôsobom ako mať doma čis-
to je venovať sa pravidelne a dostatočne 
často bežnému, základnému upratovaniu. 
Zavediete tak do upratovania systém, špi-
na sa nenakopí a vy budete mať pod kont- 
rolou každú miestnosť v byte. 

Každý deň by sme sa mali venovať upra-
taniu kúpeľne a kuchyne – aspoň v tých 

základných rysoch. Hlavne z hygienic-
kých dôvodov, keďže práve tu je najväč-
šie riziko vzniku baktérií a neporiadku.

Pravidelné upratovanie – v spálni by ste 
mali každý deň vyvetrať a uložiť periny a 
vankúše po odpočinutí si na miesto. Iné-
mu upratovaniu v spálni či v obývačke 
stačí venovať čas raz za týždeň. Po vy-
vetraní miestnosti utrite prach od jednej 
strany dverí smerom k oknu cez všetky 

predmety a plochy, ktoré sa v miestnosti 
nachádzajú. Najprv utrite prach na vyššie 
položených plochách. Nakoniec vysajte 
koberce a pozmývajte podlahu. Podlahu v 
chodbe alebo predsieni utierajte či vysá-
vajte dvakrát do týždňa. 

Príležitostné upratovanie – raz za niekoľ-
ko mesiacov sa venujte každej miestnosti 
detailnejšie. Nemusíte to však robiť po-
čas jedného víkendu – ak máte štyri izby, 
pokojne si takéto víkendové upratovanie 
rozložte počas celého mesiaca. Snímte 
závesy a záclony a vyperte ich, vyšam-
pónujte sedačky a koberce, umyte okná  
a umývateľné steny. Urobte poriadok  
v skriniach, vyumývajte „sviatočný“ por-
celán. V málo používaných miestnostiach 
stačí poupratovať raz mesačne. Okná 
stačí umývať dvakrát či trikrát ročne. 

Čistenie a údržba podláh

Podlahy sú najviac zaťažované, a teda aj 
znečisťované časti bytu či domu. Práve 
im by sme mali venovať špeciálnu pozor-
nosť. Odlišujú sa materiálom, z ktorých sú 
vyrobené – každý materiál má iné potreby 
a špecifiká pre udržiavanie.

PVC – tento druh podlahovej krytiny sa 
dobre udržuje a vydrží pomerne dlho, 
ak sa o ňu budete zodpovedne starať. 
Pravidelne zametajte. PVC sa čistí tep-
lou vodou so saponátom. Nikdy na tento 
druh krytiny neaplikujte leštidlo s rozpúš-
ťadlom. 

Linoleum – umývajte či utierajte mierne 
navlhčeným mopom v teplej vode so sa-
ponátom. Pozor, prílišná vlhkosť linoleu 
škodí. Väčšie škvrny (napríklad od topá-
nok) môžete odstrániť riedidlom alebo 
terpentínom. 

Drevo – údržba závisí od povrchovej 
úpravy dreva. Holé drevo pravidelne za-
metajte alebo utierajte suchou handrou. 
Drevené podlahy s náterom utierajte na-
vlhčeným mopom či handrou v mydlovom 
roztoku. Ak chcete zvýšiť lesk, navoskujte 
ich voskom alebo emulzným leštidlom.

Korok – vyžaduje si pravidelné zameta-
nie, inak sa špina nahromadí po obvode 
miestnosti. Umýva sa pravidelne vodou 
so saponátom, občas môžete použiť leš-
tidlo.

Keramická dlažba – tento tvrdý povrch 
sa čistí handrou alebo mopom namoče-
ným v saponátovom roztoku, potom je 
dobré ho ešte „prejsť“ jelenicou. Keramic-
ké dlaždice neleštite, inak budú klzké a 
hrozí vám riziko úrazu. 

Kamenná dlažba – glazované aj negla-
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zované kamenné dlaždice si vyžadujú 
pravidelnú údržbu vodou s troškou univer-
zálneho čističa. Potom podlahu dôkladne 
ešte raz vytrite čistou vodou. Novo po-
ložené dlaždice ošetrite ľanovým olejom 
a dva týždne ich neumývajte, aby mohol 
olej pôsobiť. 

Koberce – pravidelným vysávaním sa 
z nich odstráni prach a špina a v dobrej 
kvalite sa udržiava vlas koberca. Pri čiste-
ní koberca naneste na znečistené miesta 
prípravok ručne, s hubkou ho zotrite, na 
celé koberce sa používa šampónovacia 
hubica na vysávače alebo si môžete od 
profesionálnych firiem zapožičať čistiaci 

stroj. Malé koberce a podnožky vytraste 
od prachu a špiny v exteriéri. Podložky 
vyrobené z prírodným materiálov (ráko-
sie, sisal, kokosové rohože) vysajte. Ak sú 
ešte špinavé, utrite ich slanou vodou, vy-
pláchajte a nechajte uschnúť. Na to, aby 
ste sa na kobercoch zbavili odtlačených 
miest od ťažkého nábytku, nechajte na 
týchto miestach rozpustiť kocku ľadu. 

Pomôcky na upratovanie

Kúpte si tých najlepších pomocníkov, 
ktorých si môžete dovoliť, a udržujte ich 
v dobrom stave. Lacné veci buď nefun-
gujú tak dobre, alebo vám vydržia pods- 
tatne menej, takže nimi aj tak nič neu-
šetríte. Medzi základných pomocníkov 
na upratovanie patria: gumené rukavice 
– jednorazové či pre viacnásobné použi-
tie, prachovky, utierky, handričky, hubky, 
drátenka, handry na podlahu. V poslednej 
dobe sa veľkej obľube tešia aj praktické 
mopy s vymeniteľnými hlavicami, ktoré si 
môžete zaobstarať po opotrebovaní mate-
riálu alebo pre rôzne typy podláh. Mnohé 
hlavice mopov je možné aj prať na nízkej 
teplote v pračke, a tak predĺžiť ich život-
nosť. Veľmi obľúbený je systém mopov  
s vedrom a žmýkacím košom, ktorý vyvi-
nula spoločnosť Freudenberg (uviedla na 
trh značku Vileda) už v roku 1976. Od tej 
doby sa týchto pomocníkov na upratovanie 

podarilo inovovať tak, že si hravo poradia 
so špinou a pomôžu vám tak zútulniť naše 
okolie. Ako tip uvádzame najnovší model 
mopu od Viledy Supermocio mop, ktorý 
sa môže pochváliť revolučnou 3D tech-
nológiou čistiacich handričiek, ktorá bola 
špeciálne pre Viledu vyvinutá na univer-
zite v Severnej Karolíne. Veľmi sa osved-
čila pri handrách a teraz sa používa už aj  
v novinke medzi strapcovými mopmi. 
Supermocio mop s 3D mikročiastočkami 
má o 40 % vyššiu účinnosť než bežný 
mop. Ľahšie odstraňuje špinu a prach  
a má vyššiu savosť. O čistotu sa stará 80 
savých pásikov v kombinácii s mikrovlák-
nami, ktoré rýchlo odstránia aj mastné 

nečistoty. Veľmi praktický je bajonetový 
systém uchytenia vymeniteľnej hlavice, 
hlavicu môžete prať aj v práčke. Super-
mocio mop je vhodný na rýchle a účinné 
upratanie väčších priestorov (laminát, 
PVC aj dlažba).

Tipy na upratovanie

Žiarivo biely drez dosiahnete nasledovne: 
dno drezu vyložte servítkami alebo papie-
rovými utierkami a polejte bieliacim roz-
tokom. Nechajte 30 minút pôsobiť, potom 

servítky či papierové utierky odstráňte 
(nezabudnite mať pri tom na rukách gu-
mené rukavice) a poriadne opláchnete 
studenou vodou. Zaujímavým tipom, kto-
rý nájdete aj na našom trhu, sú rukavice 
na upratovanie Komfort & Care od Viledy. 
Sú vybavené špeciálnou výstielkou sajú-
cou vlhkosť (4x viac než bavlnená) s dob-
rou tepelnou izolácou proti veľmi studenej 
alebo horúcej vode. Výstielka je navyše 
napustená harmančekovým krémom pre 
ošetrenie a navoňanie rúk pri každom 
použití rukavíc. Rukavice poskytujú pri 
všetkých domácich prácach antibakteriál-
nu ochranu. 

Mikrovlné rúry po každom použití zvnút-
ra utrite. Nepríjemné pachy, ktoré sa tu 
zvyknú nahromadiť, odstránite, ak v mik-
rovlnke zohrejete na maximum vodu s cit-
rónovou šťavou. 

Pri umývaní a leštení okien už nemusíte 
premýšľať, ako dosiahnuť vysoký lesk 
skla. Zabudnite na dávno prekonané rady 
typu leštenie novinami, pridanie škrobovej 
múčky do vody na umývanie a pod. Stier-
ka na okná 2v1 od Viledy vykoná kvalitnú 
prácu, na umytie okien vďaka handričke 
z mikrovlákna nepotrebuje žiadne che-
mické prostriedky a navyše ani nemusíte 
pri umývaní balansovať na stoličke alebo 
liezť po rebríku. Stierka je totiž vybavená 
teleskopickou tyčou, takže zo zeme, ak 
nie ste trpaslík, umyjete pohodlne aj tzv. 
francúzske alebo strešné okná. 

Rutina bez stresu a námahy 

Riad umývame každý deň – bez ohľadu 
na to, či sú sviatky, alebo nie. Čistiace 
prostriedky síce špinu vyčistia, ale na 
kráse našej pokožke nepridajú. Preto je 
vhodné používať aj pri umývaní riadu ru-
kavice, čo však nemusí byť pre každého 
príjemné, keďže navlečením rukavíc oby-
čajne strácame citlivosť v prstoch. Aj na 
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to je však na trhu riešenie. Na umývanie riadu alebo na činnosti jemnej motoriky v do-
mácnosti sa výborne hodia rukavice Sensitive od Viledy. Sú to jemné a tenké rukavice, 
ktoré vám umožnia zachovať si pri upratovacích činnostiach v rukách hmatovú citlivosť, 
takže aj krehké a jemné predmety budete v ruke cítiť. Rukavice majú na končekoch 
prstov zosilnenú ochranu a ich povrch je protisklzový, takže vám uchopený predmet pri 
upratovaní z rúk len tak ľahko nevypadne. Aj krehký pohár budete v rukách iste cítiť. 
Ani utieraniu prachu sa asi raz do týždňa nevyhnete. Skúste použiť prachovku Rain-
bow, ktorá je jemná a citlivá k povrchom a po použití ju možno prať aj v práčke.

Ak podlahu aj neumývate každý deň, mali by ste z nej aspoň zamiesť prach. Obzvlášť 
ak bývate v rušnom prostredí, kde každé otvorenie okna znamená, že sa vám začnú 
z prachu na plávajúcej podlahe vytvárať nepríjemné chuchvalčeky. Na trhu nájdete 
konečne zmeták, ktorý pri zametaní nevíri prach. DuActiva 2v1 od Viledy efektívne vy-
užíva spojenie klasického zmetáka a penového materiálu na dokonalé zametenie aké-

hokoľvek povrchu v interiéri do jedného 
výrobku. Štetiny zoberú väčšie nečistoty, 
zatiaľ čo penová časť zbiera prach, vla-
sy a dokonca aj zvieracie chlpy. Zmeták 
je skonštruovaný tak, že všetko zametie-
te jedným ťahom. Metlu nemusíte vôbec 
otáčať. Penový nástavec ľahko snímete 
a opláchnete pod tečúcou vodou. Aby 
ste sa nemuseli zohýnať, poslúži vám pri 
jednoduchej manipulácii kovová tyč pre-
dĺženej dĺžky. Výhoda oproti obyčajnému 
zmetáku spočíva v tom, že sa pri zame-
taní nevíri prach ani chlpy. Preto je tento 
výrobok ideálny pre majiteľov domácich 
maznáčikov aj pre alergikov na prach, pri 
ktorých je časté upratovanie samozrej-
mosťou.

Pravidelne by ste mali čistiť aj kúpeľňu. 
Práve na kachličky vo výške hlavy často 
zabúdame a keď sa k čisteniu konečne 
odhodláme, odstraňovanie špiny a vod-
ného kameňa zachnutého na materiále 
sa stáva vopred prehraným bojom. Vo 
vhlku tejto miestnosti hrozí najväčšie ri-
ziko vzniku špiny, plesní či zájdenia vod-
ným kameňom. Obzlášť rohy (aj podlady,  
plafónu a steny), kam obyčajne tak ľahko 
nedočiahneme, sú ohrozené. Aby sme 
konečne poriadne vytreli aj rohy a inak 
ťažko dostupné miesta v kúpeľni, zaob-
strajte si Kúpeľňový umývací systém Vi-
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leda. Teleskopická tyč s dĺžkou až 110 cm  
a optimálny tvar hubky umožňujú jed-
noduché umytie aj obtiažne dostupných 
rohov. Hubka na systéme je odnímateľ-
ná, môžete ju používať aj samostatne 
– výborne sa hodí na umývanie umýva-
dla alebo vodovodnej batérie. Na savú 
hubku môžete navliecť aj drsnú handru, 
ktorá je súčasťou výrobku a hodí sa na 
silne znečistené povrchy alebo na utiera-
nie podlahy. Náhradnú handru aj hubku si 
môžete po čase ku kúpeľňovému systé-
mu dokúpiť. 

No a na koniec nemožno zabudnúť na 
žehlenie a sušenie bielizne. Práčka za nás 
vykoná tú najhoršiu robotu, ale aj napriek 
tomu neurobí za nás to, že by vysušila  
a vyžehlila bielizeň. Ak je ešte vonku ne-
hostinné počasie alebo práve prší, musí-
te sa spoľahnúť len na vnútorné sušiaky, 
ktoré umiestnite priamo do interiéru. Viva 
Dry Max Plus je sušiak aj na vnútorné po-
užitie, ktorý váži len 3,4 kg, čiže je skvelý 
na časté prenášanie a rozkladanie a roz-
hodne vás z neho nesekne v krížoch. Ani 
sa vám v rukáche nerozsype, keďže dis-
ponuje bezpečnou transportnou zámkou. 
Na sušenie aj dlhšej bielizne (napríklad 

košiel) výborne poslúžia zdvihnuté bočné 
krídla sušiaka a praktickou pomôckou sú 
drážky na sušenie ponožiek a taška na 
štipce, ktorá je súčasťou sušiaka. Ak vám 
už počasie umožňuje sušiť bielizeň v ex-
teriéri, odporúčame vonkajší sušiak Viva 
Air Premium. Je veľmi stabilný a odolný 
voči UV žiareniu. Má navíjací systém, 
ktorý chráni šnúry a bielizeň pred zne-
čistením. Keďže šnúra má dĺžku až 50 m 
– hoci sušiak nezaberá veľa miesta – vy-
vesíte naň bez problémov až 4 práčky vy-
pranej bielizne. Súčasťou vešiaka sú aj 4 
háčiky na zavesenie vešiakov, napríklad 
s košeľami. 

Žehlenie je zas jednoduchšie, ak máte 
k dispozícii kvalitnú žehličku a žehliacu 
dosku. Viva Express Premium vám po-
skytne veľkú žehliacu plochu až 122 x 
42 cm. Praktická je multifunkčná odkla-
dacia plocha pre všetky druhy žehličiek 
aj pre parné generátory, ktorá vyhovuje 
aj pravákom, aj ľavákom. Unikátna meta-
lická vrstva na molitane žehliacej dosky 
odráža teplo zo žehličky späť do prádla 
a uľahčuje tak žehlenie. Oceníte iste aj 
pružný vrchný poťah, ktorý sa nekrčí, 
extra pohyblivý držiak kábla žehličky  

a úchytku kábla, takže o šnúru zaručene 
nezakopnete. Špeciálny tvar nôh s nekĺ-
zavým povrchom Evoprene TM stabilizuje 
žehliacu dosku aj na klzkom povrchu, ako 
sú parkety alebo dlažba. 
 
O pomocníkov sa treba starať

Prostriedky na upratovanie vždy po do-
končení prác vyčistite a správne ulož-
te. Handry a hubky pravidelne perte  
a prachovky vždy poriadne vyprášte. Mali 
by ste mať na všetkých pomocníkov na 
upratovanie miesto, kde ich odkladáte –  
v špajzi, v komore, v skrini alebo v šup-
líkoch, ktoré ešte máte k dispozícii. Voľ-
ne pohodená metla za dverami či vedro  
s prevesenou schnúcou handrou v kúpeľ-
ni nepôsobia veľmi esteticky a práve oni 
môžu byť tým malým mínusom, ktorý po-
kazí efekt z naozaj dokonale zariadeného 
obytného priestoru.

Simona Malankievičová
v spolupráci so spoločnosťou Freudenberg, 
značka Vileda
Foto: Vileda, sxc.hu
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Rodinné domy CANABA si za svoj 

nový domov zvolilo už viac ako 2500 

š�astných rodín na Slovensku

v Česku aj v Nemecku.

Presvedčte sa na vlastné oči 

o kvalitách moderného bývania 

CANABA a navštívte vzorový dom 

CLASSIC, ktorý je pre Vás 

otvorený PO–NE 12-18 h. 

Vzorový dom

CLASSIC

Pezinok

Kučišdorfská 

dolina

0918 632 539

r o d i n n é  d o m y

www.canaba-slovakia.sk

Kvalitné
a úsporné
bývanie



Začínať deň na terase s kávou v rukách, ktorej
arómu nám mieša vôňa kvetinových záhonov.
Ranné slnko nás šteklí teplými lúčmi. S ľahkým
úsmevom na tvári a prižmúrenými očami si 
plánujeme, ako stráviť deň. Práca, zábava, re-
lax. Ten si v zozname škrtáme. Už sme si ho 
dopriali plnými dúškami na našej rozprávkovej 
terase s výhľadom na pestrofarebnú nádheru 
záhrady. Nazbieranú energiu počas dňa minie-
me, ale s príjemným pocitom, že ráno nás opäť 
privíta naše kreslo na terase a vo vzduchu bude 
visieť veselá letná nálada...
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Pravda, v bytovom dome asi vlastný ba-
zén mať nebudeme a musíme sa uspoko-
jiť s návštevami wellnes centier, plavární 
a kúpalísk. Zato majiteľom rodinných do-
mov sa otvárajú reálne možnosti na vybu-
dovanie súkromného „aquaparku“. Určite 
stojí zato aspoň o nich pouvažovať. Veď 
plávanie sa považuje za ideálnu pohybo-
vú aktivitu, vhodnú takmer pre každého. 
Okrem toho je voda i obľúbeným „ihris-
kom“ našich ratolestí a my dospelí si v nej 
občas tiež radi zašantíme, prípadne len 
tak porelaxujeme.

Kúpa, respektíve inštalácia a výstavba 
bazénu nie je však záležitosťou ani lac-
nou ani krátkodobou. Životnosť bazénov 
sa pohybuje približne okolo 20 až 25 ro-
kov a aj preto je výber toho pre nás naj-
vhodnejšieho „modelu“ taký dôležitý. Vo-
pred nám treba špecifikovať naše potreby 
a predstavy a následne starostlivo zvážiť 
všetky klady a zápory jednotlivých mate-
riálov, veľkostí a spôsobov umiestnenia 
a napokon sa tak dopracovať k optimál-
nemu pomeru ceny, kvality a úžitkových 
vlastností. 

Bazén v interiéri

Jednou z prvých vecí, pre ktoré sa musí-
me definitívne rozhodnúť, je umiestnenie   
        budúceho bazéna. A tu vyvstáva 

otázka, či chceme, aby sa stal bazén sú-
časťou interiéru alebo nám bude viacej 
vyhovovať bazén vonkajší? Obe možnosti 
majú, samozrejme, svoje výhody aj nevý-
hody. 

Zriaďovacie náklady na vonkajší bazén sú 
spravidla nižšie, no jeho využitie závisí od 
aktuálneho počasia a v našich klimatic-
kých podmienkach býva obmedzené na 
maximálne tri až štyri mesiace v roku. 

V interiérovom bazéne sa síce môžeme 
máčať po celý rok, no počítať treba i s 
vyššou investíciou – ako na výstavbu, tak 
i na prevádzku. Vnútorné bazény ponú-
kajú maximálny komfort a interiér, v kto-
rom sú umiestnené, dokážu – za pomoci 
vhodných doplnkov – premeniť na priestor 
luxusný a reprezentačný. Najlepšie je, ak 
sa s inštaláciou vnútorného bazéna po-

Trištvrteročnú prípravu na pobyt na tejto zemi absolvujeme – čo svet svetom stojí 
– vo vode. Vytrvalo trénujeme v dokonale krytom, vnútromaternicovom „bazéniku,“ 
až sme jedného dňa natoľko vyspelí, že sa odvážime nazrieť „von“. A hoci nás nové, 
suchozemské prostredie obvykle nesmierne zaujme a nájdeme si v ňom množstvo 
najrozličnejších aktivít, pre väčšinu z nás zostáva voda naďalej nesmierne príťažlivou. 
Niet teda divu, že sny o vlastnom bazéne patria hádam medzi tie najčastejšie a – dokonca 
– splniteľné.

ktorá nás nikdy neomrzí
Voda,
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číta vopred, už pri návrhu domu. Doda-
točná inštalácia potrubia a elektriky býva 
totiž často pomerne náročná a finančne 
ešte nákladnejšia, pričom môžu vzniknúť 
i rôzne problémy, napríklad so statickým 
zaťažením a podobne. 
 
Ideálne je, ak máme bazénovú halu do-
statočne presvetlenú denným svetlom  
a kúpajúcim sa naskytuje výhľad do zele-
nej záhrady. Preto sa kryté bazény zvyknú 
umiestňovať i do zimných záhrad, pričom 
takéto riešenie zväčša umožňuje priamy 
prechod do vonkajšej záhradky, čo je  
v letných mesiacoch obrovskou výhodou. 

Bezpodmienečne nutné je technické za-
riadenie, ktoré by malo byť situované čo 
najbližšie k bazénu. Ide o kvalitné systé-
my vykurovania, vetrania a odvlhčovania. 
Pozornosť by sme mali venovať i dosta-
točnému umelému osvetleniu, ktoré má 
nielen praktický, ale aj estetický význam. 
Za najoptimálnejšie sa považuje kombi-
nované osvetlenie v niekoľkých úrovniach 
intenzity. Veľmi atraktívne pôsobí i dopln-
kové osvetlenie pod vodou. 

Čaro vonkajších bazénov

Aj vonkajšie bazény však môžu posky-
tovať požadovaný komfort a ich dizajn 
môže byť patrične príťažlivý a reprezen-

tačný. Dokonca existuje aj spôsob na pre-
dĺženie kúpacej sezóny. Veľmi prijateľným 
kompromisom medzi vonkajším a krytým 
bazénom je vonkajší zastrešený bazén, 
ktorý v kombinácii s ohrevnými systéma-
mi možno využívať približne 6 mesiacov 
v roku. 

Teraz nás ale čaká dôležitá úloha: pohľa-
dať bazénu dobrú polohu. Podstatné je 
citlivo ho včleniť do existujúcej záhradnej 
a urbanistickej úpravy pozemku, no v kaž-
dom prípade sa treba zamerať na slneč-
né miesta. Vyberajme také, na ktoré slnko 
dopadá najmä odpoludnia, pretože vtedy 
je slnečný svit najintenzívnejší. Okrem 
toho by mal byť v okolí bazéna dostatok 
voľného priestoru, ktorý sa využije ako 
odpočinkový (napr. na umiestnenie leža-
diel, príp. záhradných sedacích súprav  
a podobne).

Podceniť, samozrejme, nemožno ani vý-
ber veľkosti, tvaru a materiálu. Ak máme  
k dispozícii len obmedzené priestory, prí-
padne predpokladáme, že bazén budú 
využívať prevažne deti, vyberieme si 
pravdepodobne menší typ, ktorého výho-
dou sú predovšetkým nízke zriaďovacie 
náklady. Bazény pre celú rodinu by mali 
byť už minimálne stredne veľké (okolo  
7, 5 m). Obvykle sa tu snúbi prijateľná cena 
s dostačujúcimi úžitkovými vlastnosťami. 

Ak však plánujeme bazén využívať nielen 
na relax, ale najmä na aktívne plávanie, 
odporúča sa taký, ktorý je dlhý aspoň 10 
m a široký cca 4–6 m. Pri stredných, ale 
najmä pri väčších bazénoch existuje po-
merne veľká variabilita tvarov. Popri „kla-
sických“ obdĺžnikových si možno vybrať 
napríklad kruhové, oválne, osmičkové či 
„ľadvinkové“, ktoré pôsobia netradične  
a zaujímavo.
 
V súčasnosti sa bazény vyrábajú z via-
cerých materiálov; spomenieme aspoň 
tie najzákladnejšie. Jedným z nich je po-
lypropylén. Cenovo patrí medzi najvýhod-
nejšie materiály a jeho prednosťou je tiež 
vysoký stupeň tvarovej variability (tvar je 
možné prispôsobiť individuálnym pred-
stavám a požiadavkám). Naviac – keďže 
bazény bývajú dodávané už ako celok 
– je ich „výstavba“ veľmi rýchla a spočíva 
viac–menej iba v ich osadení a zabetóno-
vaní. Neobsahuje nijaké kovové časti, čím 
sa vylučuje možnosť korózie. Na druhej 
strane majú však tieto bazény pomer-
ne krátku životnosť (okolo 15–20 rokov)  
a ich maximálna hĺbka je stanovená na 
160 centimetrov a dĺžka na 10 metrov.
 
Laminátové bazény majú vysokú život-
nosť (cca 25 rokov). Dodávané sú taktiež 
ako kompaktný celok, čo zabezpečuje 
rýchlu výstavbu. Avšak tvarová variabilita 
je obmedzenejšia: tvar a veľkosť, ktoré sú 
vopred určené konkrétnou typovou radou, 
sa nedajú meniť či prispôsobovať. Pamä-
tať treba tiež nato, že teplota vody nesmie 
prekročiť 30 °C. Obstarávacia cena la-
minátových bazénov býva trochu vyššia, 
sú to však bazény veľmi reprezentatívne  
a ich povrch môže byť upravený v rôznych 
farebných odtieňoch.
 
Najväčšiu tvarovú variabilitu ponúkajú ba-
zény z DLW fólie; možnosti voľby hĺbky, 
veľkosti, tvaru a farby sú v podstate ne-
obmedzené. Ako zaujímavý a atraktivitu 
zvyšujúci prvok sa dá využiť aj možnosť 
šikmého alebo viacúrovňového dna. Ich 
montáž je však stavebne i časovo najná-
ročnejšia, čím sa – pochopiteľne – zvy-
šujú tiež obstarávacie náklady. Životnosť 
takýchto bazénov sa pohybuje okolo 20 
rokov a sú pomerne citlivé na mechanické 
poškodenie.
 
Sklokeramické bazény poskytujú všetky 
výhody laminátových bazénov a zároveň 
minimalizujú ich nedostatky.

Doplnky, ktoré  zvyšujú komfort
 
Ak sa už či z finančných alebo „organi-
začných“ dôvodov nerozhodneme pre 
zastrešenie vonkajšieho bazéna hneď pri 
jeho inštalovaní, vždy je dobré s touto al-
ternatívou počítať aspoň do budúcna. Od-
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porúča sa preto vopred vyčleniť miesto 
pre pojazdné koľajnice súbežne s dlhšou 
stranou bazéna a schodisko situovať na 
jednu z kratších strán.
 
Výhody zastrešenia sú nesporné. Tým-
to spôsobom sa totiž teplota vody môže 
zvýšiť o 6–8 °C,  vďaka čomu sa „kúpacia 
sezóna,“ ako sme už spomínali, značne 
predĺži a naviac sa dá príjemne okúpať 
aj v nepriaznivejšom počasí (dážď, vie-
tor...)  Zastrešenie zabraňuje tiež prístu-
pu UV žiarenia, čo má pozitívny vplyv na 
životnosť bazéna. Zanedbateľná – najmä 
tam, kde sú malé deti – nie je ani možnosť 
uzamykania a s ňou súvisiace zvýšenie 
bezpečnosti.

Jednotlivé typy zastrešenia sa odlišujú 
statickou odolnosťou, výškou konštrukcie, 
odolnosťou voči teplote, regulovateľnos-
ťou teploty a – samozrejme – cenou. Zá-
klad konštrukcie býva väčšinou z kvalitnej 
hliníkovej zliatiny a výplň tvorieva polykar-
bonát alebo organické sklo.

Za zmienku stoja ešte solárne plachty, 
ktoré síce v nijakom prípade nemôžu byť 
plnohodnotnou náhradou zastrešenia, no 
ako lacnejšia alternatíva sú určite celkom 
dobre použiteľné. Zabraňujú zanášaniu 
nečistôt a tiež úniku tepla – najmä v noč-
ných hodinách. Obvykle bývajú opatrené 
navíjacím zariadením, ktoré manipuláciu 
s nimi uľahčuje. 

Vstup do bazéna môže byť vyriešený via-

cerými spôsobmi. Jednou z možností sú 
kovové rebríky, ktoré sú pomerne lacné, 
ľahko sa udržiavajú, zaberajú málo mies-
ta a dajú sa demontovať. Do úvahy prichá-
dzajú tiež plastové schodiská (obvykle sú 
súčasťou laminátových bazénov). Tieto 
schodiská môžu byť vonkajšie (nezmen-
šujú vnútorný priestor bazéna a pôsobia 
dekoratívne) a vnútorné (vhodné zasa  
v prípade malého priestoru okolo bazéna) 
alebo kombinované. 
 
Na zvýšenie komfortu slúžia i ďalšie do-
plnky, ktoré si možno k bazénu dokúpiť. 
Sú to napríklad rôzne trysky, v ktorých 
cirkuluje voda a vzduch, čím sa vytvára 
efekt „vírivého“ bazéna. Pomerne ob-
ľúbené sú tiež protiprúdové zariadenia, 
simulujúce vďaka výkonnému čerpadlu  
protiprúd. Obzvlášť efektné bývajú pod-
vodné svetlá, ktoré možno doplniť ešte i 
o farebné filtre. 

Dôležitá je pravidelná starostlivosť

Aby sme mohli mať z bazéna naozaj ra-
dosť, musíme sa oň aj patrične starať  
a udržiavať ho.

Veľmi dôležitá je cyklická kontrola čer-
padiel a predovšetkým cyklická kontrola 
elektrorozvodu a uzemnenia, ktorú by 
bolo dobré vykonať aj dvakrát za sezónu. 
V tomto prípade neodporúčame spoliehať 
sa na vlastné sily, ale pre istotu sa obrátiť 
na odborníka – revízneho technika. Pravi-
delne by sme mali kontrolovať a v prípade 
potreby vymieňať upchávky a tesnenia 
rotujúcich hriadeľov čerpadiel medzi spoj-
mi zberača s hadicami. Preventívne pre-
hliadky by malo podstúpiť aj zariadenie 
na plávanie proti prúdu (protiprúd). Určite 
nezaškodí ani čistenie vyhrievacích telies 
či solárnych absorbérov.
 
Organické látky zanesené na hladinu vody 
by sme mali odstrániť čo najskôr a čo naj-
dôkladnejšie. Vynikajúcou a jednoduchou 
pomôckou pri výlove takýchto nečistôt je 
sieťka, nazývaná aj „planktónová“. 

Pri nútenom obehu vody filtrom potre-
bujeme zachytávač hrubých plávajúcich 
nečistôt. Ochránime tak vodné čerpadlo, 
ktoré stonky rastlín, ale hlavne vlasy, oví-
jajúce sa okolo rotora, poškodzujú a zni-
žujú jeho výkon. 

Rozmernejšie bazény vyžadujú dokonalé 
čistiace zariadenia, ktoré prácu zefektív-
ňujú a zjednodušujú. Napríklad pružne 
fixovaná kefa v hubici čistí súčasne dno, 
sitom nasáva väčšie nečistoty a drob-
né nečistoty odstraňuje zasa filtračným 
vrecom. Na jemné čistenie vody sa pou-
žíva skimmer. Je to vlastne zberač vody  
z úrovne hladiny a pôsobí ako akýsi cen-
trálny uzol na cirkuláciu vody medzi fil-
trom a bazénom. Do skimmera vkladáme 
sito, prípadne zachytávač vlasov a listov 
a taktiež do neho dávkujeme chemikálie 
na dezinfekciu (či už tekuté alebo tuhé). 
Do skimmera možno zavesiť aj elektrické 
vyhrievacie teleso alebo automatický vy-
rovnávač vodnej hladiny.

Samostatnú kapitolu predstavuje tzv. za-
zimovanie bazéna, ktorému sa na jeseň 
nevyhneme. Zabránime tak narušeniu te-
lesa bazéna a predídeme mnohým iným 
problémom. Pamätajme, že starostlivým 
a dostatočne odborným zazimovaním ba-
zéna si prácu, spojenú s jeho opätovným 
uvedením do prevádzky, ktorá nás čaká 
na začiatku nasledujúcej sezóny, podstat-
ne uľahčíme a zjednodušíme. 

Magdaléna Gondolová
Foto: archív autora a redakcie, Redondo,  
sxc.hu
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Plavecká sezóna 
8 mesiacov v roku

Celkom na začiatku je rozhodnutie, či 
chceme využívať výhody slnečného žia-
renia počas celého roka v celej domác-
nosti, alebo nám stačí iba zvýšiť teplotu 
vody v záhradnom bazéne a predĺžiť si 
leto. Toto rozhodnutie je dôležité najmä 
pre výber technológie. V prvom prípade 
budeme potrebovať slnečné kolektory, 
v druhom postačia aj sezónne plastové 
absorbéry.

Teplo len pre vonkajší bazén

„Prevádzka vonkajšieho bazéna od apríla 
do októbra je naozaj možná aj na Sloven-
sku,“ vysvetľuje Dalibor Šebest zo zdru-
ženia ECBA-SOLAR, „najlacnejším, ale 
energeticky menej efektívnym riešením je 
inštalácia plastového absorbéra, ktorým 
priamo preteká bazénová voda. Napriek 
tomu, že absorbér (v podstate je to len 
labyrint z  odolných čiernych trubiek) ne-
zužitkuje energiu slnečného žiarenia tak 
kvalitne ako slnečný kolektor, je vhodný 
pre zvýšenie teploty v bazéne najmä v 
lete (keď je teplý aj okolitý vzduch). V pre-

chodnom období je jeho výkonnosť nižšia 
– absorbér totiž nie je nijakým spôsobom 
tepelne izolovaný.“ Vhodným miestom na 
inštaláciu absorbérov sú sklonené stre-
chy alebo podporné konštrukcie na dome 
alebo priamo v teréne. Absorbéry sa vy-
rábajú z plastov, preto umožňujú priamy 
obeh chlórovanej bazénovej vody. Zabez-
pečuje ho čerpadlo, ktoré treba správne 
nadimenzovať a musí byť v prevádzke po 
celý čas slnečného svitu. Tento okruh pri-
tom možno s úspechom využiť aj na filtro-
vanie vody.

D. Šebest však zdôrazňuje nevyhnutnosť 
zamerať sa na kvalitu: „Naozajstnou ne-
vyhnutnosťou je rozhodnúť sa pre výrob-
ky renomovaných producentov, aby sa 
predišlo zbytočným škodám, ktoré spô-
sobí napríklad rýchle starnutie materiálu.“ 
Túto sústavu treba na zimu vypustiť, aby 
ju nezničila zmrznutá voda.

Použitie solárnych kolektorov

Slnečné kolektory dosahujú pri premene 

slneč-
n é h o 
ž i a -
r e n i a 
vyššiu 
ú č i n -
n o s ť 
než ab-
sorbéry. Pri 
návrhu systé-
mu sa ich plocha 
môže rovnať približ-
ne polovici z plochy vyhrievaného bazé-
na. Kolektory používajú ako teplonosné 
médium špeciálnu kvapalinu, preto v nich 
nemôže cirkulovať priamo voda z bazé-
na. Voda v bazéne sa ohrieva prostred-
níctvom výmenníka tepla. Pri použití sl-
nečných kolektorov vstupuje do sústavy 
ďalšie obehové čerpadlo, ktoré zabez-
pečuje cirkuláciu teplonosnej kvapaliny 
v kolektorovom okruhu. Slnečné kolektory 
je potrebné inštalovať vo vhodnom sklone 
(30-45°). Ekonomika použitia slnečných 
kolektorov sa výrazne zlepšuje s rastom 
rozmerov bazéna. Pri exteriérovom bazé-
ne zlepšíme vhodným prekrytím plochy 
v čase, keď sa nekúpeme, efektívnosť so-
lárneho systému.

než ab-
sorbéry. Pri 
návrhu systé-
mu sa ich plocha 

Slnko nám môže poslúžiť aj na ohrev vody v bazénoch. Systémy, ktoré využívajú slnečné 
žiarenie, sú pre ohrev vody v bazéne považované za ekonomicky najefektívnejšie. 
Existujú systémy čisto pre ohrev vody v exteriérovom alebo interiérovom bazéne alebo 
kombinované, ktoré navyše zabezpečujú ohrev vody pre domácnosť, či podporujú 
vykurovanie. Ako teda zapriahnuť našu najbližšiu hviezdu do práce?
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Ideálna kombinácia

Na prvý pohľad najmenej výhodným rie-
šením vykurovania vonkajšieho bazéna 
slnečnými kolektormi je kombinované vy-
užívanie tepelných ziskov pre ohrev bazé-
na, prípravu teplej vody a podporu vyku-
rovania. Tieto aktivity sa väčšinou nedejú 
v jednom čase: teplú vodu na umývanie 
môžeme napríklad získavať po celý rok, 
bazén ohrievať počas leta, neskorej jari a 
skorej jesene a podporu vykurovania za-
bezpečiť v jeseni, na jar a cez zimu. Veľmi 
vhodne tak využijeme kapacitu solárneho 
systému aj v čase, keď bazén nevyužíva-
me.

Bazénová voda sa v tomto prípade ohrie-
va v centrálnom zásobníku tepla, ktorý 
zároveň slúži aj ako akumulačná nádrž. 
Nevýhodou tohto riešenia je jeho vyššia 

technologická a teda aj finančná nároč-
nosť v porovnaní s vyššie spomenutými 
jednoduchými riešeniami. „Ak by som 
chcel mať pri rodinnom dome vyhrievaný 
bazén, určite by som o takomto riešení 
uvažoval,“ vysvetľuje D. Šebest. „Plocha 
kolektorov môže dosiahnuť aj viac ako 
polovicu plochy bazénu, ktorý nimi chce-
me vyhrievať. V čase, keď je bazén mimo 
prevádzky, máme vďaka tejto veľkej ko-
lektorovej ploche významné tepelné zis-
ky, ktoré vďaka inštalácii výmenníka tepla 
/akumulačnej nádrže veľmi jednoducho 
využijeme nielen pre prípravu ohriatej 
pitnej vody, ale aj pre podporu nízkotep-
lotného (podlahového či stenového) vy-
kurovania.“ Výmenník tepla /akumulač-
ná nádrž pritom môže byť pripojený na 
externý zdroj tepla (klasický vykurovací 
kotol, elektrická špirála a pod.), ktorý za-
bezpečí komfort vykurovania aj v prípade 

nevhodných podmienok pre využitie slnka 
(dlhodobo zamračené počas krátkych dní 
v zime).

Kvalita je nevyhnutnosť

„V prípade slnečných kolektorov je otázka 
kvality ešte dôležitejšia než pri absorbé-
roch,“ upozorňuje D. Šebest. „Kvalitné ko-
lektory musia byť už pri výrobe osadené 
špeciálnym sklom, aby dokázali odolať 
drsným poveternostným podmienkam 
– mrazom, krupobitiu, silnému vetru či 
ostrému slnku. Nekvalitné kolektory ta-
kisto podávajú nízke tepelný výkony. Tre-
ba si vybrať tie produkty renomovaných 
výrobcov, ktoré sa hodia do slovenských 
podmienok, majú certifikáty odborných 
európskych skúšobní a v ideálnom prípa-
de aj referencie od známych.“ Rovnako 
treba dbať aj na správne naprojektova-
nie celého systému, „inak hrozí, že buď 
nedosiahneme požadovaný efekt, lebo 
sústava bude poddimenzovaná. Druhá 
nepríjemná možnosť je, že sústava bude 
dodávať viac tepla, než je potreba. Pre-
dimenzovanie sústavy dodávku systému 
predraží.“ Správne naprojektovanie, ale 
aj kvalitná inštalácia solárneho systému 
zabezpečí bezúdržbovú a spoľahlivú pre-
vádzku, vysoký výkon a v neposlednom 
rade minimalizuje bezpečnostné riziká (v 
sústave v lete prúdi kvapalina dosahujúca 
až 200°C!). Okrem skúseností a zručnos-
tí treba mať široké teoretické vedomosti o 
solárnych systémoch. Preto je lepšie túto 
robotu nechať na odborníkov.

Vojtech Hollan
Energetické centrum Bratislava
Foto: www.estif.sk, sxc.hu
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Vychutnajte si chvíle oddychu ...
na brehu jazierka
Pokojná hladina alebo tečúci potôčik vhodne použitý vnesie do záhrady  život a poéziu.  
Spolu s osvetlením, drobnou architektúrou – sochami, okruhliakmi, malým vodopádom 
v skalke môže vylepšiť vzhľad celej záhrady.

Vo formálne usporiadaných záhradkách 
je vhodné ústredné jazierko s malým 
vodotryskom, vo väčších je však lepšie 
vytvoriť skalku s kaskádou, zvlášť ak je 
priestor na využitie rozdielnych úrov-
ní terénu. Vodopád okrem dekoratívnej 
funkcie zabezpečuje okysličovanie vody. 
Kyslík je dôležitý pre rastliny a živočíchy 
v jazierku.

Najmenej nákladné je zhotovenie nádrže 
z fólie, ktorá síce je  pevná, ale kamene  
a zvyšky koreňov ju môžu poškodiť, preto 
dno vyložte geotextíliou. Výhodou fólie je 

i to, že si sami určíte tvar a hĺbku (rátajte  
s hĺbkou min. 80-100 cm).

Už pri kopaní koryta myslite na terasy, do 
ktorých budete vysádzať vodné rastliny. 
Niektoré rastliny korenia na dne jazierka, 
iné voľne plávajú. S množstvom rastlín to 
nepreháňajte, rozrastajú sa rýchlo. Saďte 
ich do košíkov so špeciálnym substrátom. 
Povrch je vhodné zasypať drobným ka-
mením, aby sa zemina nevyplavovala.

Hladina vody klesá vyparovaním a čas-
to sa objaví horný okraj fólie. Predídeme 
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tomu obložením kameňmi či vhodnou vý-
sadbou rastlinami.

Nezabudnite na osvetlenie – je veľmi 
efektné. Svietidlá určené do jazierok sú 
vodotesné a pri správnej inštalácii bez-
pečné.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou
Isola Bella
Foto: Isola Bella, sxc.hu
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Betón je  moderný s tavebný mater iá l  z  k val i tných pr í rodných surov ín,  k tor ý sa

v y značuje pevnos ťou,  odolnos ťou,  d lhou ž ivotnos ťou a zároveň je  v ýnimočne 

t várny.  Je možné ho formovať a opracovávať mnohými spôsobmi,  č ím z íska 

povrch s  rôznou š t ruk túrou.  Moderné technológie úprav y povrchu š t iepaním, 

brúsením, brokovaním, vymývaním a pridaním ušľachtilého prírodného kameniva, 

dodávajú dlažbe nezameni teľný v zhľad.  Širok ý v ýber t varov,  far ieb a povr-

chov ých š t ruk túr  umožňuje v y t váranie množs t va kombinác i í  a  v zorov.  Práve 

vďaka uvedeným v las tnos t iam nachádzajú betónové dlažby Premac s tále  š i rš ie 

uplatnenie pr i  k raj innej  a záhradnej t vorbe.  Sú ideálnym r iešením pre všetk y 

spevnené plochy – chodní k y,  dvor y,  terasy,  parkovac ie p lochy a rovnako aj  pre 

mestské exteriéry. Špeciálne, tzv. ostarené povrchy vyniknú nielen pri historických 

objektoch a chalupách, ale aj moderných štýlových rodinných domoch. Výnimočne

atrak t ívne sú niek toré druhy dlaž ieb v t rendov ých mel írov ých farbách. 

Jedinečný z vrásnený povrch a z v lne -

né hrany dlažby Vulkano umožňujú 

v y t vor iť  e legantné plochy s  pr í rodným 

v z h ľa d o m .  5  r o z m e r o v ý c h  f o r m á t o v 

v troch farbách poskytuje neobmedzenú 

var iabi l i tu v zorov pr i  u ložení .  Výška 

5 cm je  vhodná pre pochôdzne plochy 

pre pr ivátny aj  verejný sek tor.  Dlažba 

je  vhodná aj  na s t rojové uloženie.

Formát y :   10 × 20 cm, 15 × 20 cm

 20 × 20 cm, 25 × 20 cm

 30 × 20 cm

Novinka 2008 – Dlažba VULK ANO – Krása piat ich rozmerov!

Infolinka: 0850 111 110, infolinka@premac.sk, www.premac.sk

Navš t ív te open air  v ýs tavné plochy 

najväčšieho v ýrobcu ex ter iérov ých 

dlaž ieb,  p la tní  a  betónov ých pr vkov 

záhradnej  archi tek túr y na Slovensku!

V Brat is lave,  Dubnic i  nad Váhom, 

vo Zvolene alebo v Košic iach sa mô -

že te v  reálnom pros t redí  presvedčiť, 

čo všetko sa dá v y t vor iť  v okol í  Vášho 

rodinného domu,  keď sú k dispoz íc i i  t ie 

správne v ýrobk y.  Vytvor te s i  v las tnú 

oázu oddychu,  per fektné pros tredie 

plné fantázie a individual i t y.

p r e  a t r a k t í v n y  e x t e r i é r
Be t ónové  d la ž b y

Nechaj te sa inšpirovať...
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—  P lo t o vé  tvá r n ice
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Ivan Vojtek: 
Odjakživa som túžil 
po rodinnom dome
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Ivan Vojtek: 
Odjakživa som túžil 
po rodinnom dome
Dedina je dedina. Myslí si známy nitriansky herec Ivan Vojtek, ktorý si už piaty rok 
vychutnáva spolu s rodinou bývanie v rodinnom dome v Malinove pri Bratislave. 
O záhradu, ktorá neodmysliteľne patrí k chalupe na dedine, sa stará spolu s manžel-
kou. Sadí priesady, strihá stromčeky, kosí trávu. Vo voľnom čase chytá ryby na umelú 
mušku.

Kedy ste sa rozhodli presťahovať 
z bytu do rodinného domu?

To rozhodnutie padlo veľmi, veľmi dávno. 
Ako chlapec som okúsil, ako chutí dedina 
aj panelák. Následne som oproboval bý-
vanie v rodinnom dome v meste, v Dunaj-
skej Strede. Narodil som sa v Holiciach na 
Ostrove pri Dunajskej Strede, ale stadiaľ 
si toho veľa nepamätám. Mal som len päť 
rokov, keď sme sa presťahovali do pane-
láku a deväť rokov, keď sme sa sťahovali 
do rodinného domu v Dunajskej Strede. 
Samozrejme, rodinný dom má svoje čaro. 
Ale vďaka i za to hniezdočko, čo sme mali, 
keď som si založil rodinu. Mohli sme sa 
osamostatniť a gazdovať si vo svojom hra-
de v Nitre, na sídlisku Klokočina. No celý 
čas to nebolo ono, stále ma to ťahalo, ako 
sa vraví, nemať suseda nad sebou, vedľa 
seba, spoliehať sa kedy vám zakúria, či 
pustia teplú vodu. V podstate odjakživa 
som túžil po rodinnom dome. Veril som si, 
a celá rodina verila mne, že sa to podarí, 
aj sa to nakoniec podarilo. Už päť rokov 
bývame v Malinove, kúsok od Bratislavy. 
Chvalabohu, že kúsok a nie v Bratislave, 
v hlavnom meste by som nebýval. Dedi-
na je dedina. Ľudia majú k sebe bližšie, 
aj keď v poslednom čase trošku 
menej, ale nie je tam taká ano-
nymita ako v meste. A odtiaľ ja, 
aj keď „never say never“, už len 
nohami dopredu, v takom dreve-
nom spacáku ma 
vynesú. 

Prečo práve 
Malinovo?

Ťažko povedať 

prečo. Ako raz povedal Werich: „Buď to 
tam je, nebo to tam není.“ A ono to tam 
bolo. Moja nebohá stará mama bývala 
v Ivanke pri Dunaji. Veľmi často sme k nej 
chodievali, trávieval som tam prázdniny 
a víkendy a vždy sme išli cez Malinovo. 
Moja mama hovorievala: „Tam by som 
chcela bývať v tom Malinove. Neviem 
prečo, ale chcela by som. To je taká pek-
ná dedina.“ Vtedy som mal desať rokov, 
sedel som na zadnom sedadle a z ničoho 
nič zo mňa vytrysklo: „Mami, neboj sa, ja 
tu raz bývať budem.“ Netušil som, čo ho-
vorím, ale vyplnilo sa. Malinovo mi bolo 
súdené. 
 
K domu na dedine patrí záhrada. Kto 
vám ju navrhoval a zakladal?

Navrhovali sme si ju sami, ale zakladal 
ju Roman Vallo, môj kamarát, ktorý je aj 
profesorom na strednej záhradníckej ško-
le. On mi vždy radí, čo a ako mám spraviť. 
Kadejaké finty ma naučil môj nebohý tato, 
ktorý sa tiež rád venoval záhradkárčeniu. 
Roman mi pomáha s hnojivom na trávnik, 
odváža pokosenú trávu. Pri strihaní strom-
čekov mi viedol ruku sám najvyšší z tejto 
oblasti profesor Ivan Hričovký, môj dob-
rý priateľ. Pri dobrom poháriku vínka mi 

vysvetľoval, ako ostrihať, čo neostrihať 
a ako tvarovať stromčeky. 

 
Údržbu záhrady si robíte 
sám?

Áno, o servis sa starám sám, 
o okrasnú záhradku zas man-
želka, ktorá je na ňu dosť 
pyšná a má byť aj prečo. 
A o úžitkovú, kde je všetko 

od reďkovky až po zemiaky, sa staráme 
spolu. 
 
Ktorú rastlinu zo záhrady máte najrad-
šej a ktorá je pre vás najvzácnejšia?

Každú mám rád, ktorá sa teší dobrému 
a zdravému rastu, okrem broskýň, ktoré 
mi napadla kučeravitosť. Aj som striekal, 
ako kázali signalizačné správy, aj som do-
držal všetky postupy, no stalo sa. Jedna 
sa tomu vyhla. Tá je zrejme trošku ne-
skoršia.  A ktorá rastlina je pre mňa naj-
vzácnejšia? To sa nedá povedať. Všetky. 
Či sú to stromy, ktorým sa prihováram, 
alebo priesady rajčín a paprík. Najnovšie 
som si zasadil jahody gigant a takú novin-
ku - ťahavé jahody. 
 
Zdá sa, že v záhrade trávite naozaj 
veľa času. Čo robíte v zime, keď vonku 
všetko „spí“?

Zasa mám garáž, dielničku, kde kadečo 
majstrujem. Vyrobil som búdku pre mač-
ku, naši ju volajú intercontinental, pre vtá-
čiky zas búdku na stračej nôžke. Ale niet 
nad leto a vôňu čerstvo pokosenej trávy. 

Stíhate aj iné hobby okrem záhrady?

Samozrejme, chodím na ryby a vôbec do 
prírody. Hlavne muškáriť na Oravu či Váh. 
Som aj člen miestnej organizácie v Dol-
nom Kubíne. Kráľovskej disciplíne mušká-
rine sa venujem posledných desať rokov. 
Pod svoje perute si ma zobrali majstri 
sveta v love rýb na umelú mušku. Každo-
ročne organizujem rybárske preteky Tuli 
háčik hlavne kvôli Malinovčanom, aby sa 
niečo v dedine hýbalo. Vychovávam si tak 
dorast. V rybárskej terminológii povedané 
- potierku. 
 
Máte nejakých hereckých kolegov, 
s ktorými sa rozprávate o záhrade?

O záhradke sa rozprávam s Vladom Jed-
lovským, ktorý je zanieteným záhradká-
rom. Keď sa stretneme v divadelnom bu-
fete, dokážeme tam presedieť celé hodiny 
a rozprávať sa o tom, čím sme striekali 
stromčeky. Keď nás kolegovia počúva-
jú, myslia si, že rozprávame po fínsky. 
Voľakedy pred dvadsiatimi rokmi sme sa 
v bufete rozprávali o babách. Ktovie čo to 
bude o ďalších dvadsať rokov. Pravdepo-
dobne choroby. (smiech) 

Ivanovi Vojtektovi ďakujeme za rozhovor 
a prajeme nielen jemu, ale i celej jeho ro-
dine spokojné dni vo vysnívanom Malino-
ve, aby mu záhradka prekvitala, a aby mu 
zdravie ešte dlho slúžilo...

Redakcia časopisu DOM a BÝVANIE

menej, ale nie je tam taká ano-
nymita ako v meste. A odtiaľ ja, 
aj keď „never say never“, už len 
nohami dopredu, v takom dreve-

vysvetľoval, ako ostrihať, čo neostrihať 
a ako tvarovať stromčeky. 

Údržbu záhrady si robíte 
sám?
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RE/MAX predáva najciac realít na svete

2Ceny domov: 30.998 - 36.661,- Sk/m  ÚP
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