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Ked sa televízor stane vasim osobným trénerom,ˇ
ˇ

Full HD LCD televízory Samsung série 8 sú viac než obycajný televízor. Sú obohatené o 
fitnes programy a cvicebné rozpisy, hry, varenie a Plug and Play USB rozhranie 
umožnujúce okamžité prehrávanie vašich video, obrazových aj audio súborov. To všetko 
podávané v extrémne štíhlom tele a nádhernej círej povrchovej úprave.

ˇ
ˇ

ˇ

LCD televízory Samsung. Ukážkový dizajn.



- Alumix je hliníkový bezúdržbový systém
- vyrobený z kvalitného tvrdeného aluminia
- prášková farba na chromátovom základe 
- 6 ročná záruka na farbu
- viac ako 50 odtieňov farieb
- bezproblémové užívanie celé desaťročia bez údržby
- povrchová úprava chránená voči UV žiareniu 
- vyhotovenie cenovej ponuky bezplatne a nezáväzne 
- ceny vrátane farby a montáže
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EDITORIAL
Pôžitok pre všetky zmysly – melodická hudba, nevtieravá vôňa 
aromatických sviečok, najlepšie zatvorené oči, aby sme sa mohli 
oddať príjemným predstavám, uvoľnené telo a v ruke pohárik 
osviežujúceho nápoja. 
Relax. Z každej strany viac ako často skloňované slovo. Napriek 
tomu ho v bežných pracovných dňoch, týždňoch nebodaj mesia-
coch vnímame viac ako niečo abstraktné a nedosiahnuteľné než 
ako pravidelnú súčasť nášho aktívneho života. Tešíme sa na relax 
v posteli s presvedčením – že robíme pre seba maximum. Avšak 
časom zisťujeme, že predsa len by sme potrebovali niečo iné, 
sami však nevieme, čo presne. Niečo, čo obnoví našu duševnú aj 
telesnú energiu, oslobodí myseľ od práce a prinavráti chuť do ži-
vota. Masáž, sauna, perličkový kúpeľ? Poviete si, veď wellness 
centrum je takmer na každom rohu. Áno, je, no napriek tomu si 
nevieme nájsť čas a zájsť tam aspoň raz do mesiaca. Napadla 
vám niekedy myšlienka, mať tieto zdanlivé vymoženosti priamo 
doma? Zdá sa vám to príliš nereálne? Tak presne to bol náš zá-
mer pri tvorbe tohto čísla. Sme tu, aby sme vás inšpirovali a uká-
zali vám, z akých všakovakých možností si môžete vybrať a že 
nič nie je nemožné, keď sa rozhodnete mať svoj oddych a relax 
pod kontrolou. Samozrejme, nechceme ukrátiť ani tých, ktorí sa 
odhodlávajú na rekonštrukciu a prestavbu svojho bývania či nové 
zariadenie interiéru. Aj im sa dostane mnoho zaujímavých infor-
mácií a tipov, pretože kvalitné bývanie vie ľahko navodiť tu správ-
nu atmosféru pohody.  
Preto veríme, že toto vydanie časopisu Dom a bývanie, ktoré prá-
ve držíte v rukách, vás nielen poteší, ale aj povzbudí v odhodlaní 
skúsiť so svojím bývaním niečo nové.
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Pohoda vďaka zatepľovaciemu systému Baumit open®

Príjemné vnútorné prostredie pomocou zatepľovacieho systému Baumit open – jedinečná Klima-fasáda,
rovnako paropriepustná ako tehla! V lete udržuje vonkajšie steny príjemne chladné a v zime bráni úniku
tepla a tak zaručuje príjemnú klímu miestností bez dodatočnej spotreby energie. Tento inovatívny
a efektívny zatepľovací systém zabraňuje úniku tepla a výrazne znižuje spotrebu energie – doživotne
budete šetriť náklady na kúrenie.

aktívne paropriepustný
šetrí náklady na kúrenie
optimálne izoluje

Baumit 
open®

Myšlienky s budúcnosťou.Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33
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Hypotéky | včera, dnes a zajtra | 
O hypotekárnych úveroch sa toho popísalo už veľmi veľa, ale poďme sa na 
ne pozrieť ešte bližšie. HÚ sú už viac ako desať rokov sprístupnené širším 
vrstvám obyvateľstva. Počas tejto histórie sa produkty jednotlivých bánk  
a stavebných sporiteľní v oblasti úverov  podstatne zmenili.
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Včera
V minulosti proces vybavovania hypoté-
ky trval niekoľko týždňov až mesiacov a 
bol spojený s množstvom administratív-
nych úkonov, spomeniem aspoň niekto-
ré (podpis notárskych zápisníc, dohôd 
o zmenkovom práve, zmeniek, zápisov 
záložného práva, potvrdenia o príjme, 
potvrdenia  z daňových úradov, zo so-
ciálnych, zdravotných poisťovní... 

Dnes
V súčasnosti je situácia podstatne od-
lišná a hypotekárny úver sa od podania 
žiadosti až po čerpanie dá vybaviť aj  za     
týždeň. Bežná doba sú dva týždne. Po-
nuka produktov je veľká, variabilná a 
flexibilná. Bežnými sa stali úvery bez 
dokladovania účelu -  takzvané americ-
ké hypotéky, úvery prevyšujúce rámec 
100 % trhovej hodnoty zakladanej ne-
hnuteľnosti či úvery bez dokladovania 
príjmov. Dnes na trhu existujú spoloč-
nosti, ktoré vám za veľmi krátky čas -  
24 hodín zmapujú vašu konkrétnu situ-
áciu vo všetkých peňažných ústavoch, 
ktoré poskytujú hypotéky a navrhnú 
vám najlepšie riešenie podľa vašich in-
dividuálnych požiadaviek.  Ušetria vám 
čas a peniaze a navyše sú tieto služby 
bezplatné alebo len za min. poplatok. 
Jedna z takýchto spoločností je Svet 
Hypoték s.r.o..

Čo je potrebné si všímať pri posúdení  
ponuky jednotlivej banky?
Jedným z najdôležitejších kritérií je úro-
ková sadzba úveru a výška splátky, už 
malé rozdiely vo výške úrokovej sad-
zby napr. 0,1-0,2 % môžu pri úveroch 
znamenať niekoľko stokorunové rozdi-
ely v mesačných splátkach v závislosti 
od celkovej výšky poskytnutého úveru. 
Napr. 2 000 000 úver s úrokovou sa- 
dzbou 5,5 % na 20 rokov splátka 13 
757,- Sk, 2 000 000 úver s úrokovou 
sadzbou 5,7% na 20 rokov splátka 13 
984,- Sk rozdiel 227,- Sk, čo za 20 ro-
kov robí rozdiel 54 480,-Sk.

Ďalšie kritérium ponuky je fixácia úroko-
vej sadzby. Banky dnes ponúkajú fixá-
ciu na rôzne obdobia, najčastejšie časy 
fixácie sú od jedného do piatich rokov, 
niektoré banky ponúkajú aj dlhšie ob-
dobia resp. variabilnú sadzbu, ktorá je 
naviazaná na aktuálnu trhovú sadzbu 
BRIBOR a prehodnocuje každých šesť, 
prípadne dvanásť mesiacov automa-
ticky podľa vývoja na medzibankovom 
trhu. Mnoho klientov v súčasnosti volí 
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skytnutého úveru. Môžu presiahnuť až 
niekoľko desiatok tisíc korún, a tak si je 
treba tento druh nákladov, takisto vší-
mať a zakalkulovať ho pri výbere banky. 
V prípade týchto poplatkov sa vždy dá v 
banke jednať o možnosti nejakej zľavy, 
resp. banky samy  majú v rámci svojich 
marketingových kampaní možnosti zní-
žiť v niektorých obdobiach až na jednu 
tretinu.

Poplatky za vedenie úverového účtu sa 
pohybujú od 0 do 99 Sk mesačne, čo v 
konečnom súčte, hlavne pri úveroch na 
dlhšie časové obdobie, môže tvoriť tak-
tiež niekoľko desaťtisícovú položku. 
 
Poplatky za predčasné splatenie úveru 
sú zaujímavé najmä pre klientov, ktorí 

sa v priebehu úveru rozhodnú splatiť 
celý úver alebo jeho časť predčasne. 
V súčasnosti niektoré banky umožňu-
jú splatiť 20 % z istiny úveru každý rok 
bezplatne resp. existujú banky, ktoré 
umožnia klientom pri výročí fixácie spla-
tiť celý zostatok bez poplatku. Avšak sú 
aj banky na trhu, ktoré za predčasné 
splatenie úveru zinkasujú 4-5% z ne-
splatenej časti istiny, čo už môže byť 
veľmi slušná čiastka.
Pokiaľ klienti plánujú počas úveru zme-
ny týkajúce sa napr. zmeny záložného 
objektu alebo zmeny v žiadateľoch o 
úver, resp. iné zmeny, ktoré by moh-
li byť uskutočnené formou dodatku  
k úverovým zmluvám, je dobré vedieť, 
čo ich to bude stáť. Poplatky za zme-
ny v úverovej zmluve sa môžu vyšplhať 

dlhšie doby fixácie, čo im zaručuje isto-
tu - nemenné splátky počas zvoleného 
obdobia fixácie. Podľa aktuálnych oča-
kávaní budú úrokové sadzby mierne na-
rastať, a tak odporúčam pre konzerva-
tívneho klienta súčasné sadzby fixovať 
na stredné obdobie (3-5 rokov).

Nemenej dôležitou súčasťou ponuky 
bánk sú poplatky spojené s poskytnutím 
hypotéky, poplatky spojené so správou 
úverového účtu a poplatky za predčas-
né splatenie úverov resp. poplatky za 
zmenu úverových podmienok prostred-
níctvom dodatku k úverovým zmluvám.

Poplatky za poskytnutie úverov sa 
pohybujú od 0 do 0,9 % z objemu po-
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až na niekoľko tisíc korún v súvislosti  
od zložitosti úkonov.   

Je vynikajúce, že úvery dnes umožnili 
množstvu ľudí splniť si svoj sen - bývať 
vo vlastnom, priamo sa tým zvyšuje  
kvalita života a celková životná úroveň 
na Slovensku. 
Bývanie na dlh, samozrejme, so sebou 
prináša aj riziká, ale aj tie sa dajú znížiť 
formou vhodných poistných produktov, 
ktoré naše peňažné domy takisto ponú-
kajú. Konkurenčné prostredie na trhu 
s hypotékami neustále zvyšuje kvali-
tu ponúkaných služieb a v tejto oblasti 
sme dokonca predstihli aj niektoré vy-
spelejšie ekonomiky.

Zajtra 
Trh s hypotekárnymi úvermi u nás ešte 
nie je nasýtený a celková zadĺženosť 
našich občanov nedosahuje európsky 
priemer. Budúcnosť prinesie vstup do 
Eurozóny a predpokladá sa všeobecný 
trend harmonizácie procesov v hypo-
tekárnom bankovníctve. Čo všetko pri-
nesie zjednotenie niektorých prístupov, 
unifikácia niektorých procesov, nedoká-
žem presne odhadnúť, ale je predpo-
klad,  že zjednotenie procesov by malo 
viesť k ešte vyššej konkurencii med-
zi bankovými domami, čo by sa malo 
prejaviť na zvýšení kvality a prístupu ku 
klientom, a teda náročnejším a spokoj-
nejším klientom. Bližšie informácie zís-
kate na infolinke 02 / 555 713 33, alebo 
na www.svet-hypotek.sk

Text: Ing.Oliver Danko
Foto: Baumit, archív redakcie, www.sxc.hu
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Prístupná nová štvrť
Pri tvorbe projektu výstavby rodinných 
domov v Hubiciach bolo našim záme-
rom, aby tu nevzniklo akési novodobé 
geto, ako je dnes vidno na mnohých 
miestach na Slovensku, ale naopak aby 
nová štvrť prirodzene rozvíjala pôvodnú 
obec. Obytné satelity, ktoré sa tu roz-
rastajú ako huby po daždi, odrážajú fe-
nomén  tejto doby – uzavretosť do seba,  
dokonca aj od  samotného miesta, kde 
sú postavené. Ulice takýchto satelitov 
sú zminimalizované len na prejazd áut 
majiteľov, žiadne chodníky pre peších, 
nijaký priestor pre zeleň, žiadne stromo-
vé aleje, námestia, lavičky, domy sú 

ukryté za vysokými múrmi. Dokonca, 
častokrát sa nová obytná štvrť „tvári“, 
akoby s pôvodnou nechcela nič mať 
spoločné. A tomuto sme sa práve chceli 
vyhnúť, a naopak našim cieľom bolo 
rozvinúť zdravý princíp, ktorý je čitateľ-
ný hlavne v historických centrách miest 
a obcí.

Spojenie s klasickým dedinským do-
mom
Novú štvrť sme prepojili s pôvodnou ob-
cou. V našom návrhu sme uplatnili  ty-
pickú ulicu s alejou, malé námestie 
a domy vytvárajúce charakter ulice. 
Tento princíp môžeme vidieť v každej 

Experimentovanie s tradíciou
- jednoduché  vidiecke  bývanie 
v bezprostrednom kontakte s krajinou 
V severnej časti Hubíc by mala v blízkej budúcnosti vyrásť nová štvrť rodinných 
domov zapadajúca do koloritu obce bez zbytočných rušivých elementov. Autormi 
netradičného projektu sú Ing. arch. Jaro Hrivnák, Ing. arch. Boris Hochel a Ing. arch. 
Jozef Frajka.

pôvodnej slovenskej dedine. Všetky 
domy mali akoby jeden rukopis, ktorého 
charakteristickou črtou je jednoduchá 
hmota, dispozícia a  výtvarný detail. Zá-
stavba je tvorená jednoduchými moder-
nými domami troch základných typov: 
„I“, „L“ a „U“. /tvar pôdorysov/.  Každý 
typ sa viaže na konkrétnu predlohu his-
torickej architektúry. Rozmanitosť zá-
stavby ulice je vytváraná tak, že každý 
z  tých základných typov je ešte ďalej 
rozvitý. Jeden z typov domov navrhova-
ný na námestie – nazývaný  „N“, je rie-
šený tak, že je to v podstate dvojstavba. 
Jedna časť je určená na bývanie a dru-
há na podnikateľskú aktivitu, ktorá by 
svojou prevádzkou obohatila priestor 
námestia. 

Preferovanie prírodných materiálov
Koncept je založený na tom, aby sa pri 
stavbách využívalo čo najviac prírod-
ných materiálov, t.j. omietky, drevené, 
kamenné a tehlové obklady, pálená 
škridla, drevené okná, živé ploty. Vzá-
jomná kombinácia týchto materiálov 
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umožňuje rozmanitosť celku. Vzájomná 
kombinácia týchto materiálov využíva 
maximálnu možnú mieru rôzneho uspo-
riadania. 

Hubické dvory
Celý koncept  je určený pre tých ľudí, 
ktorí majú radi kontakt so stromami, prí-
rodou a vzájomne medzi sebou. Každý 
dom je situovaný na okraj parcely, tým 
je vytvorený veľký intímny priestor pre 
jeho obyvateľov. Objekt sa neuzatvára  
za múr a vytvára prirodzenú hranicu 
a súčasne charakter ulice. Najväčší 
kontakt s dvorom je v obývacej časti, 
kde je situovaná aj terasa. Priechod 
k nej je riešený tak, že obyvatelia domu 
môžu otvoriť veľké dvere a prakticky 

obedovať vonku. Dom bezprostredne 
komunikuje s ulicou, ale  vzadu vo dvo-
re svojou polohou vytvára súkromný 
ostrov – „hubický dvor“ 

Redakcia v spolupráci s Ateliérom Aero
Vizualizácie: Ateliér Aero a Caadg



Rýchle autá a osemprúdové diaľnice, do mora vyrastajúce umelé ostrovy 
a tisíce stavieb ovenčené superlatívmi. Burž al-Arab, Burž Dubai: ikony, 
ktoré sa striedajú ako ročné obdobia, pokým nepísaným heslom architektov 
by mohlo byť „Vyššie, väčšie, honosnejšie!“ Dubaj je mesto, ktoré prekoná i 
tie najodvážnejšie predstavy. No sny sú i tu vykúpené podmienkami, v akých 
pracujú stavební robotníci z Indie, Bangladéša  či Pakistanu. Tí, ktorí vytvárajú 
dubajský sen, ten svoj už dávno stratili. 

Dubaj 
– mesto za hranicami predstáv

Začiatok úspechu

Jedným z dôležitých momentov v mo-
dernej histórii mesta je štrnásť kilomet-
rov dlhý prírodný záliv „Chúr Dubai“, 
nazývaný aj „Dubai Creek“. Jeho brehy 
lemujú lode, ktoré neustále nakladajú 
a vykladajú robotníci z východnej Ázie, 
nábrežia sú zasa zastavané dlhými 
radmi reštaurácií, hotelov a bánk. Sla-

né vody zálivu oddeľujú historicky naj-
staršie mestské časti Búr Dubai a Deira. 
Creek od nich potom smeruje ďalej do 
vnútrozemia až k prírodnej rezervácii 
Ra´s al-Chúr, ktorá je domovom množ-
stva druhov rýb, kôrovcov, migrujúcich 
vtákov i približne piatich stovák plame-
niakov. 

Ešte v nedávnej minulosti bol Chúr 

12



Dubai jediným miestom vhodným 
na kotvenie lodí v meste a dôležitú 
úlohu zohral i počas obdobia, keď 
bol jedným z hlavných ekonomických 
odvetví mesta lov perál a obchod s 
nimi. Prehĺbenie zálivu v šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia umožnilo vplávať doň lodiam s 
hmotnosťou do päťsto ton, čo sa stalo 
jedným z hlavných motorov rozvoja 
Dubaja. 

Práve prehĺbenie Chúr Dubai spustilo 
rozvoj obchodu v Dubaji, ktorý zažíva 
najväčší rozmach v posledných nece-
lých dvadsiatich rokoch. Ponad záliv 
dnes vedie štvorica mostov a popod 
jeho vody prechádzajú farebné šnúry 
áut tunelom Al-Šindagha.
Najrýchlejšou i najzaujímavejšou ces-
tou na druhý breh však zostávajú palu-

by drevených motorových lodí nazýva-
ných „abra“. Tie neúnavne premávajú 
z jednej strany na druhú a za jediný riál 
prepravujú približne dvadsiatku cestujú-
cich sediacich bokom k smeru plavby. 
Príjemný chladivý vánok, ktorý prichá-
dza sponad mora a rytmický zvuk mo-
tora drevenej bárky, sú kulisou toho pô-
vodnejšieho, čo v Dubaji možno nájsť. 
I niektoré scenérie po stranách zálivu 
v sebe ešte nesú odlesky starého arab-
ského sveta. Dokola sú však obstavané 
architektúrou, akú skôr poznáme z ve-
decko-fantastických filmov a počítačo-
vých animácií. Napriek všetkému, i du-
bajské ulice sú najmä domovom celkom 
obyčajných ľudí. 

Asfalt, sklo a betón

Ciest do južných štvrtí mesta, oblasti, 

kde sa v súčasnosti stavia najviac, je 
niekoľko. Pobrežím vedie užšia z nich: 
štvorprúdová komunikácia, ktorá je 
vlastne obyčajnou ulicou, o čosi ďalej 
vo vnútrozemí leží dopravná tepna E11, 
pomenovaná na svojom úseku prechá-
dzajúcim mestom podľa Šejka Zayeda. 
Táto osemprúdová magistrála sa na nie-
koľkých miestach rozširuje i na štrnásť 
pruhov, no i tak, prechádzajúc pomedzi 
dlhú hradbu mrakodrapov, pôsobí mies-
tami až skľučujúco úzkym dojmom, sta-
čí sa poohliadnuť cez okno svojho auta 
nahor a človek hneď ľahko nadobúda 
pocit uzavretého priestoru. 

Pobrežie, ktorému kraľuje najvyšší 
a najhonosnejší svetový hotel Burž al-
-Arab, sa mení každým dňom. Umelé 
ostrovy v tvare paliem prenikajú hlboko 
do sivomodrých vôd Perzského zálivu, 

1 2

13



ktorý Arabi z pochopiteľných príčin perz-
ským nenazývajú. Stavia sa na každom 
kroku i na pevnine. Projekty Dubai Ma-
rina, Jumeirah village, City of Arabia  či 
Dubailand sú len niekoľkými z množstva 
nových stavieb v južnej časti Dubaja. 

Lyžiarske stredisko „Ski Dubai“ dokon-
ca ponúka lyžovanie v umelo chlade-
nom naklonenom tuneli so zjazdovkou, 
lanovkou a dlhými radmi svetiel umelé-
ho osvetlenia. Lístok na lanovku si však 
môžu zakúpiť len zákazníci, ktorí majú 
aspoň základné znalosti lyžiarskej či 
snoubordovej techniky. Pre ostatných 
sú pripravené lyžiarske školy a kurzy, 
ako ich poznáme z našich hôr. 

Ďalšou dubajskou jedinečnosťou je 
ostrov Svet – „Al-´Alam“. Kúpiť si jeden 
z jeho ostrovov môže každý, kto na to 
má. Billboardy s reklamami na ne mož-
no vidieť vo viacerých okolitých kraji-
nách. Napríklad v jordánskom Ammáne 
nedávno lemovali obe strany diaľnice 

3

4

5

1  magistrála E11 pomenovaná na svojom dubajskom   
     úseku podľa Šejka Zayeda;

2  novostavby v oblasti Dubai Marina na južnom okraji    
     mesta;

3  hladina zálivu „Dubai Creek“, dôležitého pre miestnu    
     ekonomiku, rozdeľuje mesto na dve časti;

4  autá a mrakodrapy: najčastejšie sa opakujúce motívy      
     mesta;

5  to, čo je inde vo svete výnimočné, predstavuje v  Du- 
     baji len „budovu do počtu“ ;

6  slávny hotel Burž-al-Arab je jednou z ikon prosperu-       
     rujúceho mesta.
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sa ľudskými právami len v roku 2004 
zaznamenali takmer deväť stovák úmrtí 
na stavbách. Okrem úrazov často išlo i 
o následok práce v extrémnych klima-
tických podmienkach. Ďalšie javy, ktoré 
so sebou prináša rozvoj a prosperita, si 
možno ľahko domyslieť. Pranie špina-
vých peňazí, pašovanie najrozličnejšie-
ho tovaru, organizovaný zločin i pros-
titúcia. A hoci miestna vláda deklaruje 
snahy o potláčanie takýchto praktík, je 
otázne, do akej miery sa prax pridŕža 
prísľubov. 

Dnešok a budúcnosť

Dubaj je akýmsi kvitnúcim klenotom 
divokého orientálneho kapitalizmu. No 
snahu o diverzifikáciu ekonomiky so zní-
žením závislosti na ťažbe a orientáciou 
na obchod a turistický priemysel možno 
Emirátom len uznať. Ekonomika stojaca 
výhradne na ťažbe čierneho zlata môže 
totiž zažiť rovnako strmý vzostup, ako 
i pád. Aj tak zostáva otázkou, či Dubai 
i Spojené Arabské Emiráty svoje ambí-
cie zvládnu a ako bude toto, svojím spô-
sobom jedinečné mesto i celá krajina 
vyzerať vo vzdialenejšej budúcnosti. 
Dnešok vidia domáci podľa vlastných 
slov jasne. Ako „žiariaci symbol no-
vého Blízkeho východu: prosperujú-
ceho, dynamického a úspešného.“ 
Medzi heslami a skutočnosťou 
však často býva priepasť napl-
nená obeťami novej doby a jej 
nepísaných pravidiel.   

Peter Hupka
Foto: autor

spájajúcej centrum mesta s letiskom. 

Všetky spomínané projekty a stavby 
pôsobia malicherne v porovnaní s naj-
-novšou dominantou mesta, ktorá má 
byť dokončená v blízkej budúcnosti. 
Tvary najvyššej stavby sveta Burž Du-
bai už teraz pripomínajú štíhlu kozmic-
kú loď. Jej koncepcia posúva hranice 
architektúry zasa o kus vpred. „Monu-
ment, diamant, ikona!“ hlása jej ofici-
álna webová stránka a dodáva: „Bude 
sa nazývať mnohými menami. Ale len 
privilegovaná skupina ľudí ju bude volať 
domovom.“ Jej vrchol sa momentálne 
nachádza vo výške 636 metrov a pres-
ný údaj o jej výške po dokončení nie je 
známy ani domácim. Už dnes je však 
za dobrého počasia viditeľná zo vzdia-
lenosti takmer sto kilometrov. 

Ľudia a ľudia

Domáci obyvatelia s emirátskou národ-
nosťou tvoria v Dubaji len sedemnásť 
percent obyvateľov. Oveľa viac je pri-
sťahovalcov, ktorí sa najväčšou mierou 
podieľajú na každodennom chode tunaj-
šieho života. Takmer štyridsaťtri percent 
ľudí žijúcich v meste tvoria Indovia, tri-
násť percent Pakistanci, osem Bangla-
déšania a vyše deviatimi percentami sa 
na skladbe obyvateľstva podieľajú Ara-
bi z ostatných krajín Blízkeho východu 
a Severnej Afriky. Zvyšok tvorí pestrá 
zmes Iráncov, Európanov, Američanov 
a ďalších národností. 

Multietnickým a tolerantným mestom na 
náboženskej úrovni a úrovni vzťahov 
medzi etnikami dozaista je. Dôkazom 
sú mešity stojace vedľa kostolov  či hin-
duistických svätýň i trhy s predavačmi 
zo všetkých kútov sveta. Iná je situácia 
na trhu práce. Málokto by možno oča-
kával, že mzda stavebného robotníka 
v jednom z najvýstavnejších svetových 
miest dosahuje len približne sto eur me-
sačne. „Pracuje sa dvanásť hodín den-
ne, v neznesiteľných horúčavách. Indovi 
nik nedá viac, povedia nám, že na naše 
domáce pomery je to až-až! Lenže my 
musíme žiť tu, v Dubaji,“ dozvedám sa 
od robotníkov z Indického subkontinen-
tu, ktorí sem prišli za lepším životom. 
Ich predstavy sa však rýchlo vytratili a 
vystriedal ich každodenný boj o prežitie. 
Drvivá väčšina z nich totiž svoj skrom-
ný zárobok posiela domov, svojim rodi-
nám. 

Znepokojujúcim je aj fakt, že bezpeč-
nosť pri práci v Dubaji nehrá veľkú rolu. 
Medzinárodné organizácie zaoberajúce 
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Dodatočná 
tepelná ochrana 
ako súčasť významnej obnovy budov
Významná obnova je definovaná ako stavebné úpravy existujúcej budovy, 
ktorými sa vykonáva zásah do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a 
strešného plášťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy, alebo ener-
getického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv na energetickú 
hospodárnosť budovy. Významnú obnovu budovy možno uskutočniť jej jedno-
razovou stavebnou úpravou alebo postupnými čiastkovými stavebnými úpra-
vami.
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Právne predpisy
Podmienky na výstavbu a požiadav-
ky na stavby vyplývajú zo Stavebného 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskor-
ších predpisov [1] Vyhlášky MŽP SR k 
stavebnému zákonu č. 532/2002 Z.z. 
[2]. Pri akejkoľvek stavebnej úprave je 
potrebné splniť základné požiadavky 
na stavby, ktoré sú určené na statickú, 
požiarnu a užívateľskú bezpečnosť, ale 
aj hygienu, ochranu zdravia, akustickú 
ochranu, úspory energie a ochranu tep-
la. Pri návrhu a zhotovovaní je potrebné 
zohľadniť všetky uvedené požiadavky. 
Požiadavku na úspory energie rozširuje 
zákon č. 555/2005 Z. z. [3]. Podľa záko-
na sa ku kolaudačnému konaniu novej 
a významne obnovenej budovy, ale aj 
pri predaji a prenájme má po 1. 1. 2008 
vyžadovať energetický certifikát budo-
vy. Energetický certifikát sa spracováva 
na základe výsledkov energetického 
hodnotenia, ktoré vyplýva z poznania 
skutočného zhotovenia stavby alebo 
zmeny stavby a spracováva ho odborne 
spôsobilá osoba podľa vyhlášky MVRR 
SR č. 625/2006 Z. z. [4]. 

Významná obnova budov
Významná obnova je tou časťou obno-
vy budovy, ktorá má dopad na zníženie 
potreby energie pri vykurovaní, vetraní, 
chladení, príprave teplej vody a osvet-
lení. Stavebných konštrukcií sa pri vý-
znamnej obnove týka tepelná ochrana 
obvodového a strešného plášťa za-
teplením, zlepšenie tepelnoizolačných 
vlastností stavebných konštrukcií medzi 
vykurovanými a nevykurovanými pries-
tormi (napr. strop nad vstupom, deliace 

steny so schodiskom) a výmena okien. 
Zateplenie obvodového plášťa je mož-
né uskutočniť kontaktnými alebo odve-
tranými tepelnoizolačnými systémami. 
Kontaktné tepelnoizolačné systémy 
(ETICS alebo KZS), ktoré sa skladajú 
z lepiacej a tepelnoizolačnej vrstvy, vý-
stužnej vrstvy s výstužnou mriežkou a 
povrchovej vrstvy, sa mechanicky kotvia 
rozpernými kotvami k podkladu. Môžu 
byť na báze penového polystyrénu a 
minerálnej vlny. 
 
Hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy sa ne-
navrhuje iba s ohľadom na splnenie po-
žadovaného tepelného odporu výseku 
konštrukcie (súčiniteľ prechodu tepla 
U, ale aj s ohľadom na zabezpečenie 
vnútornej povrchovej teploty v mieste 
tepelných mostov a kútov) povrchová 
teplota musí byť vyššia ako kritická tep-
lota rizika rastu plesní – hygienické kri-
térium. Tepelnoizolačná vrstva má mať 
takú hrúbku, aby sa spolu s ostatnými 
stavebnými konštrukciami splnilo ener-
getické kritérium, ale aj minimálne po-
žiadavky na energetickú hospodárnosť 
ovplyvnenú aj tvarom budovy. 
 
Pre spracovanie výpočtu energetic-
kej hospodárnosti je dôležité poznanie 
o skutočne zabudovaných hrúbkach 
tepelnej izolácie v KZS. Len správne 
navrhnutý a zhotovený KZS zabezpe-
čuje zníženie potreby tepla na vykuro-
vanie (do 30 %), odstránenie hygienic-
kých nedostatkov, vylúčenie zatekania 
a korózie výstuže v spojoch panelov, 
zlepšenie tepelnej pohody v užívanom 
priestore.
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Navrhovanie a zhotovovanie 
K uvedenej problematike vydalo MVRR 
SR usmernenie [5], podľa ktorého pro-
jekt overený v stavebnom konaní musí 
obsahovať technickú správu s údajmi 
o použitých vhodných stavebných vý-
robkoch a výkresovú časť. Podľa tohto 
usmernenia projektová dokumentácia 
pre realizáciu by mala obsahovať aj 
riešenie všetkých zásadných detailov 
(napr. detaily obvodového plášťa, detai-
ly okien a ich osadenia, detaily strechy, 
detaily balkónov, lodžií a terás, detaily  
súvisiace s navrhovaním výstužnej 
mriežky v zatepľovacích systémoch a 
vyplývajúce zo zásad riešenia protipo-
žiarnej bezpečnosti, ktoré odsúhlasilo 
aj Prezídium hasičského a záchranné-
ho zboru). Ich nesprávne zhotovenie 
totiž môže negatívne ovplyvniť výsled-
ný efekt zatepľovania (napr. vznikom 
tepelných mostov, zatekaním a pod.). 
Súčasťou projektovej dokumentácie na 
stavebné povolenie je aj tepelnotech-
nický posudok – projektové energetické 
hodnotenie, ktorý spracováva autorizo-
vaný inžinier.
Na zhotovovanie kontaktných tepel-
noizolačných systémov sa vzťahujú  
požiadavky všeobecne platné pre sta-
vebné práce podľa stavebného zákona. 
Podľa stavebného zákona platí, že sta-
vebné práce sa musia vykonať v súlade 
s existujúcimi technologickými predpis-
mi, hygienickými predpismi, normami a 
pod. V SR platí od 1. mája 2008 STN 
732901 Zhotovovanie vonkajších tepel-
noizolačných kontaktných systémov 

(ETICS) [6]. Požiadavky podľa tejto 
normy platia všeobecne pri význam-
nej obnove zatepľovaním obvodových 
plášťov. Predmetná technická norma 
zavádza  požiadavky na podklad, zho-
tovovanie jednotlivých vrstiev a detailov 
systému, podmienky na skladovanie, 
ale aj kontrolu a preberanie jednotli-
vých prác. Uvádza požiadavky na zho-
tovovateľa, ale aj na obsah projektovej 
dokumentácie. Zateplenie sa vykonáva 
podľa technologických predpisov plat-
ných pre jednotlivé systémy, na ktoré sú 
vydané dokumenty preukázania zhody 
podľa návodov na európske alebo ná-
rodné technické osvedčenie. Zhotovujú 
sa podľa STN 73 2901: 2008 na základe 
realizačnej projektovej dokumentácie 
zohľadňujúcej požiadavky slovenských 
technických noriem na tepelnú ochra-
nu a energetickú hospodárnosť. Podľa 
uvedenej normy zhotovovanie majú vy-
konávať firmy, ktoré majú na danú čin-
nosť kvalifikáciu (licenciu).  
  
Nedostatky v zhotovovaní tepelnoizolač-
nej vrstvy zatepľovacieho systému
Projektová dokumentácia by mala byť 
zhotovená nielen ako podklad k staveb-
nému povoleniu, ale aj ako podklad na 
zhotovenie jednotlivých detailov. Mala 
by obsahovať riešenie všetkých de-
tailov, vrátane vzájomných stykov sta-
vebných konštrukcií, vytvárania vrstiev 
zatepľovacieho systému (zakladanie a 
prekrývanie výstužnej  mriežky, použi-
tie kompletizačných profilov, tesniacich 
pások, tesniacich fólií, tmelov a pod.). 

Návrh počtu rozperných kotiev by mal 
zohľadňovať vlastnosti podkladu, čiže 
pôvodnej stavebnej konštrukcie (urče-
nie pomocou výťažnej skúšky) a pôso-
benie vetra. 

Uviesť možno niekoľko nedostatkov, ktoré 
sa často vyskytujú na stavbách:

- použitie nevhodných dosiek z peno-
vého polystyrénu alebo dosky  
z minerálnej vlny v styku so zeminou 
(majú sa použiť dosky z extrudovaného 
polystyrénu),
- pri použití tepelnoizolačnej vrstvy 
z penového polystyrénu sa má použiť 
soklová (zakladacia lišta) bez otvorov, 
pri aplikácii tepelnej izolácie na báze 
minerálnej vlny sa má použiť perforo-
vaná soklová lišta,
- na tepelnoizolačné dosky sa má 
nanášať lepiaca malta po obvode a 
niekoľkými terčmi; tepelnoizolačná mal-
ta nemá byť vytlačená do škár medzi 
doskami;
- použiť sa majú dosky predpísanej 
objemovej hmotnosti (minimálne 15 kg/
m3 pri penovom polystyréne);
- majú sa použiť neporušené tepelno-
izolačné dosky;
- nemajú sa používať odpadové kúsky 
dosiek;
- tepelnoizolačné dosky sa nemajú 
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klásť na strih v ploche ani v nároží. 
Výslednú kvalitu zateplenia ovplyvňuje 
spôsob vytvárania výstužnej vrstvy 
spolu s aplikáciou výstužnej mriežky. 
Pri zhotovovaní je potrebné:
- založiť výstužnú mriežku v ukonče-
niach (pri ostení a nadpraží, parapete) 
pred lepením tepelnoizolačných dosiek;
- zabezpečiť vzájomné prekrývanie 
pásov výstužnej mriežky v minimálnej 
šírke po ploche zateplenia 100 mm, v 
nárožiach a kútoch minimálne 150 mm;
- v mieste stykovania plochy tepelno- 
izolačnej vrstvy z penového polysty-
rénu a minerálnej vlny zabezpečiť 
prekrývanie mriežky minimálne 200 
mm alebo použitím zosilnenia výstuž-
nou mriežkou presahujúcou na plochu 
obidvoch tepelných izolácií po 150 mm;
- výstužnú mriežku vtlačiť do výstužnej 
malty tak, aby sa táto nachádzala v 1/3 
až 1/2 hrúbky výstužnej vrstvy (neklásť 
výstužnú mriežku priamo na tepelnú 
izoláciu „na sucho“);
- pri otvoroch, v ich nárožiach aplikovať 
výstužnú mriežku aj diagonálne.   
Tepelnoizolačná kvalita a dosiahnutie 
predpokladaných efektov vyplývajúcich 
z uplatnenia dodatočnej tepelnoizola-
čnej ochrany zateplením sú ovplyvnené 
tepelnoizolačnou vrstvou v procese vý-
roby a manipulácie s doskami (vrátane 
skladovania) a navrhovania.

Energetická certifikácia budovy
Významne obnovená budova a nová 
budova musia byť zhotovené (nielen 
navrhnuté) tak, aby sa splnili minimálne 
požiadavky na energetickú hospodár-
nosť budovy, čiže aby bola budova za-
radená do energetickej triedy A alebo B. 
Potrebu tepla na vykurovanie ovplyvňu-
je podiel jednotlivých plôch stavebných 
konštrukcií s rozdielnymi  vlastnosťami 
a faktor tvaru budovy. Predpokladom 
pre dosiahnutie požadovanej energetic-
kej triedy pre budovu na bývanie je, aby 
sa trieda B dosiahla nielen pri hodnotení 
miesta spotreby energie na vykurova-
nie, ale aj na prípravu teplej vody, kde 
najvýznamnejší vplyv má dĺžka rozvo-
dov a kvalita tepelnej ochrany. 
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plánovaní a stavebnom  poriadku 
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Vysokotlakový, vysoko rýchlostný či 
vysoko energetický vodný lúč (ako je 
v praxi veľakrát nazývaný) pôsobia-
ci statickou silou na konštrukciu patrí 
k rýchlym, šetrným, a najekologickejším 
pracovným nástrojom na odstraňovanie 
poškodeného betónu, starých náterov, 
omietok, nečistôt, povlakov a pod. Jeho 
využitie a praktické aplikácie dokazujú 
vysokú efektívnosť vykonávaných prác.

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

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

- poškodený betón vplyvom mrazu, ko-

rózie  armatúr a preťaženia je odstraňo-
vaný,

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

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

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

Všetky tieto požiadavky na kvalitu pod-
kladu je možno s výhodou dosiahnuť 

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

ČISTENIE FASÁD 
HISTORICKÝCH BUDOV VODNÝM LÚČOM

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

1 2
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technológiou vysokotlakového vodného 
lúča. Okrem toho vodný lúč má v po-
rovnaní s "konkurenčnými metódami" 
ako napr. čistenie plameňom, čistenie 
dusíkom, pieskovanie, mechanické od-
straňovanie oškrabávaním, frézovaním 
alebo dlátom, nasledovné prednosti [2]:

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

- nedochádza k vzniku prasklín a trhlín v 
základnom materiáli,

- nedochádza k mechanickému poško-
dzovaniu povrchu,

- nedochádza k poškodeniu obnaženej 
armatúry,

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

Podľa požiadaviek a technického zada-
nia musia byť technologické parametre 
vodného lúča ako tlak, množstvo vody, 
druh a počet trysiek, rýchlosť posuvu 
trysky či jej otáčky správne zvolené. 
Praktické skúsenosti a výsledky vý-

skumu odstraňovania náterov (na báze 
minerálov a živíc) a betónu sú k dispo-
zícii. Predpokladom pre hospodárne 
nasadenie technológie vodného lúča 
je tiež poznanie mechanizmu rozrušo-
vania, resp. odstraňovania nežiaducich 
vrstiev materiálov. Praktické skúsenosti 
a závislosti technologických parametrov 
(pevnosti betónu a pod.) sú tiež k dis-
pozícii.

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

TECHNOLÓGIA VYSOKOTLAKO-
VÉHO  VODNÉHO  LÚČA

Vysokotlakový vodný lúč (WJM techno-
lógia) je inteligentný pracovný nástroj  
vyznačujúci sa prirodzenou selekciou 
odstraňovaného materiálu. Vodný lúč je 
vysoko efektívna technológia bez dyna-
mických rázov a vplyvov na opracová-
vanú konštrukciu. Vodný lúč je rýchla a 
vo svojej podstate ekologická technoló-
gia. Čistiace médium – voda – je nehor-
ľavá, nespôsobuje explóziu, nie je kar-
cinogénna a je ekologicky nezávadná aj 
pre pracovnú obsluhu. Preto jej rozvoj a 
dynamika sú na jednom z prvých miest 
v oblasti prípravy a úpravy povrchov. 

V porovnaní s inými technológiami 
(pieskovanie, opaľovanie plameňom, 
čistenie oceľovou drvinou, čistenie 
technickou sódou alebo kryštalickým 
vápencom) je technológia vodného lúča 
jedinou nízkoodpadovou technológiou. 
Nevnáša do čistenia žiadne iné látky 
zaťažujúce životné či pracovné prostre-
die. 

Voda prúdiaca veľkou rýchlosťou je 
schopná okrem otryskania aj vyplavo-
vať či vymývať nečistoty (farby) aj z pó-
rov materiálu. Tým sa dosiahne efekt 
neporušenia vlastností prírodných ma-
teriálov, čo je veľké plus pre technológiu 
WJM [1].        

Veľkosť pracovného tlaku (súčasný 
svetový max. štandard je 320 MPa) 
vďaka pohonným dieselovým motorom 
s veľkými výkonmi je možno jednodu-
cho regulovať a nastaviť tak, aby úber 
materiálu bol taký, aký požadujeme, t.j. 
aby odstránil nečistoty aj z pórov a zá-
roveň nepoškodil podkladný materiál, 
napr. už uvedený travertín a pod. 

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

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

Ing. Zdenko KRAJNÝ, PhD. 
Slovenská technická univerzita, Strojnícka 
fakulta, Katedra výrobnej techniky 
Foto: Aquaclean, sxc.hu
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K problému vlhnutia stavebných konštruk-
cií je nutné pristupovať komplexne. Naj-
prv treba zistiť príčiny vlhnutia, potom ich 
vhodným spôsobom odstrániť a po vysu-
šení murivo zrenovovať a nanovo omiet-
nuť.  

Mechanické metódy sanácie

Medzi najbežnejšie postupy vysúšania 
muriva patria mechanické sanačné metó-
dy. Pri sanácii podzemných častí budovy 
sa najprv zabezpečí odvádzanie spodnej 
vody a vlhkosti od stavebnej konštrukcie 
jej odkopaním až po základy a vytvorením 
drenáže. K stene sa pripevní vertikálna 
hydroizolačná vrstva, ktorá je chránená 
novou primúrovkou. Pre úplne vysušenie 
muriva sa popri sanovanej stene nechá-
va odvetraná medzera. Na tento účel je 
možné použiť špeciálnu fóliu z profilova-
ného plastu, ktorá slúži ako hydroizolácia 
aj ako odvetrávacia vrstva súčasne. Na-
miesto primúrovky stačí profilovanú fóliu 
z vonkajšej strany vystužiť a omietnuť. 
Ak treba zabrániť prenikaniu vzlínajúcej 
vlhkosti zo základov do nadzemnej časti 
budovy, štandardne sa využíva metóda 
podrezania muriva, keď sa nová izolačná 
vrstva vráža do vyklinovanej horizontálnej 
medzery v murive. 

Chemické metódy sanácie

Modernejšou metódou so širokými mož-
nosťami využitia je chemická injektáž, 
ktorá  v murive vytvára vodonepriepust-
nú infúznu clonu. Problém s vertikálnou 
izoláciou spodnej stavby je možné riešiť 
chemickou injektážou aplikovanou na ce-
lej ploche a celej hrúbke poškodeného 
muriva. Výhodou tejto metódy je, že sa dá 
realizovať aj zvnútra budovy, takže nie je 
nutné odkopávať murivo a základy okolo 
celého objektu. Alternatívou k podrezá-
vaniu muriva pri sanácii nadzemnej časti 
muriva je zasa mikroinjektáž polyuretáno-
vými živicami, ktorá sa aplikuje do otvo-
rov v jednej horizontálnej ploche, tesne 
nad zemou. 

Neinvazívne metódy vysúšania muriva

Na vysušenie nadzemných častí domu je 
možné použiť aj menej invazívne metódy, 
ako je elektrosomóza alebo magnetoki-
nézia, ktoré si nevyžadujú žiaden veľký 
stavebný zásah. Ich výhodou je aj to, že 
k vysušeniu muriva nedochádza iba od-
parovaním vody cez omietku, ale aj puto-
vaním vody späť do zeme, pričom dochá-
dza k čiastočnému odsoľovaniu muriva.  
V praxi sa objavuje aj mikrovlnná me-
tóda používaná ako doplnková metóda 
sanácie, ktorá spôsobuje zohrievanie 
a následné odparovanie vody zo staveb-
nej konštrukcie. 

Keď domu 
tečie do topánok

Staršie budovy sa veľmi často stávajú 
obeťou vlhkosti prenikajúcej do stien zo 
zeme. V dôsledku poškodenej alebo ne-
existujúcej hydroizolácie je spodná stav-
ba ohrozovaná  zemnou vlhkosťou alebo 
tlakovou vodou, ktorá následne vzlína 
                v murive aj do nadzemnej 
                         časti domu, niekedy až do   
                             výšku troch metrov.

Staršie budovy sa veľmi často stávajú 
obeťou vlhkosti prenikajúcej do stien zo 
zeme. V dôsledku poškodenej alebo ne-
existujúcej hydroizolácie je spodná stav-
ba ohrozovaná  zemnou vlhkosťou alebo 
tlakovou vodou, ktorá následne vzlína 
                v murive aj do nadzemnej 
                         časti domu, niekedy až do   
                             výšku troch metrov.
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Elektroosmóza

Pri využití elektroosmotickej rezonácie je 
nutné na steny budovy napojiť  elektródy, 
ktoré do stien vpúšťajú slabý jednosmer-
ný prúd. Na ten reagujú molekuly vody 
tak, že sa poslušne presúvajú od kladné-
ho póla steny k zápornému, teda určeným 
smerom  späť do zeme. Pokiaľ nejde iba  
o doplnkovú formu sanácie, je nutná tr-
valá inštalácia zariadenia, ktoré murivo 
vysušuje.

Magnetokinézia

Celkom unikátnou metódou, ktorá funguje 
bez chemikálií aj bez elektrického prúdu, 
je tzv. magnetokinetická metóda sanácie, 
na ktorú sa používa patentovaný prístroj 
s názvom Aquapol. Metóda je účinná pri 
vysušovaní nadzemných alebo čiastočne 
zapustených múroch poškodených vzlí-
najúcou zemnou vlhkosťou. Pomocou vy-
tvorenia extrémne slabého magnetického 
poľa sa prepolarizuje smer pohybu mo-
lekúl vody v kapilárnom systéme staveb-
ných materiálov tak, že kapilárna vlhkosť 
prúdi späť do zeme. Potrebnú energiu 
získava prístroj Aquapol zo všade prítom-
ného zemského magnetizmu. 

Merania preukázali, že toto zariadenie 
má vplyv aj na neutralizáciu negatívnych 
zemských žiarení a podieľa sa na zlepše-

ní kvality vzduchu vďaka zvýšeniu podie-
lu negatívnych iónov kyslíka.

Sanačné omietky

Murivo, ktoré bolo dlhší čas vystavené 
pôsobeniu zemskej vlhkosti, je takmer 
zákonite kontaminované hydroskopiskými 
soľami. Tie  do seba neustále absorbujú 
vzdušnú vlhkosť a tým udržujú zvýšenú 
vlhkosť v murive aj napriek všetkým sa-
načným opatreniam. Proti tomu možno 
bojovať použitím sanačných omietok, kto-
ré dokážu eliminovať účinky soli obsiah-
nutých v murive. Treba však pripomenúť, 
že sanačné omietky neodstraňujú  príčinu 
problému, ale sú doplnkovým riešením 
pri konečnej úprave sanovaného muriva. 
Zárukou požadovanej kvality sú omietko-
vé systémy s označením WTA, ktoré sú 
definované ako suchá maltová zmes s vy-
sokou pórovitosťou a paropriepustnosťou 
pri súčasnej veľmi nízkej kapilárnej vzlí-
navosti.

Ing. arch. Anna Palfiová
Foto: Anna Palfiová, Aquapol Slovakia, sxc.hu
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Príklad z praxe

Magnetokinetickú metódu vysúšania 
muriva vyskúšal na dome po starých ro-
dičoch aj pán doktor Tkáčik z Brezna. 
V štvorbytovom dome postavenom 
okolo roku 1900 bol pred 10-timi rok-
mi inštalovaný systém Aquapol. „Po 
získaní domu do osobného vlastníctva 
som musel riešiť problém s vlhkosťou, 
ktorá poškodzovala murivo na prízemí  
a časť domu postavenú pod úrovňou 
svahu,“ vraví pán Tkáčik. „V postihnu-
tých miestnostiach sa tiež vyskytovali 
plesne a vo vzduchu bolo cítiť hnilobný 
zápach. Ako lekár viem, že v takomto 
prostredí je zvýšene riziko výskytu aler-
gií, ochorení dýchacieho traktu, kož-
ných  ochorení a podobne, preto som 
hľadal riešenie, ako sa zbaviť vlhkosti  
a zabezpečiť v bytoch na prízemí zdravé 
bývanie. V roku 1998 som sa obrátil na 
firmu Aquapol, ktorá mi po konzultácii na-
montovala svoje zariadenie. Vzhľadom na 
magnetizmus zariadenia, som mal obavy, 
či nebude mať nejaké vedľajšie účinky, ale 
po preštudovaní zahraničných poznatkov 
som toto podozrenie vylúčil. Po samotnej 
inštalácii prístroja došlo k zlepšeniu, múry 
postupne vyschýnali a vymizol hnilob-
ný zápach. Ako som bol upozornený, na 
omietke sa objavili vyzrážané soli. Starú 
omietku sme teda obili a nahodili novú 
sanačnú omietku. Na nadzemných čas-
tiach domu došlo k takmer 100 % zlep-
šeniu. Aj keď som bol upovedomený, že  
v miestnostiach pod úrovňou terénu nemu-
sí dôjsť k úplnému vysušeniu muriva, aj tu 
došlo k zlepšeniu zhruba o 80 %. Stav  bu-
dovy bol priebežne sledovaný pracovník-
mi Aquapolu. Dnes, po 10-tich rokoch mô-
žem povedať, že investované peniaze boli 
dobre využité a požadovaný cieľ bol spl-
nený - murivo nad úrovňou terénu je suché 
a bez  zápachu. Zariadenie nemá žiadne 
vedľajšie účinky, skôr možno povedať, že 
jeho účinky na zdravie sú pozitívne. Moja 
mama, ktorá býva v byte na prízemí, sa 
cíti dobre a v plnom zdraví sa tu dožíva 78 
rokov.“ Dodáva pán doktor Tkáčik.
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O výhodách tepelnej izolácie z penového polystyrénu (EPS) sa toho nahovorilo 
a napísalo už mnoho. Počínajúc výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami,  
vysokou odolnosťou voči vlhkosti a nízkou nasiakavosťou, ľahkou ma-
nipuláciou, zdravotnou nezávadnosťou a v neposlednom rade ekonomickou 
efektívnosťou, ktorá pri neustálom raste cien energetických vstupov naberá 
čoraz viac na svojom význame. 

sme sa dnes mali spoľahnúť na kvalitu 
a dlhú životnosť izolácie z dosiek EPS 
bez najmenších obáv. Zdá sa však, že 
to nie je také jednoduché. Trh s EPS na 
Slovensku začína byť presýtený a začí-
na sa tu objavovať nekvalitný produkt a 
to nielen tradične z Poľska, ale už aj od 
slovenských výrobcov.

Ak chceme predísť kúpe nekvalitného 
polystyrénu, mali by sme sa v prvom 
rade informovať o výrobcovi a vyžiadať 

Sú dávno pochované a neopodstatne-
né fámy o tzv. strácaní sa polystyrénu  
a o nedostatočnom „dýchaní“. Veľa špe-
cialistov sa venovalo skúmaniu fenomé-
nu polystyrénu a bolo publikovaných 
množstvo odborných štúdií, ktoré preu-
kázali opodstatnenosť a nezastupiteľné 
miesto tohto penového izolantu na trhu.  

V dôsledku dlhoročných skúseností 
a neustáleho zlepšovania a modernizá-
cie technológií na výrobu polystyrénu by 

Kvalitná
tepelná izolácia - EPS
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si vyhlásenie o zhode (CE – certifikát) 
vydané notifikovanou osobou, vzťahu-
júce sa na daný produkt. Nie vždy je to 
však záruka, že výrobok je v poriadku. 
Dôležité sú údaje, ktoré si bežný spot-
rebiteľ nemôže dovoliť overiť na mies-
te a to je napr.: napätie v tlaku pri 10 
% stlačení v kPa (fasádny polystyrén 
minimálne 70 kPa), pevnosť v ohybe 
a mnohé iné hodnoty, ktoré sa zisťu-
jú v špecializovaných laboratóriách. Aj 
preto je dôležité nakupovať u kvalifi-
kovaných odborníkov, ktorí Vám vedia 
vysvetliť rozdiel medzi kvalitným a ne-
kvalitným tovarom a poučia vás o jeho 
výhodách, resp. nevýhodách.   

Niekedy je rozdiel medzi dobrým 
a nevyhovujúcim polystyrénom iba 
niekoľko korún na m2 a to pri celkovej 
investícii napríklad na bežný rodinný 
dom predstavuje rozdiel často niečo 
okolo 1000 Sk. 

Zostáva na zamyslenie, či sme ochotní 
podriadiť niekedy až niekoľko stotisí-
covú investíciu na zateplenie a skráš-
lenie našej fasády ušetrenej „tisícke“. 
Keď uvážime, že polystyrén je jediný 

z množstva komponentov použitých 
pri úprave fasády, ktorý nám umožňuje 
úsporu finančných prostriedkov urče-
ných na energetickú náročnosť spoje-
nú s prevádzkou obytného objektu, je 
prinajmenšom veľká nerozvážnosť ula-
komiť sa na pár korún a vystaviť sa tak 
riziku možných následných problémov 
spojených s aplikáciou nekvalitného 
izolantu. 

So zvýšenou informovanosťou zákazní-
kov, uprednostňovaním kvality pred níz-
kou cenou a kvalifikovanou aplikáciou 
penového polystyrénu môžeme mini-
malizovať riziko kontaktu spotrebiteľov 
s nekvalitným materiálom. Pri dodržaní 
všetkých predpisov a postupov pri výro-
be a aplikácii je polystyrén najvýhodnej-
ší izolant.

Stanislav Sedlár
Foto: Slovizol, archív redakcie

Kvalitná
tepelná izolácia - EPS Použitie:

- tepelné izolácie betónových častí stavieb 
   (preklady, vence, konzoly, dosky, ... )
- tepelná a zvuková izolácia obvodových stien
- izolácia podkrovných priestorov
- tepelná a protihluková izolácia podláh
- akustické, dekoračné a tepelnoizolačné obklady stropov   
   a interiérových stien
- stavba ľahkých stien a deliacich priečok
- izolácia priestorov so zvýšeným požiarnym nebezpečím
- tepelná izolácia teplovzdušných kanálov
- tepelná a zvuková izolácia z prírodného vlákna Kenaf 
  na realizáciu biostavieb 

OP-TIM, spol. s r. o., 
Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina,

tel.: 045/5511 571, 5519 350, 
fax: 045/5511 347,

e-mail: optim@op-tim.sk, www.op-tim.sk

TRADIČNÉ  TEPELNÉ A  
ZVUKOVÉ IZOLÁCIE 

DOSKAMI KRUPINIT
A JEHO MODIFIKÁCIAMI

KENAF

KRUPINIT

KRUPIZOL

KOMBIDOSKA-2

KOMBIDOSKA-3
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Renovácia 
fasád 

Starnutie budovy je sprevádzané zhoršujúcim sa vzhľadom budovy a rôznymi stavebnými poruchami. Navyše, konštrukcie star-
ších budov už nezodpovedajú dnešným normatívnym požiadavkám, čo sa odráža napríklad na energetickej bilancii budovy. 
Spôsobom, ako zabrániť ďalšiemu zvyšovaniu škôd a zbytočným tepelným stratám je investícia do sanácie a renovácie budovy.
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Dôležitým prostriedkom na zlepšenie sta-
vebno-fyzikálnych vlastností budovy pri 
renovácii starších budov sú povrchové 
úpravy fasád, ktoré chránia konštrukciu 
obvodových múrov. Na tento účel slúži 
celý rad špeciálnych sanačných a reno-
vačných produktov. Postup pri obnove 
fasád sa nedá zovšeobecniť, pretože  
každá budova si vyžaduje individuálny 
prístup, ktorý závisí od viacerých fakto-
rov. Aby bolo možné zrealizovať komplet-
nú a trvalú sanáciu, treba vopred vykonať 
prieskum, určiť rozsah škôd a ich príčiny. 
Dôležitú rolu zohrávajú použité stavebné 
materiály, stavebno-technický stav kon-
štrukcií a tiež kritériá, ktoré sa majú reno-
váciou dosiahnuť.

Príprava podkladu 

Bez ohľadu na to, akým spôsobom sa 
bude pri vytváraní novej omietky postu-
povať, pre dobrý výsledok je mimoriadne 
dôležitá príprava podkladu. Pred nanese-
ním novej vrstvy omietky alebo pred na-
lepením izolačných dosiek musí byť pod-
klad pevný, súdržný, čistý a zarovnaný. 
Vydutú a odlupujúcu omietku treba kom-
pletne otĺcť a holé murivo dôkladne očis-
tiť od zvyškov omietky a prachu. Pokiaľ 
to situácia vyžaduje, na zvýšenie priľna-
vosti je potrebné použiť penetračný náter. 
Ten je nevyhnutný aj vtedy, keď sa nové 
vrstvy nanášajú na pevnú ale pomerne 
sypkú alebo prachom zanesenú  pôvodnú 
omietku. Všetky nerovnosti – miesta po 
vytlčenej omietke a medzery v murive tre-
ba najprv vyspraviť a až potom je možné 
začať omietať.

Sanácia proti vlhkosti

Staršie budovy zvyknú mať murivo po-
škodené vlhkosťou a hygroskopickými 
soľami a inými agresívnymi látkami, ktoré 
do steny prenikajú spolu so vzlínajúcou 
vlhkosťou alebo prostredníctvom kys-

lých dažďov. Zavlhnuté murivo je zvyčaj-
ne nevyhnutné na základe prieskumov  
a analýz sanovať proti vlhkosti vhodne 
zvolenou metódou a následne opatriť 
sanačnou omietkou. Sanačné omietky 
sa vytvárajú ako viacvrstvový omietkový 
systém. Je pre ne typická  vysoká poréz-
nosť a paropriepustnosť, ktorá prispieva 
k rýchlemu vysušovaniu muriva. Ďalšou 
úlohou sanačných omietok je viazať hyd-
rofóbne soli a eliminovať ich negatívne 
účinky. Takýmto spôsobom zaručujú dl-
hodobo dobrý vzhľad fasády bez neeste-
tických výkvetov solí. 

Zateplenie obvodového plášťa

Stavby, ktoré dnes vyžadujú renováciu, 
boli stavané ešte v časoch, keď boli kri-
téria na tepelnoizolačné vlastnosti budov 
podstatne miernejšie ako dnes. Z toho 
dôvodu sa často zvažuje i zateplenie 
budovy. V praxi sa najčastejšie využíva 
kontaktný zatepľovací systém, pri ktorom 
sa izolačné dosky nalepené na stenu vy-
stužia sieťovinou a omietnu, takže dochá-
dza k minimálnej zmene vzhľadu budovy. 
Okrem vylepšenia celkovej energetickej 
bilancie môže zatepľovací systém pri re-
novácii domu prispieť aj k odstráneniu 
stavebných porúch, ako sú tepelné mos-
ty, praskliny, zatekanie alebo celkovo zlý 
vzhľad fasády. 

Samotnému zatepleniu by mala pred-
chádzať tepelnotechnická analýza jed-
notlivých častí obvodového plášťa a vy-
pracovanie návrhu zateplenia objektu.  
Hrúbka izolačného materiálu závisí od 
stavu a vlastností existujúcej konštruk-
cie a je potrebné určiť ho na základe vý-
počtu.
 
Ako izolačný materiál sa pri kontaktných 
zatepľovacích systémoch používajú buď 
polystyrénové dosky, alebo dosky z mi-
nerálnej vlny. „Nevýhodou polystyrénu 
je jeho nižšia paropriepustnosť, čo môže 
pri nedostatočnej hrúbke izolantu viesť 

ku  kondenzácii vodných pár a v dôsled-
ku zlého odvetrania konštrukcie k vlhnu-
tiu a plesniveniu stien,“ varuje pán Martin 
Zavacký zo spoločnosti Woodcote, „pri 
zatepľovaní polystyrénom je preto mimo-
riadne dôležité použiť tepelnoizolačné 
dosky s dostatočnou hrúbkou, navrhnutou 
odborníkmi alebo dodávateľskou firmou.“

TIP: Kontaktný zatepľovací 
systém Extherm  
V tomto období spoločnosť Woodcote po-
núka zatepľovací systém Extherm s čadi-
čovou izoláciou Nobasil za rovnakú cenu 
ako v prevedení s penovým polystyrénom. 
Pri použití izolácie Nobasil FKD s hrúbkou 
8 cm je cena zatepľovacieho systému iba 
od 702 Sk/m2 s DPH(23,302 Eur/m2). Zá-
ujemcovia o zateplenie tak majú šancu 
získať za výhodnú cenu vysokokvalitnú 
čadičovú izoláciu, ktorá sa vyznačuje vy-
nikajúcimi tepelnoizolačnými a zvukoizo-
lačnými vlastnosťami, prievzdušnosťou  
a nehorľavosťou.
www.extherm.com,  www.woodcote.sk

Tepelnoizolačné omietky

Nie vždy je možné alebo nutné použiť kla-
sický zatepľovací systém. Pokiaľ chceme 
zachovať pôvodný vzhľad historických 
budov s bohato členenou fasádou so 
štukovou výzdobou, jediným schodným 
riešením ako aspoň čiastočne vylepšiť 
tepelno-izolačné vlastnosti obvodových 
stien, je použitie tepelnoizolačných omie-
tok. Tie sú vítaným riešením aj pri novších 
budovách, kde na dosiahnutie požadova-
ných kritérií postačuje mierne zvýšenie 
tepelnoizolačnej schopnosti steny.

TIP: Tepelnoizolačná 
omietka Hasitherm
Zaujímavou možnosťou je tepelnoizolačný 
omietkový systém Hasitherm. Izolantom 
je polystyrénová zatepľovacia omietka 
Hasit 850, ktorá sa nanáša vo viacerých 
vrstvách a jej celková hrúbka môže dosa-
hovať až 8 cm. Tepelná vodivosť omiet-
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ky je len 0,07 W/m.K, čo znamená, že je  
v porovnaní napríklad s perlitovými te-
pelnoizolačnými omietkami takmer 2x 
účinnejšia. Finálnu vrstvu tvorí vystužená 
ochranná vrstva omietky. Systém je na 
základe svojej skladby dokonale paroprie-
pustný a odolný proti požiaru.
www.hasit.sk 

Výber omietky pri obnove fasády

„Pri historických budovách sa tradične po-
užívajú vápenné omietky. Jednak preto, 
že práve tento materiál sa v minulosti po-
užíval najčastejšie a jednak kvôli ich prie-

vzdušnosti a schopnosti regulovať vlhko,“ 
vyjadruje sa odborník na omietkové sys-
témy Vladimír Končok zo spoločnosti Ha-
sit. „Pre dokonalé hladké povrchy sa ako 
finálna vrstva omietok používa jemná vá-
penná štuková omietka, na ktorú je potom 
možné naniesť exteriérový fasádny náter. 
Pri väčšine budov je na nové omietnutie 
vhodné použiť bežnú vápenno-cemento-
vú omietku Hasit 650 ako jadrovú omietku 
a po jej vyzretí opatriť fasádu konečnou 
úpravou či už z ušľachtilej minerálnej 
alebo pastovej silikátovej omietky, ktoré 
môžu mať rôznu štruktúru aj farbu. Pri 
jadrových omietkach je dôležité, aby pred 

nanesením finálnej vrstvy omietky riadne 
vyzreli, pričom vo všeobecnosti platí, že 
každý milimeter omietky potrebuje na vy-
zretie približne jeden deň.“

Výstuž sieťovinou

Miesta styku rôznych materiálov, kto-
ré majú rozdielnu tepelnú rozťažnosť, je 
vhodné spevniť lokálnou výstužou zo sie-
ťoviny, ktorá podklad zjednotí a zabráni 
vzniku trhlín na novej omietke. V závis-
losti od podkladového materiálu je možné 
zvážiť aj celoplošné sieťkovanie. Pre za-
chovanie prievzdušnosti a pre maximálnu 
elimináciu napätí v omietke sa sieťovina 
nemá lepiť priamo na murivo, ale zatláčať 
do omietky vo vrchnej tretine jej hrúbky. 
Práve v tejto časti omietky vniká pri zme-
nách teplôt najväčšie pnutie. 

Dôležité je zachovať prievzdušnosť

Pri obnove fasád starších budov, ktorých 
murivo obsahuje istú stabilnú hladinu vlh-
kosti, je dôležité používať materiály s čo 
najvyššou difúznou priepustnosťou, kto-
ré umožnia odparovanie vody z muriva, 
resp. prechod vodných pár zvnútra von. 
Takýmto spôsobom je možné predísť 
poruchám, ktoré v budovách vznikajú  
v dôsledku vysokej úrovne zabudovanej 
vlhkosti. „Treba sa vyhnúť neprievzduš-
ným materiálom, ako sú polystyrén ale-
bo akrylátové omietky,“ radí pán Končok. 
„Vrchné vrstvy omietky by však mali odo-
lávať vode a biologickým vplyvom. Z toho 
dôvodu sú vhodné napr. hydrofóbne, no 
zároveň prievzdušné silikónové, silikátové 
alebo silikón-silikátové omietky. Pri voľbe 
ušľachtilej minerálnej omietky je vhodné 
jej povrch ošetriť egalizačným náterom, 
ktorý zabezpečí jej hydrofóbnosť.“

TIP: Hydrofóbna omietka Hasit SiSi
Severné steny, tienisté miesta fasád, ale 
i tenké vrstvy omietok na zatepľovacích 
systémoch, sú zaťažované kondenzova-
nou vlhkosťou, ktorá sa na nich kvôli po-
vrchovému napätiu vody môže udržiavať 
celý deň. Účinnú ochranu pred vlhkosťou 
a zároveň i pred množením plesní, rias  
a iných mikroorganizmov poskytuje si-
likón-silikátová omietka Hasit SiSi. Táto 
hydrofóbna a pritom paropriepustná 
omietka v sebe spája všetky pozitívne 
vlastnosti osvedčených silikátových a si-
likónových omietkových systémov. Na ich 
kolorovanie sa  používajú vysoko kvalit-
né pigmenty, ktoré odolávajú slnečnému 
žiareniu, takže fasáda nevybledne ani po 
rokoch.
www.hasit.sk 

Iveta Krčmáriková
Foto: Hasit, Woodcote

DOSTING SLOVAKIA, spol. s r. o.
Kollárova 85A, 036 01 MARTIN – SK
Tel.: +421 434 221 528, +421 434 307 363, Fax: +421 434 221 539
E-mail: dosting@dosting.sk, Internet: www.dosting.sk
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�  polykarbonát MAKROLON  

�  lineárne pohony MINGARDI a TOPP 

�  kopulové svetlíky VACULUX  

�  hliníkové svetlíky GA  

�  RWA zariadenie na odvod dymu a tepla
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Všetky novinky zavedené na dnešný trh 
sú kombináciou: nového profilu, špeci-
álneho skla, lepšieho kovania, moder-
nejšieho vzhľadu. Aby ste sa v tomto 
všetkom zorientovali, musíte poznať 
okná bližšie.

O konštrukcii
Okno sa skladá z rámu namontovaného 
do otvoru v stene a z pohyblivej časti- 
krídla. V závislosti od toho,  kde sa okno 
otvára rozlišujeme krídlo pravé a ľavé. 
Okno môže byť jedno- krídlové alebo 
niekoľko krídiel: otváravých alebo otvá-
ravo- sklopných. Menej často sú použí-
vané okná posuvné a otočné (horizon-
tálne alebo vertikálne) alebo len sklop-
né. Je možnosť si kúpiť aj okno fixné 
neotvárateľné. Je vhodné ich montovať 
len v prízemí alebo k balkónu (aby ich 
bolo možné bez problémov umyť z obi-
dvoch strán).

Medzi krídlami okna je možné namon-
tovať stĺpik pevný, ktorého účelom je 
spevniť konštrukciu okna. V okne bez 
stĺpika tzv. štulp sa jedno z krídiel otvára 
ako prvé (je možné si vybrať, ktoré) na 
druhom krídle sa musí odblokovať ko-
vanie. Klienti, ktorý si objednávajú okná 
v sieti predajní firmy KODA System
maju možnosť si objednať dvojkrídlové 
štulpové okná, kde budú obidve krídla 
sklopné.

Ďalšou možnou zložkou okien, monto-
vaných väčšinou na starých budovách, 
sú mriežky v skle. Kedysi boli časťou 
konštrukcie okna, a dnes sú už len 
istý druh dekorácie, alebo zachovaním  

vzhľadu budovy. Mriežky môžu byť:
-nalepené na skle z vonkajšej strany 
-umiestnené medzi sklami

O tesnení
Dôležitým prvkom každého okna je tes-
nenie. Vyrobené môže byť z materialov 
ako napr.: silikon, kaučuk, EPDM, TP 
atď . Tesnenie sa môže používať pri 
teplotách od -60 do 200 ° C v závislosti 
od materiálu, z ktorého je vyrobené. Je 
možnosť si vybrať farbu tesnenia. Naj-
častejšie je to čierna alebo sivá, no je 
možnosť vyrobiť aj okná s bielim tesne-
ním.

O skle
Najdôležitejším a najcitlivejším elemen-
tom v okne je sklo. Vo veľkej miere zále-
ží na ňom, či bude v našom dome teplo, 
ticho, jasno a bezpečne. 
Pred stratami tepelnej energie chránia 
kombinované energické skla s koefi-
cientom U = 1,75 do 0,4 W/(m2K). Za-
sklená jednotka je zložená najmenej 
z dvoch trvale spojených panelov skla. 
Najbežnejší z nich je vyrobený zo skla 
typu float číry, sklo s nízkymi emisiami, 
odráža sálavé teplo do interiéru miest-
nosti.

Sklo lepšie izoluje ak:
- priestor medzi dvoma sklami je vyplne    
  ný namiesto vzduchu zemným plynom    
  s nízkou kapacitou prenosu tepla, ako 
  sú napr. argón, kryptón a xenón
- jedno  zo skiel  odráža tepelné žiare-                              
  nie: vysoko alebo nízko emisné: stop-  
  sol
- jedno zo skiel, namiesto obyčajného  

  je použité sklo antisol: premieňajúce 
  chlad na  teplo

Bezpečnostné sklá, bezpečnostné 
okná
Chránia ľudí pred poškodením, rozbitím 
a poranením, zabraňujú vykradnutiu. 
Existujú aj také bezpečnostné skla, kto-
ré sú odolné aj voči rozbitiu pri výbuchu. 
Bezpečnostné sklá sú inštalované v ok-
nách s bezpečnostným kovaním.

Moderné okno musí spĺňať celú radu 
funkcii. 
Nestačí len možnosť otvárať a sklápať, 
ani dobré tepelné parametre. Okná mu-
sia taktiež poskytovať svojím užívate-
ľom bezpečný a pohodlný servis.
Viac ako 70% domou je vykradnutých 
cez okná, z toho 50% cez tie najväčšie 
a najľahšie dostupnejšie- teda cez dve-
re balkónové alebo terasové. Ak chcete 
odradiť vlamačov, existujú čoraz kvalit-
nejšie zabezpečenia proti vlámaniu.
Firma KODA System s.r.o. vyrába okná 
so zvýšenou odolnosťou proti vláma-
niu. Takéto okno musí obsahovať: sklo 
odolné voči nárazu, rozbitiu, vyrezaniu 
otvoru, mechanizmus kľučky musí byť 
zabezpečený proti možnosti odomknu-
tia zamknutého kovania a krídlo odolné 
voči otvoreniu. Vlámaniu zabránia aj 
kľučky s kľúčikom alebo poistkou alebo 
so špeciálnym vnútorným mechaniz-
mom neviditeľným na povrchu kľučky. 
Vďaka tomu nie je možné  presunúť ko-
vanie po obvode krídla. 

Okno musí byť namontované tak aby 
nebolo možné ho vybrať zo steny. V zá-
vislosti od kvality a množstva bezpeč-
nostných elementov v okne sa zvyšuje 
cena okna.

Ako vidíte okno nie je tak jednoduché, 
ako by sa na prvý pohľad zdálo. Kva-
litný výrobca okien musí dobre poznať 
dostupné materiály na trhu a požiadav-
ky dnešného klienta, aby sa mohli mu 
vyrobiť a dodať prvotriedne okná naj-
vyššej kvality. 

Ing. Milan Kurek
KODA System s.r.o.

Mohlo by sa  zdať, že okno ako produkt je jednoduchý výrobok: rám, krídlo, 
sklo, pánty, kľučky, kovanie. To sú len niektoré z mnoho elementov v okne. No 
každý z týchto prvkov musí byť perfektný. Preto výrobcovia okien prinášajú 
stále nové technológie, materiály, a riešia rôzne otázky ako najlepšie zaujať 
klienta svojimi produktmi.

Oči domu





Úzka spolupráca architektov s dodávateľom hliníkových obvodových plášťov 
svedčí o ich záujme vytvoriť vždy ojedinelé dielo a priniesť nové prvky do 
našej architektúry. Aj bežný návštevník mesta vníma architektúru ako súčasť 
svojho bežného života, a preto by mala byť nápaditá a stmelená do daného 
mestského alebo prírodného  prostredia. Architekti to však nemajú jednoduché, 
aby presvedčili investora, že daný návrh bude spĺňať očakávanie funkčnosti, 
estetiky, bezpečnosti a odolnosti podľa EU noriem, ale aj doplňovať účelovo 
životné prostredie.

Okná a dvere z hliníkových profilov
s EPDM tepelným mostom majú vynika-
júce tepelnoizolačné a mechanické 
vlastnosti. Použitý materiál a kvalitná 
povrchová úprava zo širokej škály farieb 
RAL, z eloxu alebo drevenej imitácie 
zaručujú vyrovnané vzhľadové a me-
chanické vlastnosti, objemovú, tvarovú 
a farebnú stálosť za každých poveter-
nostných podmienok bez prejavov star-
nutia. Hliníkové fasády, okná a dvere sa 
uplatňujú v interiéri aj exteriéri v priemy-

selnom, komerčnom aj súkromnom sek-
tore.

Vsadené okenné a  dverové výplne do 
fasády sú bežným stavebným prvkom.
V prípade, že sú rozmery nadštandard-
né, použité rámové a krídlové profily
musia byť so širšou pohľadovou šírkou 
a hĺbkou. Najlepším rámovým systé-
mom pre zasklenie až 63 mm izolačné-
ho trojskla alebo pevnej výplne je CS 86 
HI, ktorý nielen redukuje energetické 

Profesionálna fasáda
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náklady, ale aj vytvára ideálne a príjem-
né podmienky v budove. Najžiadanejšie 
sú francúzske okná, vchodové dvere 
bez nadsvetlíka na výšku 3 m, posuvné 
systémy cez celú šírku miestnosti. Na-
príklad systém posuvných dverí CP155, 
umožňuje zaskliť až 400 kg sklo. Vtedy 
je najlepšie uvažovať s elektrickým po-
honom otvárania.

Dokonale účinné zatienenie niektorých 
plôch budovy proti slnku prináša určitú 
úsporu energie, ak je nainštalovaná kli-
matizácia, a v konečnom dôsledku pod-
statne zvyšuje komfort užívateľa zaskle-
nej steny, zimnej záhrady alebo odstú-
peného posledného podlažia budovy.

Tieniace systémy z hliníkových lamiel 
na vonkajšej strane budovy na ochranu 
pred priamym slnečným žiarením a 
svetlom čoraz častejšie využívajú ar-
chitekti ako prídavnú nákladovo efek-
tívnu dizajnovú pridanú hodnotu budovy. 
V súčasnosti vzrastá záujem nielen o 
exteriérové žalúzie, ale aj o slnolamy, 
ktoré sa donedávna objavovali najmä 

na administratívnych alebo polyfunk-
čných budovách. V porovnaní s inte-
riérovým tienením sú prevádzkovo a 
konštrukčne náročnejšie, ale oveľa 
účinnejšie a ľahšie sa udržiavajú. 
Slnolamy Reynaers Aluminium BS 100 
sú charakteristické najmä pevnou 
konštrukciou osadenou na fasádu 
zväčša pred okná. Vyrábajú sa najmä 
zo špeciálne povrchovo upraveného 
hliníka, ale aj zo skla, ktoré, prirodzene, 
musí mať také vlastnosti, aby vyhovova-
lo na tento účel. Sklenené panely 
dodávajú firmy vo viacerých farbách a 
s rozličnými povrchovými úpravami. 
Môžu sa do nich zakomponovať aj 
solárne plôšky, ktoré poskytujú ďalšie 
energetické výhody. 
 
Pri slnolamoch je poloha lamiel zväčša 
fixne určená. Niektoré slnolamy majú 
konštrukcie riešené tak, že jednotlivé 
lamely sa natáčajú podľa dopadu slnka, 
čiže sa prispôsobujú dopadajúcim 
lúčom. Natáčanie lamiel sa dá ovládať 
elektronicky, ale sú aj také lamely, ktoré 
reagujú automaticky a prispôsobujú sa 
slnečným lúčom. Ďalším tieniacim sys-
témom môže byť BS 40 - posuvný 
slnolamový element s vodiacou lištou - 
existuje v manuálnej aj elektrickej 
verzii. Užívateľ si dokonca môže zvoliť 
medzi „jemným“ a funkcionalistickejším 
vzhľadom. V ponuke sú rôzne možnosti 
a návrhy viacvrstvových posuvných 
panelov od jedného do troch panelov za 
sebou obsahujúcich žalúzie. Rozmery 
panelov sú nastaviteľné a môžu do-
siahnuť výšku 3,5 m a šírku 2 m. 

V súčasnosti sa hlavný dôraz kladie na 
maximálnu svetelnosť interiéru a maxi-
málne rozmery otváravých prvkov na 
fasáde za optimálnych hlukových pod-
mienok úžívateľa. V rámci obvodo- 
vých plášťov sú fasády navrhované 
s maximálnym zasklením, čomu sa pri-
spôsobujeme aj našimi systémami na 
nadmerné zaťaženie, odolnosti voči vet-
ru, vode, tlaku vzduchu v stĺpiko- 
vopriečnikových fasádach, solárných 
fasádach, posuvných systémoch alebo 
napríklad tieniacej technike. Nezaned- 
bateľným parametrom sú tepelno-izo-
lačné vlastnosti v rámci znižovania e- 
nergetickej náročnosti budov, kde kla-
dieme dôraz na maximálne aplikovanie 
okien, dverí v systéme HI a fasád s naj-
lepšími hodnotami Uf rámu a použitím 
izolačných trojskiel s dobrou slnečnou 
ochranou. Taktiež použitie solárnych fa-
sádnych systémov CW 60 Solar do juž-
ných fasád sa postupne začleňuje do 
presklených stien na využitie lacnej sl-

nečnej energie. Ďalšími požiadavkami 
v súčasnej architektúre sú napr. zlepše-
nie zasklievacieho systému (väčšie roz-
mery a váhy), kotvenia do fasádneho 
systému CW, súčasného element sys-
tému CW 86-EF s PTM so 41 mm izolá-
ciou alebo hodnoty rámových konštruk-
cii Uf hodnota < 2.0W/m²K. 

Pokiaľ existuje riziko prehrievania 
priestoru obvykle na južných a západ-
ných stranách fasád budov, je možno 
použiť sklo s lepšími izolačnými para-
metrami prenikania slnečného žiarenia 
(hodnota „g“, a zároveň s väčšou trans-
parentnosťou (hodnota v %). Sklo s ma-
lou transparentnosťou alebo reflexné 
sklo môže spôsobiť, že sa vo vnútri 
miestnosti budete cítiť ako v mydlovej 
bubline. 

Vo všeobecnosti platí, že kvalitný pro-
jekt rieši detaily a výber materiálu už od 
prvopočiatku a na Západ od nás je bež-
né, že predpísané materiály a technoló-
gie opláštenia stavby sú dodržané. 
V súčasnosti máme veľký výber ma- 
teriálov na opláštenie budov, či už dre-
vom, sklom, rôznymi nepriehľadnými 
laminátovými panelmi, hliníkovými de-
koráciami, svetelnými efektmi, kamen-
nými obkladmi atď. Ich pôvod však 
môže byť rôzny, a tak aj certifikovaný 
dodavateľ  musí dodržiavať technológiu 
a odolnosti v rámci danej aplikácie stav-
by. Mnohokrát sa taktiež stretávame 
s tým, že pôvodný návrh a zámer archi-
tekta je potlačený a nahradený zjedno-
dušeným riešením do lacnej realizácie 
na úkor vopred domysleného technické-
ho riešenia. Veríme ale, že sa situácia 
postupne zlepšuje a hľadajú sa aj aty-
pické riešenia s netradičnými materiál-
mi.

Ing. Igor Dúbravec
Foto: Reynaers Aluminium
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Drevené 
domy
ekologické 

po každej stránke
Nevyhnutnosť zmierňovať negatívne dopady 

našej civilizácie na životné prostredie smeru-
je k tomu, že sa na nové domy kladú čoraz 

prísnejšie nároky. Pozornosť sa upria-
muje na ekologickú nezávadnosť po-

užívaných materiálov a zároveň  
na minimalizovanie energetic-

kej náročnosti budov. Dokážu  
v konkurencii moderných 

technológií výstavby ob-
stáť aj tradičné celo- 

drevené stavby?
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Ako sa vyhnúť netesnostiam?
 
Pri celodrevených stavbách existuje rizi-
ko vzniku netesností a škár, ktoré súvisí 
s prehýbaním a praskaním trámov v dô-
sledku príliš rýchleho vysušenia dreva. Pri 
stavbe zrubov zo surového dreva je preto 
nutné nechať stavbu ešte niekoľko me-
siacov po dokončení dosadať a vysušiť. 
V dome by sa nemalo počas prvej zimy 
kúriť, resp. teplota by nemala presiahnuť 
18°C. Takýmto poruchám je možné pre-
dísť aj tým, že sa na stavbu zrubu použije 
kvalitnejšie – hutnejšie a suchšie drevo, 
ktoré nemá tendenciu praskať. Napríklad 
spoločnosť Drevodom Rajec na výstavbu 
zrubov používa tzv. zimné drevo ťažené  
mimo vegetačného obdobia (od marca do 
decembra), ktoré obsahuje menej vody  
a živíc. Počas zimy má čas pomaly a pri-
rodzene vysychať, takže do procesu vý-
stavby vstupuje už polosuché. Výstavbu 
zo zimného dreva je pritom možné reali-
zovať počas celého roka.  

„Od budúceho roka začneme pri výstavbe 
zrubov, na želanie zákazníka, používať aj 
vysokokvalitné drevo zo sibírskych boro-
víc, ktoré je svojimi vlastnosťami porov-
nateľné s cédrovým drevom, z ktorého sa 
stavajú zruby v Kanade,“ vyjadruje sa pán 
Bronček zo spoločnosti Drevodom Rajec. 
„Ide o husto rastené drevo s vysokou pev-
nosťou, húževnatosťou, odolnosťou voči 
rôznym vplyvom a škodcom, a má mini-
málne množstvo výsušných trhlín. Oproti 
bežne používanému smerovému drevu, 
ktorého životnosť sa odhaduje na 150-
200 rokov, drevo zo sibírskych smrekov  
a borovíc vydrží 400 až 500 rokov.“

Od začiatku roku 2008 musia mať všetky 
novopostavené domy energetický certifi-
kát, ktorý je dokladom o tom, že dom spĺ-
ňa normou požadované kritériá na ener-
getickú náročnosť jeho prevádzky. O tom, 
že drevené domy za týmito požiadavkami 
v ničom nezaostávajú svedčí aj fakt, že 
spoločnosť Drevom Rajec je schopná 
svojim klientom vypracovať pre drevený 
dom certifikovaný energetický audit. Ta-
kýto energetický certifikát na drevostavby 
dokáže vystaviť len veľmi málo výrobcov. 

Tepelná pohoda v drevených domoch

V praxi sa osvedčilo, že na dosiahnutie 
príjemnej tepelnej pohody v drevených 
domoch postačuje veľmi malé množstvo 
energie. Namiesto finančne nákladné-
ho ústredného vykurovania v drevenom 
dome celkom stačí vybudovať kozub ale-
bo kachle s liatinovými vložkami, ktoré 
je možné využiť aj na teplovzdušné vy-
kurovanie. Ako doplnok ku kozubu, ktorý 
vystačí na vykúrenie otvorenej haly, sa  
v kúpeľniach a v spálňach často používa 

podlahové vykurovanie. 

Po technických zariadeniach, ako sú kli-
matizácie či ventilátory, netreba v dre-
venom dome siahať ani v horúcom lete. 
Tajomstvo zrubov spočíva v tom, že dre-
vené steny nikdy nevychladnú ako kameň 
a neprehrejú sa ani počas najhorúcejšie-
ho leta, preto sú vždy veľmi príjemne na 
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dotyk. I keď drevo nemá také akumulačné 
schopnosti ako napríklad pálené tehly, 
jeho výhodou sú dobré tepelnoizolačné 
vlastnosti, vďaka ktorým si dokáže udržať 
stabilnú teplotu a svojím vyžarovaním vy-
tvárať útulnú a hrejivú atmosféru. Takže 
pokiaľ ide o množstvo energie potrebnej 
na vytvorenie primeranej tepelnej po-
hody, je energetická bilancia dreveného 



domu až prekvapivo nízka.

Ekológia a zdravie

Ak máte pocit, že ťažba dreva príliš zasa-
huje do ekosystému krajiny, porovnajte si, 
aké množstvo energie sa spotrebuje pri 
ťažbe a spracovaní železnej rudy, vypaľo-
vaní tehál alebo výrobe izolačnej minerál-
nej vlny a aké množstvo exhalátov a CO2 
pritom unikne do ovzdušia. 

Keďže drevo je 100 % prírodný produkt, 
drevená stavba ani pri ukončení svojej 
funkcie nijako nezaťažuje životné prostre-
die. Drevo ako obnoviteľná surovina ne-
ustále dorastá, čiže na vyrúbaných úse-
koch zvyčajne opäť dorastá nový les. 
Potreba zachovania tejto surovinovej 
základne pritom prispieva k zachovaniu 
rozlohy lesných porastov.

K dokonalej ekologickosti drevených sta-
vieb prispieva používanie prírodných ma-
teriálov aj v tých najmenších detailoch. 
„Pokiaľ ide o tepelnú izoláciu, prešli sme 
na ovčie rúno a konopné izolácie, ktoré 
zabezpečuje lepšiu prievzdušnosť, ab-
sorbujú vzdušnú vlhkosť, čím zamedzujú 
vzniku plesní,“ vyjadruje sa pán Bronček. 
„Pre zvýšenie odolnosti voči poveternost-

ným vplyvom, plesniam, hubám a drevo-
kazným škodcom zasa stačí drevo ošetriť 
roztokom prírodných minerálnych solí, 
voskom alebo rastlinnými olejmi – čiže 
čisto prírodnými prostriedkami.“ 

Prehliadnuť nemožno ani priaznivý vplyv 
drevených stavieb na zdravie a pohodu 
ich obyvateľov. „Klíma v zrubových do-
moch je celkom iná v porovnaní s klasic-
kými murovanými stavbami. Dochádza 
tu k prirodzenému vymieňaniu vzduchu 
medzi interiérom a exteriérom. Masív-
ne drevo pritom pôsobí antistaticky, an-
tibakteriálne, pohlcuje pachy, žiarenia 
aj negatívne energie - či už tie zo zem-
ského jadra alebo z okolitých vplyvov. 
To znamená, že drevený dom pôsobí na 
ľudský organizmus tým najpríjemnejším 
a najprirodzenejším spôsobom,“ komen-
tuje pán Bronček. Drevo ako prírodný ma-
teriál obmedzuje vznik alergénov, a preto 
je dokázateľne najvhodnejšou otázkou 
bývania pre alergikov.

Ing. arch. Anna Palfiová v spolupráci 
so spoločnosťou Drevodom Rajec
Foto: Drevodom Rajec, sxc.hu
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Moderné drevené domy ponúkajú jedinečnú šancu žiť uprostred prírody i 
uprostred mesta súčasne. Každý deň môžete vdychovať neopakovateľnú vôňu 
dreva, zažívať pocit príjemného relaxu a pohody, zabúdať na stres a všedné 
starosti, využívať všetky výhody moderných technológií, byť spolutvorcom 
svojich predstáv o bývaní a vždy sa tešiť na návrat domov.

Drevená nízkoenergetická stavba z masívu 

– najekologickejšie bývanie

Drevo pôsobí teplo, v porovnaní s mu-
rovanou stavbou má inú atmosféru, vý-
borné biologické, ekologické a tepelno-
izolačné vlastnosti. Drevený dom, ak je 
správne navrhnutý a postavený, má níz-
ke vykurovacie náklady, samočinné re-
gulovanie vlhkosti a pocit pohody s prí-
jemnou drevenou vôňou. Vylučovanie 
silíc z dreva má priaznivé účinky na dý-
chanie. Drevený dom poskytuje psy-
chickú pohodu, harmóniu a pokoj. 

Zdravé bývanie
Pohrajme sa teraz trochu so slovíčkami. 
Pod slovom „drevenica“ si väčšina z nás 
predstaví utešenú učupenú chalúpku s 
malými oknami, pod slovom „drevodom“ 
montovaný dom s chemicky a mecha-
nicky upravovaných drevených štiepok 
a pod slovom „zrub“ nahrubo otesané 
kmene začapované do seba.

Aké slovné spojenie by však charakte-
rizovalo dom z dreva, ktorý má nasle-
dovné kvality:
- materiál – čisté drevo, 
- moderný dizajn, vhodný  i  do  rovina-   
  tých oblastí a mestských aglomerácií, 
- veľké a nahusto navrhnuté presklené 
  plochy, 
- izolačné vlastnosti stien na rozhraní 
  nízkoenergetického a pasívneho 
  domu,  
- možnosť  kombinácie  dreva a  sadro-
  kartónu v interiéri, 
- žiadne sadanie konštrukcie domu  
  pri zosychaní dreva stien,
- v prípade nutnosti možnosť kombiná- 
  cie s murovanými stenami.

Drevený dom trochu inak
Správna odpoveď je moderný dom zru-
bovo - stĺpikovej konštrukcie. O tomto 
riešení bývania, čiže o celodrevenej 
stavbe z masívu, je možné bez zveličo-
vania povedať, že stelesňuje to najeko-
logickejšie z najekologickejšieho. Cie-
ľom Houseforyou s.r.o.  je plne uspokojiť 
náročnú klientelu, ktorá pozná moderné 
trendy bývania v súlade s prírodou. Pre 
ňu spoločnosť pripravila návrh riešenia 
celoročných domov na bývanie alebo 
víkendových domov, so štruktúrou ob-
vodovej drevenej steny najvyššieho 
štandardu v oblasti výroby drevených 
domov.

Od návrhu až po realizáciu
Houseforyou, s. r. o., je spoločnosť, kto-
rá ponúka svojím klientom prvotriedne 
komplexné služby v oblasti stavebníc-
tva so zameraním na ekologickú výstav-
bu drevených domov, zohľadňujúcich 
nielen ekonomické a ekologické aspek-
ty, ale zároveň svojím dizajnom sa ho-
diace do prostredia tak podhorských 
a horských lokalít, ako aj mestskej zá-
stavby, v ktorých budú realizované.

Komplexné služby spoločnosti:
- architektonické návrhy a projektova-
  nie stavieb 
- služby bytového architekta 
- realizácia stavieb 
- zabezpečenie hypotekárneho financo-   
  vania prostredníctvom Tatrabanky 

Drevo má atmosféru

Estetika, ekológia, zdravie, pocit tepla, 
prírody okolo seba... I keď stále ešte 
platí „tehla je tehla“, pomaly, ale isto, 
prichádza doba staronového ušľachtilé-
ho stavebného materiálu, akým je dre-
vo. A pokiaľ možno, v čistej forme, neli-
sovanej, nezmiešanej s rôznymi chemi-
káliami, so svojimi veľmi dobrými i hor-
šími vlastnosťami. 
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kazníka je dobre navrhnutá architektúra 
domu. 

Na priložených fotografiách našich rea-
lizácií chceme demonštrovať výsledky 
dobrej spolupráce klientov a našej spo-
ločnosti v oblasti dizajnu domu zvonku i 
z vnútra.

Houseforyou  s. r. o.
 
Moyzesova 4358/9 
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421 (0)907 204 351 
Tel.: +421 (0)915 850 252 
Fax: +421 (0)44 551 42 39

- zabezpečenie poistení súvisiacich 
  s výstavbou a užívaním stavby 
- starostlivosť a údržba počas  doby  ži-
  votnosti stavby 

Spoločnosť Hausforyou, s. r. o., dispo-
nuje vlastným výrobným a technickým 
zariadením na výrobu a montáž zrubo-
vých konštrukcií. Technológia opraco-
vania zrubových profilov vychádza z fín-
skych a nemeckých technológií, ktoré 
sú v súčasnosti používané na celom 
svete. Firma vytvorila vlastný návrh pro-
filov, vychádzajúcich zo skúseností ne-
meckých a rakúskych firiem. Spoloč-
nosť má k dispozícii najnovšiu technoló-
giu spracovania drevených hranolov, 
aká je v tomto odbore možná, vysoko-
kvalifikovanými odborníkmi všetkých
potrebných profesií požadovaných pre 
výstavbu domu na kľúč. 

Skladba obvodovej steny
Základom obvodovej steny je sendvičo-
vo-zrubová konštrukcia, ktorá okrem 
čistého dreva obsahuje iba izoláciu  
z minerálnej vlny a nevyhnutnú parozá-
branu proti prieniku vlhkosti do izolácie 
z interiéru. Stĺpikovo-zrubová konštruk-
cia (čisto drvený sendvič) zabezpečuje 
úplnú výškovú stálosť stavby, oproti zru-
bovej konštrukcii, bez akýchkoľvek po-
hybov v priebehu roka. Tvar hranolov 
použitých pre stavbu obvodového pláš-
ťa sa vyznačuje nepriedušným zám-
kom, ktorého výhody možno pocítiť 
hlavne v zime, a spájaním zubami, pod 
ktoré nenatečie dažďová voda.

Tepelný odpor steny sa pohybuje od 4,5 
do 6 v závislosti od skladby izolácie. 

Dom podľa vašich predstáv
Firma Hausforyou, s. r. o., ponúka svo-
jim klientom možnosť modifikácie inte-
riéru. Tým sa každý klient môže podie-
ľať na vytvorení domu určeného na účel, 
ktorý mu vyhovuje – na relax ako víken-
dový dom alebo na celoročné bývanie.
V ponuke firmy sa nachádza niekoľ-
ko domov rôznej veľkosti, ale dokáže 
zrealizovať aj výstavbu vami vybraného 
domu z katalógu, alebo navrhnúť dom 
priamo podľa vašich predstáv. Firma 
Hausforyou, s. r. o., realizuje aj stavby 
na kľúč - to znamená, dom kompletne 
zariadený (okrem kuchynskej linky 
a svietidiel), alebo realizáciu len hrubej 
stavby, s možnosťou dokončenia jej in-
teriéru svojpomocne.

Postaviť dom kvalitne je samozrejmos-
ťou každej serióznej stavebnej firmy,
nevyhnutnou súčasťou spokojnosti zá-

e-mail: info@h4y.sk 
e-mail: house4you@acsa.sk
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Ako ponechať drevu 
jeho prirodzenú krásu
Ponechať drevu v exteriéri jeho prirodzený charakter bez potreby jeho farebnej 
úpravy bolo doteraz iba želaním. Či už na oknách a vchodových dverách, ale 
aj na ostatných výrobkoch, akými sú drevostavby, obklady, ploty.... Želanie 
zo strany nás, zákazníkov, bolo takmer vždy zamietnuté zo strany výrobcov 
drevených výrobkov.

Faktom je, že bezfarebné drevo v ex-
teriéri bez farebnej úpravy vykazovalo 
takmer žiadnu alebo absolútne nedosta-
točnú ochranu pred vplyvmi poveternos-
ti. Samotným prejavom nedostatočnej 
ochrany je tmavnutie a v poslednom 
štádiu až zosivenie dreva. Preto sa nie 
je ani čomu čudovať, keď výrobcovia 
drevených výrobkov zaujímali k želaniu 
bezfarebného dreva zamietavé stano-
visko.

Okná a vchodové dvere
Vývojových pracovníkov roky sužovala 
neľahká úloha: ako dať oknám priro- 
dzený vzhľad a zároveň zabezpečiť ich 
trvácnosť. Neľahká úloha, ktorá prinies-

la so sebou myšlienku a tá priniesla od-
poveď. 
Odpoveď sa skrýva v produktovej línii 
ADLER Aquawood Ligno+.
Systém ADLER Aquawood Ligno+ je za-
ložený na revolučnej nano–technológii, 
ktorá využíva kombináciu vysoko účin-
ných UV absorbérov spolupracujúcich 
s chemickými stabilizátormi lignínu. Tie 
spôsobujú, že lignín už nie je náchylný 
na UV-žiarenie. Potreba vysokého ob-
sahu lignínu predurčuje tieto materiály 
iba pre úpravu ihličnatých drevín.
Lignín je jedna zo zložiek v dreve, kto-
rá pôsobí ako spevňovací faktor (spá-
ja vlákna), dodáva drevu pevnosť a je  
najmenej stabilný voči svetlu. Tam, kde 
sa poruší alebo úplne odbúra, sa  au-

BEZFAREBNÉ DREVO V EXTERIÉRI 

Sen o bezfarebných drevených výrobkoch v exteriéri je skutočnosťou. 
Top novinky z ,,kuchyne“ Adler. Vyvinuté na nano technológiách. 

Ligno+ 

• systém pre bezfarebné okná a dvere 
• účinná UV ochrana dreva 
• špeciálny stabilizátor lignínu 
• chráni pred zamodraním a škodcami 
• vodou riediteľné produkty 
• dokonca s 5-ročnou zárukou bez nutnosti údržby 

Uvedené novinky žiadajte u popredných spracovávateľov produktov Adler.
Viac info sa dozviete na www.adler.sk

Lignovit Protect 

• systém pre bezfarebné drevostavby, 
 obklady v exteriéri 
• účinne chráni pred UV žiarením 
• vodou riediteľné produkty

Adler Slovensko s.r.o. 
P.O.BOX 1, M.Gorkého 38 · Prievidza
Tel. 046/5199621 · info@adler.sk · www.adler.sk
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tomaticky znižuje aj pevnosť dreva. V 
podstate vplyv svetla na drevo (lignín) 
výrazne ovplyvňuje životnosť náteru. Ak 
dôjde k poškodeniu lignínu, následne 
dochádza k zníženiu priľnavosti náteru 
a jeho odlupovaniu. A to je aj vysvetle-
nie, prečo tak rýchlo dochádza k poru-
šeniu vyššie uvedených bezfarebných 
systémov.
Systém Ligno+ sa skladá z troch vrs-
tiev. Každá má svoju špecifi ckú úlohu. 
Impregnačný základ aktívne zasahuje 
bunkovú štruktúru dreva, chráni pred 
UV žiarením a vďaka použitiu vysoko 
hodnotných surovín stabilizuje lignín 
a tým udržuje spojenie buniek v stálej 
kompaktnosti. 
Medzivrstva izoluje okná kol dokola a 
tým zabraňuje vnikaniu vlhkosti. Je tak-
povediac druhou kožou na okne. Vrch-
ný lak zabezpečuje aktívnu UV ochranu 
a perfektnú optiku. Pracuje sa pritom s 
najmodernejšími UV ochrannými pro-
striedkami vo veľkosti nano častíc, čím 
sa dosiahla perfektná transparentnosť 
systému pri súčasnom ochrannom účin-
ku. Revolučné na tejto technológii je 
extrémna stálosť ochranného účinku 
systému v porovnaní s bežnými bezfa-
rebnými systémami pre exteriér.
A aby toho nebolo málo, na bezfareb-
ný systém Aquawood Ligno+ výrob-
ca ADLER poskytuje 5-ročnú záruku. 
Predmetom záruky je, že drevo nezosi-
vie, lak sa nezlúpe a zmena farby bude 
minimálna, nepatrná.  
V čom je to naozaj iné? Posúďte sami.
Test nezávislého výskumného inštitútu 
z Rakúska.Porovnanie starnutia vply-

vom poveternosti.

Ostatné drevené výrobky v exteriéri
Aj na tieto výrobky Adler myslel a sa-
mozrejme, pripravil na bezfarebnú po-
vrchovú úpravu do exteriéru ucelenú 
paletu produktov. Tu ide o tenko vrst-
vou systém Lignovit Protect. Systém 
sa skladá z impregnačného základu 
Lignovit Protect Grund na báze špeciál-
nych disperzií s obsahom stabilizátorov 
lignínu a UV absorbérov a vrchnej ten-
kovrstvej lazúry Lignovit Protect Finish. 
Vrchná bezfarebná lazúra zabezpečuje 
predĺženie farebnej stability ihličnatých 
drevín. Uvedený systém výrazne redu-
kuje časovú náročnosť na proces úpra-
vy drevených výrobkov, umožňuje však  
postupné farebné zmeny k tmavším od-
tieňom dreva. Výrazne však predlžuje 
tento proces a nevyskytuje sa pri ňom 

proces odlupovania náteru pri zmene 
farby podkladu ako pri bežných bezfa-
rebných systémoch. 
Ak ste zatúžili aj vy mať konečne dre-
vo v exteriéri v prirodzenom šate, už 
nemusíte na nič čakať. Obráťte sa na 
popredných výrobcov drevených výrob-
kov a žiadajte si uvedené systémy.Viac 
informácií o tu popisovaných systémoch 
nájdete na www.adler.sk

Ing. Ján Svocák.
Foto: ADLER Slovensko s.r.o.

system 1 system 2 system 3 system 4

Systém 1: bežný bezfarebný systém 
Systém 2,3: modifi kovaný bezfarebný systém
Systém 4: systém ADLER Aquawood Ligno+

BEZFAREBNÉ DREVO V EXTERIÉRI 

Sen o bezfarebných drevených výrobkoch v exteriéri je skutočnosťou. 
Top novinky z ,,kuchyne“ Adler. Vyvinuté na nano technológiách. 

Ligno+ 

• systém pre bezfarebné okná a dvere 
• účinná UV ochrana dreva 
• špeciálny stabilizátor lignínu 
• chráni pred zamodraním a škodcami 
• vodou riediteľné produkty 
• dokonca s 5-ročnou zárukou bez nutnosti údržby 

Uvedené novinky žiadajte u popredných spracovávateľov produktov Adler.
Viac info sa dozviete na www.adler.sk

Lignovit Protect 

• systém pre bezfarebné drevostavby, 
 obklady v exteriéri 
• účinne chráni pred UV žiarením 
• vodou riediteľné produkty

Adler Slovensko s.r.o. 
P.O.BOX 1, M.Gorkého 38 · Prievidza
Tel. 046/5199621 · info@adler.sk · www.adler.sk

45



V dnešnej dobe je na trhu niekoľko dru-
hov izolačných materiálov, teda treba 
správne vyberať a hlavne správne mon-
tovať. Každý systém má totiž predpísa-
né súčasti a montážne návody a je po-
trebné, aby sa dodržiavali, inak systém 
nebude plniť svoju funkciu. 

Dôležitou súčasťou izolácie strechy je 
fólia - parozábrana, ktorá sa kladie na 
spodnú vrstvu izolácie – má funkciu 
ochrany izolácie pred vlhkosťou zvnútra 

Tepelné izolácie striech 
 - pohoda pri bývaní v lete i v zime 

Predstavme si krásne zrenovované a zrekonštruované podkrovie rodinného 
domu či chalúpky s útulnými zákutiami, so strešnými oknami, cez ktoré je 
v noci vidieť hviezdy... Romantika! Kto by z nás nechcel takéto bývanie, zvlášť, 
keď je to aj finančne výhodnejšie ako stavba nového domu či prístavba ?

Aby  takáto  romantika pretrvávala aj  po 
prvom lete či po prvej zime, potrebuje-
me vytvoriť pohodu pri bývaní. Tepel-
nú pohodu v lete i v zime tvorí tepelná 
izolácia. Aj keď väčšine sa pod týmto 
pojmom predstaví hlavne niečo, čo nás 
má chrániť pred zimou, ten, kto prežil 
pár horúcich letných dní pod nezaizolo-
vanou strechou, vie, o čom je reč. Tak-
že, ak si chceme vo svojom podkroví 
nažívať v pohode, nezabudnime si pri 
výstavbe zvoliť správnu izoláciu.
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z podkrovia.  Najnovšie typy fólií majú 
reflexný povrch a odrážajú tak teplo 
z vykurovania späť do miestnosti a šet-
ria naše financie.

Pre obytné podkrovie sa najčastejšie 
využíva typ dvojplášťovej odvetranej 
strechy, to znamená, že medzi kryti-
nou a difúznou fóliou je odvetrávacia 
medzera. Izolácia sa potom kladie na 
celú šírku pozdĺž krokiev a druhá vrstva 
sa odporúča klásť naprieč prvej vrstve, 
teda do kríža. Vytvoríme tak dokonalú 
izoláciu a zabránime vzniku tepelných 
mostov a únikov tepla pozdĺž krokiev 
v streche.

Difúzna fólia prepustí vlhkosť z izolácie 
smerom von a potom ju odvetrá popod 
krytinu do okolia. Tak ostáva izolácia 
suchá a plní svoju funkciu – izoluje.

Pri podkroviach sa najčastejšie použí-
va minerálna vlna, ktorá úplne vyplní 
priestor medzi krokvami. Je nielen te-
pelným izolantom, ale má aj výbornú 
protihlukovú funkciu a dá sa jednodu-
cho montovať.

Tak s chuťou do práce, nech nič neruší 
naše romantické okamžiky v príjemnom 
podkroví.

Alebo ešte lepšie, prácu nechajme na 
odborníkov a my si už len užívajme.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou  
JJJ STAV -  BUILD, s.r.o. 
Foto: JJJ STAV -  BUILD, s.r.o. 



Lokálny tepelný most vzniká v miestach 
stretnutia rôznych konštrukčných detai-
lov a na exponovaných miestach, hlav-
ne v mieste prechodu vyčnievajúcej 
konštrukcie (balkóny, atiky) do interiéru. 
Moderným riešeném prerušenia tepel-
ného mosta je tepelnoizolčný nosník - 
Schöck Isokorb. Jeto dielec, ktorý pre-
náša statické zaťaženia od balkónu a 
zároveň umožňuje tepelnej izolácií fa-
sády prebehnúť medzi budovou a bal-
kónom a zabrániť tak vzniku tepelného 
mosta.  Izolačné vlastnosti tepelnoizo-
lačných sú rôzne a závisia od použitých 
materiálov. Napríklad tepelná vodivosť 
nehrdzavejúcej ocele je štyrikrát nižšia 
než tepelná vodivosť betonárskej (čier-
nej) ocele. Výsledkom hľadania ako 
ešte znížiť tepelné straty je vývoj Schöck 
Isokorbu® s vysoko tepelnoizolačným 
tlakovým ložiskom (HTE Modulom), kto-
rý má najmenší koeficient tepelnej vodi-
vosti zo všetkých statických tepelnoizo-
lačných nosníkov na trhu. 

Tepelná vodivosť  pre 18 cm hrubý bal-
kón sa pohybuje od =0,092 W/°Km po 
=0,196 W/°Km podľa veľkosti konzoly 

a statického namáhania. 

Od októbra 2008 sú k dispozícii iso-
korby s hrúbkou tepelnej izolácie 12 
cm. Tieto vyhovujú aj požiadavkám 
kladeným na tzv. pasívne domy.

Výhody použitia Schöck Isokorbu sú 
zrejmé. Prvá, a možno nie najvýzna-
mnejšia, je šetrenie energie a tým aj pe-
ňaženky obyvateľa, druhá najhlavnejšia 
sa ukáže, keď po prvej zime nadšenie a 
spokojnosť z nového moderného bytu 
nie je skalené zaplesnenými rohmi 
miestností – a nákladmi na veľmi pro-
blematické dodatočné riešenia  (najčas-
tejšie a najnákladnejšie je prekúrenie 
celej miestnosti o 4 až 5 stupňov Celzia 
a tým zvýšenie teploty chladného rohu 
nad rosný bod). Použitie Schöck Isokor-
bu pritom nijako nenarušuje rytmus vý-
stavby, nekomplikuje montáž debnenia  
ani ukladania výstuže.   

Pozrite sa ako vyzerajú prvky, ktoré 
majú oddeliť balkón od budovy a sami 
uvidíte, kade bude vnikať chlad do 
vášho domu. A ak vám niekto tvrdí: „tak-
to to stačí“, opýtajte sa, či váš dodávateľ 
vôbec pozná hodnotu tepelnej vodivosti 
svojho riešenia. 

Prerušenie tepelných mostov Schöck 
prvkami nie je lacné riešenie, ale doda-
točné odstraňovanie zaplesnenia a kos-
trbaté, po dvoch troch sezónach znovu 
sa opakujúce sanácie zateplenia balkó-
na sú určite drahšie. Pri riešení detailov 
vlastného domu stále platí, že nie sme 
takí bohatí, aby sme si mohli dovoliť lac-
né veci.

Pomocou prvkov Schöck Isokorb mož-
no tepelne oddeliť aj kovové konštruk-
cie, aj pripojiť kovové konštrukcie k be-
tónovým.

KONSTRUKT PLUS, spol. s r.o.
Halašova 10,

831 03 Bratislava
e-mail:office@kontstrukt.sk

tel.: + 421/2/33669911
fax: +421/2/4445 0381

- termické oddelenie balkóna od budovy
V dnešných stavbách má zateplená plocha fasády domu malý tepelný únik a 
miesto lokálneho tepelného mosta sa hneď ukáže nízkou povrchovou teplotou 
a následným zarosením a zaplesnením rohu. 

Schöck Isokorb

Schöck Isokorb® KX BETÓN-BETÓN 

Schöck Isokorb® KS BETÓN-KOV

Schöck Isokorb® KST KOV-KOV
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CANUS ob.spol.
Južná trieda 66, Košice
Tel.: 0918 638 466
Fir.tel/fax.: 055/ 674 00 91
E-mail: infra-kurenie@infra-kurenie.sk
Web: www.infra-kurenie.sk

- vykurovacie panely LUX
- žiariče
- elektrické sušiaky
- zvlhčovače
- odvlhčovače
- ventilátory
- klimatizácie
- lapače hmyzu
- sušiče rúk
- sušiče na vlasy
 

Progresívne  technológie  v  oblasti  vykurovania

e-shop: www.infra-kurenie.sk

PORADENSTVO
MONTÁŽ
DEMONTÁŽ
ZÁRUČNÝ A POZÁRUĆNÝ SERVIS

Prinesieme teplo 
do vášho domova!
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Certifikát v paneláku
Energetická certifikácia budov, zá-
konná povinnosť platná od začiatku 
tohto roka, sa dotýka aj bytových do-
mov. Pri energetickej certifikácii sa 
vyhodnocuje teoretická potreba doda-
nej energie do budovy na základe nor-
malizovaných podmienok, ktoré sú 
pre celé územie Slovenska jednotné. 
Budova sa na základe výpočtu zaradí 
do jednej zo siedmich energetických 
tried (A-G).

Povinnosť energetickej certifikácie sa 
vzťahuje na budovy, ktoré sú predme-
tom predaja, prenájmu a na všetky no-
vostavby, ktorých kolaudačné konanie 
začalo po 1. januári 2008. Budovy, na 
ktorých sa robila významná obnova 
(zateplenie obvodového a strešného 
plášťa, výmena otvorových výplní ale-
bo energetického vybavenia budovy) 
s významným vplyvom na energetickú 
hospodárnosť budovy, majú taktiež od 
1. januára 2008 povinnosť energetickej 
certifikácie. Energetický certifikát budo-
vy je povinný zabezpečiť vlastník budo-
vy (prípadne spoločenstvo vlastníkov). 
Ten môže touto úlohou poveriť správcu 
budovy a ten má následne povinnosť 
energetický certifikát zabezpečiť. 

Bytovky s úľavami
Pre majiteľov bytov v panelákoch povin-
nosť certifikovať nastáva len v niekto-
rých prípadoch stanovených zákonom 
555/2005 Z.z. o energetickej hospodár-
nosti budov. Bytový dom je komplexná 
jednotka. Preto ho treba aj certifikovať 
ako celok – certifikát pre samostatný 
byt (len časť domu) nie je možné vyho-
toviť, zákon takúto povinnosť ani neuvá- 
dza. Na druhej strane, ani individuálny 
predaj či prenájom bytu neznamenajú 
automaticky povinnosť majiteľov ostat-
ných bytov zabezpečiť pre bytový dom 
certifikát. Povinnosť certifikovať bytový 
dom nastáva najčastejšie v prípade za-
teplenia obvodového plášťa alebo zme-
ny zdroja tepla, prípadne významného 
zásahu do systému vykurovania.
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Na rozdiel od iných typov budov pre 
bytové domy sa energetická certifiká-
cia zo zákona 555/2005 o energetickej 
hospodárnosti budov týka len dvoch zo 
štyroch obvyklých miest spotreby (1. 
stavebné konštrukcie – tepelná ochrana 
budovy, 2. vykurovanie a príprava tep-
lej vody, 3. nútené vetranie a klimatizá-
cia, 4. elektroinštalácie a zabudované 
osvetlenie), len prvých dvoch zo spo-
menutých štyroch.

Energetické triedy
„Veľkým šťastím najmä panelových do-
mov je rozsiahla databáza informácií o 
ich spotrebe, ktorá existovala pri sta-
novovaní intervalov spotreby v jednot-
livých energetických triedach,“ hodnotí 
skúsenosti z praxe Bronislava Herdová 
zo spoločnosti En-Efekt a pokračuje: 
„najbežnejšie paneláky zo sedemdesia-
tych rokov sa po zateplení nachádzajú 
v triede C-D, pri extrémne zanedbanej 
údržbe napríklad v triede F. Pri ostat-
ných budovách sú intervaly pre zarade-
nie do energetických tried prísnejšie a 
často je problém aj kvalitnú novostavbu 
dostať do triedy B tak, ako to požaduje 
zákon. Do budúcnosti je potrebné lepšie 
zosúladiť požiadavky na budovy podľa 
technických noriem a legislatívnych 
predpisov.“ Juraj Nagy, odborne spô-
sobilá osoba pre oblasť spotreby vyku-
rovanie a príparava ohriatej pitnej vody 
vymenúva najbežnejšie nedostatky 
bytových domov: „Najzásadnejší vplyv 
na energetickú náročnosť budovy má 
samotná architektúra a orientácia budo-
vy na svetové strany. Citlivým návrhom 

budovy s použitím konvenčných mate-
riálov, optimálneho podielu presklených 
plôch a ich orientácie na svetové strany 
a vnútornej dispozície priestorov možno 
do veľkej miery predurčiť priaznivé ener-
getické zatriedenie budovy. V oblasti 
prípravy teplej vody sa často stretáva-
me s nedostatočne tepelne izolovanými 
potrubiami teplej vody, ktoré na zarade-
nie do energetickej triedy vplývajú ne-
gatívne, najmä počas obdobia mimo vy-
kurovacej sezóny, keď zostávajú straty 
z týchto potrubí nevyužité.“ 

Zlepšiť si zatriedenie
Môže sa stať, že po vykonaní energe-
tickej certifikácie majitelia domu zistia, 
že sa nachádzajú v triede s vysokou 
spotrebou energie a chceli by tento stav 
zmeniť. Ľudia môžu často zostať pre-
kvapení. „Malú certifikáciu“ – hodnote-
nie (ale na základe skutočnej spotreby) 
majitelia robia každý mesiac pri platbe 
faktúr za dodávky energie. Ich prepočty 
a očakávania sa od normalizovaného 
(teoretického) hodnotenia v zmysle cer-
tifikácie môžu výrazne líšiť. Zatriedenie 
do energetickej triedy do veľkej miery 
ovplyvňuje faktor tvaru budovy, ktorý 
určuje vzťah medzi celkovou úžitkovou 
plochou budovy a plochou, ktorou budo-
va susedí s vonkajším prostredím (obvo-
dové steny, strecha, podlaha). Často je 
budova postavená tak, že podiel celko-
vej dodanej energie do budovy a celko-
vej podlahovej plochy budovy je natoľko 
ovplyvnený stavebnou stránkou, že aj 
séria opatrení budovu do vyššej triedy 
energetickej náročnosti neposunie. 

Problém s polyfunkciou
Certifikované budovy sa rozdeľujú do 
typov podľa spôsobu ich užívania – inú 
spotrebu energie majú rodinné domy 
a obytné budovy, inú administratívne 
budovy a celkom inú športové haly. 
Energetické triedy sa pre každý typ, pri-
rodzene, líšia. Problém nastáva pri po-
lyfunkčných budovách. Ak ide napríklad 
o jeden stavebný celok tvorený obytným 
blokom, administratívnou časťou a ob-
chodmi, zákon ani vyhláška neurčujú, 
podľa akého kľúča objekt zaradiť do 
príslušného typu budov (napr. prevažu-
júceho účelu) alebo či mu vystaviť viac 
štítkov, ak sú napríklad tieto bloky z po-
hľadu spotreby a veľkosti rovnocenné. 
Tento problém sa dotýka sčasti aj byto-
vých domov, ktoré majú v nebytových 
priestoroch napríklad obchody alebo 
drobné remeselnícke prevádzky.

Globálny ukazovaťeľ spotreby
Globálny ukazovateľ spotreby energie 
v budove sa udáva v kWh.m-2.rok-1. 
Tento ukazovateľ je súčtom všetkých 
dodávok energie do domu. Keďže cena 
za teplo, ohriatu pitnú vodu a elektrinu 
je rôzna a aj rozpätie v rámci jednej trie-
dy je relatívne veľké, dajú sa náklady na 
energetiku bývania počítať len s malou 
presnosťou. Pri byte s rozlohou 65 m2 a 
odhadovanou globálnou cenou kWh do-
danej energie 4-5 Sk môže byť rozdiel 
medzi triedou C (kvalitne zrekonštruo-
vaný panelák) a F (zanedbaný panelák) 
okolo 2000 – 2500 Sk mesačne.

Vojtech Hollan
Energetické centrum Bratislava
Foto: Baumit, Energetické centrum Bratislava, archív re-
dakcie

Povinnosť certifikácie sa vzťahuje na bu-
dovy, ktoré:
a) sú predmetom predaja,
b) sú predmetom prenájmu,
c) všetky novostavby, ktorých kolaudač-
né konanie začalo po 1. januári 2008,
d) všetky budovy, na ktorých sa robila 
významná obnova (zateplenie obvo-
dového a strešného plášťa, výmena 
otvorových výplní alebo energetického 
vybavenia budovy) a ktorá má vplyv na 
energetické hospodárstvo budovy. Týka 
sa to rekonštrukcií, ktorých kolaudačné 
konanie začalo po 1. januári 2008.
Zabezpečiť certifikáciu budovy je pritom 
povinnosťou vlastníka budovy. Ten ju 
môže preniesť na správcu. 
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Podľa doterajších skúseností dokážu so-
lárne tepelné systémy pokryť viac ako 
polovicu spotreby teplej vody ročne, čo 
priamo znamená úsporu financií na do-
hrievanie konvenčnými zdrojmi (v slo-
venských podmienkach hlavne zemným 
plynom). Je samozrejmé, že vhodné na-
stavenie a dimenzovanie kolektorov ako 
aj zásobníkov a výmenníkov prispieva  
k vyššej účinnosti zariadenia.

Obmedzujúcim faktorom sú hlavne finan-
cie, pretože solárne kolektory stále nie sú 
vecou bežnej potreby. Aj tu však dochá-

dza k vývoju, nie len čo sa týka nových 
technológií, ale aj ponuky dodávateľských 
a montážnych spoločností.

V tejto súvislosti by sme čitateľom radi 
predstavili projekt EAST-GSR, ktorý sa 
snaží o nefinančnú podporu rozvoja trhu 
so solárnymi kolektormi. Skratka EAST 
znamená, že je realizovaný v nových 
členských krajinách EÚ (Slovensko, Poľ-
sko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko)  
a GSR garantované solárne výsledky 
(Guaranteed Solar Results). 

Koncept GSR predstavuje zmluvu medzi 
vlastníkom alebo používateľom solárneho 
systému a medzi dodávateľom. Dodáva-
teľ preberá zodpovednosť za samotnú in-
štaláciu, ako aj za garantované množstvo 
dodanej solárnej energie. Zmluva GSR je 

Garantované solárne výsledky 
ako doplnok finančnej podpory slnečných kolektorov

O využívaní slnečnej energie na ohrev 
teplej vody sa hovorí už niekoľko rokov 
až desaťročí. Slovensko má vhodné pod-
mienky na využívanie tohto obnoviteľ-
ného zdroja energie na tieto účely.

52



vhodná pre stredne veľké až veľké solár-
ne systémy na prípravu teplej úžitkovej 
vody (nemocnice, bytové domy, hotely).

Na základe teploty teplej vody stanovenej 
dohodou a úrovne jej spotreby sa v zmlu-
ve určí pre kupujúceho, vlastníka alebo 
užívateľa systému relevantné garantova-
né množstvo solárnej energie, ktoré sa 
bude dodávať (kWh/rok). Zmluva navyše 
zakotvuje aspekt finančného odškodnenia 
vlastníka v prípade, že sa očakávané vý-
sledky nedosiahnu. Pre sezónne výkyvy 
v intenzite slnečného žiarenia sa priemer 
dodaného tepla meria počas trojročnej 
potvrdzovacej fázy. Aby sa výsledky dali 
garantovať, je potrebné nainštalovať mo-
nitorovací systém, ktorý umožňuje kaž-
dodennú analýzu energetického výkonu. 
Práve z potreby tohto zariadenia vyplýva 

vhodnosť konceptu GSR pre stredne veľ-
ké až veľké inštalácie, aby sa znížil pomer 
nákladov na samotné meranie. Meracie 
zariadenie musí byť schopné získavať 
informácie o spotrebe teplej vody, doda-
nej solárnej energii a spotrebe záložnej 
energie. 

Môže sa zdať, že garantovať prísun sl-
nečnej energie a tým aj výkon kolektorov, 
nie je možné. Tento systém sa rozmohol 
doteraz hlavne vo Francúzsku. Výrobco-
via kolektorov na základe technických 
meraní, použitých materiálov a dimenzo-
vania samotnej inštalácie vedia teoreticky 
zistiť, aký by mal byť prínos kolektorov. Ak 
si za svojimi produktmi a ich kvalitou sto-
ja, sú schopní garantovať objem dodanej 
energie.

Prínosy na oboch stranách

Prínosy možno zhrnúť  
do niekoľkých bodov:
- absencia finančného rizika, keďže zmlu-
va vychádza z dohodnutých postupov  
a relevantných vstupných údajov,
- žiadne obavy zo zlyhania systému, pre-
tože údržba a správne nastavenie pred-
stavuje kľúčový aspekt,
- jednoduchšie získanie bankovej pôžič-
ky, lebo zmluva zohľadňuje kompenzačný 
prístup.

Pilotný projekt Šaľa-Veča

Pre pilotný projekt, teda inštaláciu mo-
nitorovacieho zariadenia na už funkčný 

veľkoplošný solárny systém, sa vybralo 
zariadenie na bytovom dome v Šali v časti 
Veča. Tento solárny systém s plochou 50 
m2, ktorý sa realizoval v roku 2005 spolo-
čenstvom vlastníkov bytov bez akejkoľvek 
podpory zo strany štátu, resp. EÚ, sa zvo-
lil vzhľadom na aktívny prístup bytového 
spoločenstva, projektanta a jednoduchú 
realizáciu. Systém sa prevádzkuje na by-
tovom dome, ktorý má 108 bytov. K so-
lárnemu systému sa dodatočne nainšta-
lovali teplotné snímače, vodomer prietoku 
studenej vody s impulzným výstupom, 
snímač slnečného žiarenia a následne 
monitorovacie zariadenie TISI. Meranie je 
nastavené tak, aby denne chodil email s 
aktuálnymi hodnotami. Tieto hodnoty sa 
dajú sledovať aj na stránke www.siea.gov.
sk, www.solareast-gsr.net, kde je zároveň 
podrobný popis inštalácie, ako aj vzorová 
zmluva. Pomocou nameraných hodnôt sa 
vypočítava teplo vyrobené solárnym sys-
témom za jeden rok. Počas prvého roka, 
tzv. overovacej periódy, sa overuje správ-
nosť nadimenzovania solárneho systému  
a možno zároveň urobiť určité korekcie  
v jeho nastavení. Po ukončení overovacej 
periódy začína tzv. potvrdzovacie obdo-
bie v trvaní troch rokov, z ktorej sa vypo-
číta priemer vyrobeného tepla solárnym 
zariadením za jeden rok.

Budúcnosť na trhu

V rámci uvedeného projektu sa v 10. až 
12. júna 2008 uskutočnil v Bratislave 
seminár, kde sa princíp GSR podrobne 
vysvetlil. Doterajšie ohlasy sú pozitívne  
a existujú už prvé plány na jeho praktickú 
realizáciu. Ďalej treba len veriť, že princíp 
GSR zvýši kredibilitu tepelných solárnych 
systémov, a tým zvýši na Slovensku trh  
s kvalitnými a precízne navrhnutými so-
lárnymi kolektormi.

Mgr. Peter Ševce
Slovenska inovačná a energetická agentúra
Foto: SIEA, ESTIF a archív redakcie
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Princíp infračerveného vykurovania je 
veľmi jednoduchý. Odporový prvok  
v telese sa vplyvom prechodu elektric-
kého prúdu zohrieva a zároveň zohrieva 
aj prednú dosku. Cez tento povrch sa 
tvorí požadovaná vlnová dĺžka infračer-
venej energie. Táto energia sa po dopa-
de na akékoľvek pevné telesá mení na 
teplo - ohrieva všetky predmety, ktoré 

sú tejto energii vystavené a schopné 
prijímať sálavé teplo. Ako napríklad ( 
steny, podlahy, stropy a pod.). Tieto ma-
teriály si dokážu teplo nahromadiť a se-
kundárne ho vracať do vykurovaného 
priestoru a určovať svojou teplotou te-
pelnú pohodu. To znamená, že človek 
v takto vykurovanom prostredí pociťuje 
prirodzené teplo = cieľ nášho vykurova-
nia. Práve v tejto schopnosti stavebných 
materiálov akumulovať infrateplo spočí-
va princíp infračerveného vykurovania, 
ktorý vám dnes ponúkame ako alterna-
tívu efektívnejšieho a lacnejšieho vyku-
rovania.

V dnešnej dobe prevažne používané  
telesá ohrievajú vzduch a následne 
prostredníctvom cirkulujúceho vzduchu  
okolité prostredie a nás. Pri tomto spô-
sobe kúrenia sú prvky v priestore domu 
a bytu vždy chladnejšie ako vzduch  
v miestnosti, vzduch v miestnosti cirku-
luje, víri prach a na chladných častiach 
obvodových stien, v rohoch sa často 
para obsiahnutá vo vzduchu zráža  
a spoločne s prachom vytvárajú pod-
mienky pre vznik pliesní. 
Tieto problémy naše vykurovacie prvky, 
pri odbornom  inštalovaní, celkom od-
stránia a zaistia vám ideálne a zdravé 
prostredie.

Prednosti 

- pocit tepla ako u kachlových pecí
- malý úbytok kyslíka / nie je nutné  
  časté vetranie 
- vetranie teplotu v miestnosti neznižu-
  je a malý pokles sa rýchlo vyrovná     
  späť
- žiadne teplotné rozdiely medzi teplo- 
  tou pri strope a podlahy
- hygienické a antialergické prostredie,  
  lebo nedochádza k víreniu prachu 
- suché múry a žiadna kondenzácia na 
  stenách a v rohoch miestností

Náklady

- náklady sú oveľa nižšie v porovnaní  
  s ostatnými metódami kúrenia
- odpadá nutnosť predimenzovania te-    
  pelno-izolačných prvkov na stavbe, 
  budove, byte, dome 
- minimálne sanačné náklady pri saná-
  cii starých rodinných domov
- obstarávacie náklady sú nižšie alebo - 
  porovnateľné s moderným centrálnym  
  vykurovaním 

Funkčnosť

- odpadávajú náklady na kotol, kotolňu 
  a iné čiže šetrí miesto 
- vysoká prevádzková bezpečnosť,
  poruchy sú prakticky vylúčené
- bez nábehového efektu (elektrický)
- najjednoduchšia obsluha a regulácia 
  pomocou termostatu 
- vďaka termostatom vieme regulovať 
  jednotlivé miestnosti nezávisle podľa 
  potreby
- minimálna až žiadna údržba 
- dlhá životnosť

Ako a kde majú byť umiestnené vy-
kurovacie telesá

Vykurovacie panely môžu byť umiestne-
né tak ako klasický radiátor pod oknom, 
na stene, ako aj na strope. 

Nepriaznivé vplyvy klasického  
kúrenia

Niektoré majú celkom negatívne dô-
sledky na zdravie (suchý vzduch, zvíre-
ný prach a pod.). Všetky systémy, ktoré 
prevažne ohrievajú vzduch, pracujú na 
princípe cirkulácie vzduchu. Vzduch je 
ohrievaný, stúpa hore a potom je nahra-
dený studeným vzduchom zhora, ktorý 
následne je zase ohrievaný, čím dochá-
dza ku kolobehu. Týmto spôsobom je 
možné priestor vykurovať. Čím je vyššia 
teplota vzduchu, tým dochádza k väč-
šiemu úbytku vlhkosti a k väčšej vírivos-
ti domáceho prachu. Tiež vznikajú tep-
lotné diferencie medzi podlahou a stro-
pom niekedy až o 8 °C a mnohí z nás 
majú preto stále pocit studených nôh. 
 
Marián Hreňo 
Foto: archív autora

Viete, čo je infrakúrenie ?
Podstatnú časť slnečného žiarenia tvorí infračervené žiarenie, čo je elektro-
magnetické žiarenie o vlnových dĺžkach dlhších než viditeľné svetlo. Tento 
druh kúrenia je pre človeka najprirodzenejší, zvykáme si naň už veľa miliónov 
rokov. Preto vhodnou kombináciou panelov vieme vykúriť väčšinu stavieb, 
domov, bytov, technických budov, nemocnice, stolárske dielne, všade tam, kde 
je elektrická energia.

1 2 3

1-3  Obrazy so zabudovaným infračerveným  
            vykurovaním.

4         Ozvláštnite si kúpeľňu zrkadlom, ktoré sa
            nikdy nezarosí a príjemne ju vyhreje.
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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 s.r.o.
Foto: GAS SLOWAKIA s.r.o.

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

Automatické kotly 
na pevné palivá 
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Inštaláciou tepelného čerpadla v rodin-
nom dome dokážeme plnohodnotne po-
kryť všetky potreby tepla. Vykurovanie 
s navrhnutým vykurovacím systémom 
do 65°C je možné riešiť pomocou po-
dlahového, stenového aj radiátorové-
ho vykurovania. Prioritný ohrev teplej 
úžitkovej vody je pri tepelnom čerpadle 
riešený celoročne pomocou zásobníka 
TÚV. Pri inštalácii tepelného čerpadla 
je energeticky veľmi výhodné riešiť aj 
ohrev bazénovej vody, niekedy aj chla-
denie poprípade vetranie rodinného 
domu. Pri tepelnom čerpadle odobe-
rajúcom teplo z vrtov je možné využiť 
chlad akumulovaný vo vrte a pomocou  
konvektorov alebo podlahového vyku-
rovania chladiť takmer zadarmo celý 
dom. Pri väčších inštaláciách je možné 
priamo tepelné čerpadlo využiť nie len 
ako zdroj tepla, ale aj chladu a priamo 
zariadením akumulovať chlad pre chla-

diaci systém napr. chladiace stropy. 
    
Ceny energií sú závislé na mnohých 
faktoroch a presné predvídanie ich dl-
hodobého budúceho vývoja je takmer 
nemožné. Jedinou istotou je, že ceny 
energií budú stúpať, tak ako tomu bolo 
doteraz a ide len o to, ako rýchlo. Ma-
jitelia tepelných čerpadiel majú tú je-
dinečnú výhodu, že každé zdraženie 
energií pre nich znamená väčšiu úspo-
ru a rýchlejšie zhodnotenie investície do 
tepelného čerpadla.

Dnes sme súčasťou Európy a žijeme 
v určitom priestore, ktorý či už si to uve-
domujeme alebo nie, je veľmi previaza-
ný ekonomicky, politicky, energeticky, 
sociálne a pod. Vzhľadom na tieto sku-
točnosti sa asi nedá hovoriť o tom, že 
čo úspešne funguje v Česku, Nemecku 
alebo vo Švédsku, nemôže fungovať aj 

u nás. Len vo Švédsku bolo v roku 2006 
nainštalovaných cca. 120-tisíc tepel-
ných čerpadiel, s nárastom oproti roku 
2005 o 18 %, v Nemecku okolo 55-tisíc 
s takmer dvojnásobným medziročným 
nárastom inštalácií a v Česku je dnes 
každá desiata novostavba rodinné-
ho domu vykurovaná s tepelným čer-
padlom. Ľudia si uvedomujú ekologický, 
ekonomický, energetický a technický 
prínos inštalácie tepelného čerpadla, 
čím ďalej, tým viac získavajú priaznivé 
skúsenosti a praktické poznatky z inšta-
lácií tepelných čerpadiel a ich dôležitú 
úlohu v bežnom živote.   
Moderný trend v Európe je vykurovanie 
s tepelným čerpadlom. 

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou
Tepelné čerpadlá IVT, www.ivt.sk
Foto: Tepelné čerpadlá IVT

  

Tepelné čerpadlo 
-  trend v šetrení

Rozumní investori hľadajú úsporné riešenia, ktoré by znížili prevádzkové 
náklady ich rodinného domu na minimum. Samozrejmosťou je pre nich použitie 
tepelného čerpadla.

Rodinný dom s tepelnou stratou 12 
kW, spotrebou tepla na vykurovanie 
21 600 kWh, spotrebou tepla pre 
ohrev vody 4 000 kWh a ostatnou 
spotrebou elektrickej energie 5000 
kWh. Hodnoty v grafe predstavujú 
celkové prevádzkové náklady domu, tj. 
vrátane svietenia, varenia atď. Použité 
sú ceny platné v roku 2008. Platia pre: 

 plynový kotol,   elektrický kotol,  
 tepelné čerpadlo. 



jej dohriatie, skôr ako sa vráti naspäť do 
systému menšie množstvo plynu. Ich 
úspornosť teda spočíva v tom, že využí-
vajú aj časť kondenzačného tepla pary 
obsiahnutej v spalinách. Spotrebujú tak 
o 17 % menej energie ako klasické kotly  
a až o 33 % menej ako zastarané plyno-
vé kotly. Proces kondenzácie prebieha  
v špeciálnom kotlovom výmenníku vyro-
benom zvyčajne zo zliatin hliníka. Spo-
lu s horákom a ventilátorom tvorí jadro 
kotla. Spalinová časť plní rovnakú funkciu 
ako pri klasických kotloch, výnimočná je 
časť kondenzačná, v ktorej sa ochladzu-
jú (kondenzujú) spaliny. Tým, že spaliny 
skondenzujú, do ovzdušia sa dostáva už 
len zvyškové množstvo škodlivín, ktoré je 
výrazne nižšie ako zákonom stanovené 

Princíp kondenzačného vykurovania 
– viac tepla za menej peňazí

Princíp kondenzovania je známy už viac ako sto rokov. Len nedávno sa však začal 
efektívne využívať. Výhodou kondenzačných kotlov je úspora energie – je schopný 
ušetriť až 17 % paliva oproti štandardným kotlom a až 33 % paliva oproti starším 
typom plynových kotlov. Kondenzačné kotly pritom najlepšie spĺňajú parametre 
nielen úspornosti, ale aj šetrnosti k životnému prostrediu.
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V poslednej dobe chcú ľudia pri vy-
kurovaní využívať čo najviac tepelné 
zdroje s najvyššou možnou účinnosťou 
pri minimalizácii nákladov na vykuro-
vaní a nízkych emisiách škodlivých lá-
tok vypúšťaných do ovzdušia. Tento 
trend kopírujú plynové kotly, pracujúce  
v tzv. kondenzačnom režime – teda kotly, 
ktoré sú schopné čo najviac využiť ener-
giu vodnej pary vznikajúcu pri spaľovaní 
plynu a zároveň spĺňajú prísnu normu 
EÚ na emisie (trieda NOx 5). Pri klasic-
kom nízkoteplotnom kotle odchádzajú 
spaliny s teplotou asi 120 až 130 °C cez 
komín či iným vývodom priamo von. Na-
opak, kondenzačné kotly toto teplo odo-
vzdávajú ochladenej vode pritekajúcej 
zo systému a prihrejú ju. Tým stačí na 



normy na ochranu životného prostredia. 
Svojím výkonovým rozsahom od 3,5 kW 
optimalizujú prevádzkové náklady a sú 
teda vhodné na použitie do rodinných 
domov aj bytov. V kombinácii s nepriamo 
ohrevným zásobníkom teplej úžitkovej 
vody, externým alebo integrovaným, sú 
kondenzačné kotly vhodným variantom 
úsporného a ekologického vykurovania 
objektu spolu so zaistením dostatku teplej 
vody. 

Investícia, ktorá sa vám vráti

Pri výbere kotla je dôležité prihliadať aj na 
jeho dostatočnú výkonnosť v závislosti od 
veľkosti vykurovaných priestorov. Nižší 
výkon kotla, ako je v skutočnosti potreb-
ný, priestor nevykúri, naopak, príliš veľký 
výkon bez vhodnej regulácie spôsobuje 
prekurovanie a tým aj finančné straty. Ko-
tol je správne zvolený vtedy, ak sa z neho 
využíva takmer celý rozsah jeho výkonu. 
Kondenzačné kotly v rôznych výkonových 

verziách sa vyrábajú aj na Slovensku, 
napríklad v skalickom Protherme, a dr-
žia trend v rámci celého sveta. Účinnosť 
týchto kotlov je veľmi vysoká, okolo 98 %, 
pričom z kondenzácie sa získa ďalších 10 
%. Samotné tepelné využitie kondenzač-
ných kotlov tak môže dosiahnuť až 108 %. 
Pre porovnanie, staré kotly majú zvyčajne 
účinnosť od  65 % do 80 %, účinnosť no-
vých kotlov je okolo 91 %. Ceny konden-
začných kotlov sú síce vyššie, ale je to 
investícia, ktorá sa naozaj oplatí. Vráti sa 
po niekoľkých vykurovacích obdobiach, 
pričom doba návratnosti je o to kratšia, 
o čo viac rastú ceny plynu. Pri súčasnej 
úrovni cien sa vám rozdiel investícií medzi 
klasickým a kondenzačným kotlom vráti 

už v priebehu 2 – 3 vykurovacích období.
 
Minimalizovanie tepelných strát 
– úspora energie

Ing. Jaroslav Rehuš zo spoločnosti 
Protherm hovorí: „V prvom rade treba za-
bezpečiť, aby bol dom či iný vykurovaný 
priestor dobre zateplený, a treba elimi-
novať úniky tepla stavebnými konštruk-
ciami. Týmto spôsobom sa prevádzkové 
náklady na vykurovanie môžu znížiť aj  
o 30 - 40 %. Výmena zdroja energie, napr. 
kotla, môže byť jedným z kľúčových fak-
torov pri úspore energie. Pri jeho výbere 
by sme mali prihliadať na dobrú reguláciu. 
Dôležitá je aj životnosť komponentov.“ Ak 
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vymeníte starý kotol za nový, kondenzač-
ný, ušetríte asi 40 % nákladov na kúrenie.  
V priemernom rodinnom dome táto úspo-
ra predstavuje asi 1 m3 plynu, čo je vyjad-
rené v peniazoch asi 14 000 Sk. Navyše, 
kondenzačný kotol je menej hlučný, obslu-
ha je riešená jednoducho a kúrenie sa tak 
stáva komfortnejším. Najjednoduchším  
a najrýchlejším spôsobom, ako zmoder-
nizovať kúrenie, je ponechanie kúrenia 

na svojom mieste. Na existujúce kompo-
nenty a prípojky sa jednoducho namon-

tuje nový kotol. Ľudia často trpia pred-
sudkom, že namontovať kondenzačný 
kotol na starší vykurovací systém nie je 
vhodné, čo nie je pravda. Ak potrebujete, 
aby kotol vyvinul vyššiu teplotu, napríklad 
pri ohreve teplej vody v bežnom bojleri, 
dokáže kondenzačný kotol fungovať ako 
bežný kotol. Pri nízkoteplotnom režime 
však funguje efektívnejšie a úspornejšie, 
zatiaľ čo tradičný kotol by v takomto reži-

me fungovania „trpel“. Kondenzačný ko-
tol síce potrebuje iný komín než klasický 
kotol, možno to však vyriešiť elegantne  
a bez väčšej finančnej investície, a to vlo-
žením plastových trubiek do tradične rie-
šeného komína.

Z kondenzačného kotla tečie,  
z 1 m3 spaľovaného 
plynu vznikne približ-
ne 1,5 l kondenzátu, 
ktorý musíte odviesť 
do kanalizačného sys-
tému. To môže byť 
na príťaž v domoch, 
kde sa splašky od-
vádzajú do septika. 
Takisto môže vznik-
núť problém v starých 
kotolniach, kde nie 

je riešený kanalizačný systém. Nie sú to 
neriešiteľné problémy, ale treba na ne pri 
výmene klasického kotla na kondenzačný 
myslieť. 

Ďalšie benefity kondenzačných kotlov

Výhodou kondenzačných kotlov je aj to, že 
sa vyrábajú v novom, trendovom dizajne, 
takže už v miestnosti nekričia ako „päsť 
na oko“, ale vďaka neutrálnemu, nadča-
sovému dizajnu zapadnú do akéhokoľvek 
interiéru. Preto už vykurovacie teleso ne-
musíte skrývať po pivniciach, pokojne ho 
môžete umiestniť do kúpeľne, do kuchy-
ne, kde tvorí súčasť interiéru a zároveň 
vám toto umiestnenie pomáha šetriť, lebo 
teplú vodu tak máte k dispozícii rýchlejšie 
a straty pri prerozdeľovaní sú tak menšie.
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Kondenzačné kotly ponúkajú funkciu zva-
nú ekvitermická regulácia, ktorú väčšina 
plynových kotlov nemá. Snímač v exte-
riéri zisťuje vonkajšiu teplotu a podľa nej 
upravuje stupeň ohrievania vykurovacie-
ho média. S ekvitermickou reguláciou 
nemusíte sledovať predpoveď počasia, 
aby ste vedeli, kedy treba teplotu na 
kotle pridať. Starý dvojstupňový systém, 
ktorý fungoval len v režime „zapnuté“  
a „vypnuté“, nahradila plynulá regulácia 
výkonu, ktorý závisí vždy od konkrétneho 
výrobcu. Túto plynulú reguláciu oceníte 
hlavne v prechodných obdobiach, keď 
kondenzačným kotlom aktuálne prikuru-
jete podľa potreby. Ako hovorí Ing. Rehuš 
z Prothermu: „Kondenzačné kotly majú 
oproti plynovým väčší výkonový rozsah, 
čo je veľmi výhodné pri šetrení energiou, 
keď vonku nie je príliš chladno. Minimálny 
výkon našich výrobkov 4 kW často bez 
problémov stačí na udržanie tepelnej po-
hody. Plynové kotly majú rozsah približne 
9 až 23 kW a nereagujú tak pružne na re-
guláciu, niektoré dokonca systém ekviter-
mickej regulácie ani nepoužívajú.“ 

Na zem alebo na stenu

Výber, či sa rozhodnete pre stacionárny 
alebo závesný kondenzačný kotol, závisí 

aj od toho, akú funkciu bude kotol plniť. Či 
okrem vykurovania bude kotol aj zohrie-
vať úžitkovú vodu. Pri druhej, hospodár-
nejšej možnosti by ste mali zvážiť, koľko 
vody vaša domácnosť za deň spotrebu-
je. Vstavené zásobníky kondenzačných 
kotlov majú objem 95 litrov, takže ak po-
trebujete vody viac, zišiel by sa vám oso-
bitný pripojený zásobník. Závesné kotly 
sú menšie a ľahšie (pre statické dôvody), 
preto sa hodia do domácností s menším 
odberom teplej vody alebo v kombinácii 
so separátnym zásobníkom.

Koľko energie ušetrí 
kondenzačný kotol?

Plynulá regulácia výkonu:  10 – 15 %
Kondenzačné teplo: 8 – 11 %
Ekvitermická regulácia: 10 – 15 %
Spolu: 28 – 41 %

Stanislava Murínová v spolupráci so spoloč-
nosťou Protherm
Zdroj fotografií: Protherm



moderných novostavieb rodinných domov
Vykurovanie 
Dobre navrhnuté novostavby rodinných domov sa právom hrdia vynikajúci-
mi tepelno-izolačnými vlastnosťami a ich tepelné straty sú preto takmer vždy 
menšie ako 15 kW. To vytvára základný predpoklad pre maximálnu tepelnú 
pohodu pri minimálnych nákladoch za energiu.

Správne využitie tohto predpokladu je 
ale podmienené kvalifikovaným výbe-
rom zdroja tepla – dnes obvykle plyno-
vého kotla. Na prvý pohľad by sa mohlo 
zdať, že to nebude žiadny veľký pro-
blém. Dom s tak malou tepelnou stra-
tou musí vykúriť prakticky každý kotol, 
ktorý sa vyskytne na našom trhu. Áno, 

to je pravda. Ale iba vtedy, pokiaľ pre-
vádzkové náklady a tepelná pohoda ne-
budú patriť medzi naše priority. Ak však 
očakávame ekonomické a komfortné 
vykurovanie, stáva sa práve malá tepel-
ná strata domu tým najväčším problé-
mom. Dôvod je prostý. Tepelná strata 
domu uvedená v projekte vykurovania 
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je vypočítaný hraničný parameter platný 
len pri najnižších vonkajších teplotách.  
V našom klimatickom pásme je to vte-
dy, keď tieto hodnoty poklesnú pod – 12 
alebo – 15 oC. Štatistika, ako aj osob-
né skúsenosti však hovoria, že sú to 
maximálne 2 – 3 týždne v roku. To je 
menej ako 10 % z obvyklých 32 týždňov 
bežnej vykurovacej sezóny. Naopak, 
zvyčajné vonkajšie teploty v zimnom 
období oscilujú okolo 0 oC. Vtedy pre vy-
kurovanie postačí výkon menší ako 25 
% straty daného objektu. Pre moderné 
novostavby táto okamžitá tepelná strata 
predstavuje hodnotu iba 2 – 4 kW.
Preto je nutné pre vykurovanie zvoliť 
taký kotol, ktorý je schopný znížiť svoj 
výkon na túto hodnotu a garantovať tak 
neprerušované vykurovanie objektu i pri 
vonkajších teplotách okolo 0 oC. Pokiaľ 
nie je táto požiadavka splnená a kotol 
je prevádzkovaný mimo svoj pracovný 
rozsah, začína tzv. cyklovať. Štandard-
né kotly so štartovacím výkonom 6 – 8 
kW absolvujú takýchto cyklov okolo 40 

000 ročne. Toto číslo vyzerá značne 
nevierohodne, ale po prepočte na po-
čet vykurovacích dní v roku predstavu-
je len jeden štart kotla počas desiatich 
minút. Z praxe vieme, že ani minútové 
intervaly nie sú výnimkou. Dôsledkom 
týchto cyklov je výrazná nad spotreba 
sprevádzaná skrátením životnosti kotla  
a narušením tepelnej pohody v dome.
Kotly Geminox spĺňajú všetky podmien-
ky pre súčasné novostavby rodinných 
domov. Ponuku tvorí celkom 10 mode-
lov kotlov vhodných do objektov s ma-
lými tepelnými stratami. Do moderných 
novostavieb rodinných domov sú štan-
dardne dodávané kotly radu THRi  alebo 
ZEM v prevedení sólo, alebo v kombi-
nácii s prípravou teplej vody, ktoré majú 
modulačný výkon 0,9 – 9,7 kw, resp. 2,4 
– 17,2 kW. Táto môže byť pripravovaná 
v integrovanom nerezovom zásobníku 
o objeme 75 alebo 120 litrov (THRi) 
alebo  42 l, resp. prietokovým ohrevom 
(ZEM). Kotly v prevedení sólo (THRi C 
& ZEM C) je možné doplniť o externé 
nerezové zásobníky BS (100, 120, 150, 
200 a 300 litrov). Všetky kondenzačné 
kotly je možné priamo napojiť na pod-
lahové vykurovanie alebo na vykurova-
cie systémy do tepelného spádu 75/ 60 
oC, ktoré predstavujú dnešný štandard.  
V prípade, že sú na variabilitu vykurova-
nia objektu kladené ďalšie požiadavky, 
je možné kotly THRi doplniť o inteligent-
né riadenie jednotlivých vykurovacích 

okruhov. Najobvyklejšia rozširujúca po-
žiadavka – možnosť riadenia druhého 
vykurovacieho okruhu pre podlahové 
vykurovanie, je vyriešená dvojokruho-
vými modelmi kotlov THRi DC (double 
circuit). Dlhodobú životnosť kondenzač-
ných kotlov zaručuje minimalizácia po-
čtu spínacích cyklov, použitie nerezovej 
ocele triedy 316L na všetky hlavné časti 
(horák, výmenník, zachytávač konden-
zátu) a kvalita výroby podľa ISO 9001.
Pokiaľ sú nároky ešte vyššie, je možné 
reguláciu rozširovať o okruhové regulá-
tory Siemens radu Albatros a vytvárať 
tak požadovanú konfiguráciu vykurova-
cích okruhov... Toto riešenie napríklad 
umožňuje vykurovať objekt s kombiná-
ciou klasického a podlahového vykuro-
vania spolu s vyhrievaním bazénu, zá-
sobníka TÚV, ako aj zimnej záhrady.
Riadiaca jednotka umožňuje plnú in-
tegráciu kotlov THRi do alternatívnych 
sústav a garantuje ich plnohodnotnú 
reguláciu v kombinácii s tepelnými čer-
padlami, solárnymi panelmi alebo inými 
zdrojmi tepla.

Redakcia v spolupráci
so spoločnosťou Procom
Foto: Procom
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Energetická bilancia budovy

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 tepla, ktoré z budovy 
unikne alebo ktoré do nej vnikne cez ob-
vodový plášť. 

V našich klimatických podmienkach sa 
rieši najmä otázka uniknutého tepla, ktorá 
priamo určuje množstvo tepelnej energie, 
ktorú musí dodať vykurovací systém. 
Prvým krokom k minimalizovaniu nákla-
dov na teplo je teda zabezpečenie dosta-
točnej tepelnej izolácie budovy. Druhým 
krokom je potom správna voľba vykuro-
vacieho systému. 

Kto reguluje,
ušetrí

Efektívne manažovanie tepelnej energie v dome si dnes nemožno predstaviť bez 
vyspelej regulačnej techniky. Len navzájom dokonale zosúladené komponenty 
vykurovacieho systému umožňujú dosiahnuť maximálny výkon s minimom 
vynaloženej energie.



Regulačná technika 

Veľmi často sú vysoké náklady na vykuro-
vanie spôsobené nesprávnym nastavením 
vykurovacieho systému a nedostatočnou 
reguláciou tepla vo vykurovaných miest-
nostiach. Dôsledkom toho je zbytočné 
prekurovanie, resp. výroba prebytočného 
tepla.  

Vyspelá regulačná technika je preto pova-
žovaná za najdôležitejšiu časť modernej 
vykurovacej sústavy vzhľadom na hospo-
dárnosť, ekológiu a komfort obsluhy. Za-
bezpečuje, že všetky jednotlivé zariadenia 
vykurovacieho systému sú dokonale sko-
ordinované a vymieňajú si medzi sebou in-
formácie, za náklade ktorých optimalizujú 
svoju činnosť. Správne nastavená regu-
lácia garantuje príjemnú tepelnú pohodu  
v dome aj bez toho, aby do nej bolo nutné 
často zasahovať.

Izbová regulácia

Jednoduchšia forma regulácie pracuje za 
pomoci izbového termostatu. Regulátor 
teploty umiestnený v referenčnej miest-
nosti sníma teplotu okolia a podľa potre-
by, v súlade s nastavenými parametrami, 
spína kotol. Na takýchto regulátoroch je 
zvyčajne možné nastaviť nielen teplo-
tu, ale aj časový program vykurovania 
- napr. denný a nočný program, víken-
dový program a pod. Nevýhodou tohto 
systému je, že nie je možné navoliť rôzne 
teploty v jednotlivých miestnostiach pod-
ľa ich špecifickej funkcie. Za optimálnu 
teplotu v obytnej miestnosti sa považuje 
20 – 22 °C, v spálni by to malo byť len 
16 – 18 °C. V kúpeľni je na dosiahnutie 
príjemnej pohody potrebných až 24 °C, 
zatiaľ čo v chodbe celkom postačuje tep-
lota 15 °C. Pritom platí, že v byte každý 
stupeň teploty nad dvadsať stupňov zna-
mená približne 6 % spotreby energie na-
vyše. Ak teda stiahnete termostat kotla z 
24 na 20-21 stupňov, ušetríte bez ďalších 
výdavkov takmer 20 % nákladov. Pozor 
si treba dávať aj pri výbere miesta, kam 

regulátor so senzorom umiestnite. Ak je 
regulátor v teplej južnej miestnosti, môže 
sa stať, že napr. severné miestnosti sa 
dostatočne nevykúria. Lepšie je umiest-
niť senzor do chladnejšej miestnosti 
a v ostatných miestnostiach regulovať 
teplotu za pomoci termostatického venti-
lu, ktorý je súčasťou radiátora. 

Termostatické ventily 

Termostatické ventily sa v súčasnosti vy-
užívajú zväčša ako doplnok k centrálnej 
regulácii. Termostatická hlavica obsahuje 
výplň, ktorá sa so zvyšujúcou teplotou 
rozťahuje, a tým uzatvára radiátorový 
ventil. Takýmto spôsobom je možné napr. 
upraviť výkon nesprávne navrhnutého ra-
diátora. Termostatické ventily tiež zohľad-
ňujú dodatočné tepelné zisky a znižujú 
tepelný výstup radiátora automaticky, keď 
miestnosť presiahne požadovanú teplo-
tu napr. v dôsledku priameho slnečného 

žiarenia alebo kvôli 
teplu z varenia. 

E k v i t e r m i c k á 
regulácia

Oveľa vyšší kom-
fort aj efektívnosť 
než priestorová 
regulácia ponúka 
ekvitermická re-
gulácia, ktorá vy-
užíva ako mernú 
veličinu vonkajšiu 
teplotu, a pre-
to reaguje oveľa 
rýchlejšie. Samo-

zrejme, senzory okrem vonkajšej teploty 
sledujú aj teplotu v miestnostiach a tep-
lotu vykurovacieho média. Výkon kúrenia 
sa pritom automaticky prispôsobuje von-
kajším teplotám, nastaveným časovým 
programom a zvolenej ekvitermickej kriv-
ke, ktorá zohľadňuje vykurovaciu sústavu 
a charakteristiku budovy. Aj pri prudkých 
poklesoch teploty je vďaka tomu zabez-
pečená prakticky konštantná vnútorná 
teplota. Ekvitermická regulácia sa zvyčaj-
ne rieši ako súčasť vykurovacieho telesa 
a dnes je už bežnou súčasťou moderných 
modelov vykurovacích kotlov. 

Stanislava Murínová
Foto: Protherm
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Odborník radí:

Ing. Jaroslav Rehuš
vedúci podpory predaja a marketingu 
Protherm, s.r.o., Skalica

Ktoré typy regulácie sú k dispozícii na slo-
venskom trhu od slovenských výrobcov a 
v čom sú ich prednosti oproti konkuren-
cii?

Napríklad firma Protherm ponúka v sú-
časnosti 4 základné typy regulácií. Zákla-
dom je v závesných, kondenzačných a v 
niektorých stacionárnych kotloch plynulá 
regulácia výkonu od teploty vykurovacej 
vody. Kotol môže pracovať aj bez izbové-
ho regulátora a automaticky reguluje svoj 
výkon v závislosti od odovzdávaného vý-
konu vykurovacieho systému. 

Druhou možnosťou, ktorú ponúkajú všet-

ky typy kotlov, je možnosť pripojenia iz-
bového regulátora. V našom sortimente 
zákazníkom ponúkame od tých najjed-
noduchších (nastavenie teploty pomocou 
ovládacieho prvku) až po programova-
teľné izbové regulátory, ktoré ponúkajú 
množstvo funkcií. Pripojenie izbového re-
gulátora je nadradené kotlovej regulácii 
a zabezpečuje udržiavanie teploty v ob-
jekte na nastavenej hodnote. Naprogra-
movaním ekonomického režimu v čase 
neprítomnosti alebo v noci prináša ďalšie 
úspory paliva. 

Treťou možnosťou je zabudovaná ekvi-
termická regulácia, ktorou disponujú zá-
vesné kotly Tiger, Leopard a stacionárne 
kotly Lev KKZ, Medveď KLZ a KLOM. 
Výhodou zabudovanej ekvitermickej re-
gulácie je jej dostupnosť bez nutnosti 
zakúpenia drahého regulátora. Postačuje 
zakúpiť snímač vonkajšej teploty a cez 
ovládacie prvky kotla nastaviť parametre 
pre strmosť a posun vykurovacej krivky. 
Kotol automaticky mení teplotu vykurova-
cej vody v závislosti od teploty vonkajšie-
ho vzduchu, čím je hlavne v prechodnom 
období do systému dodávané len potreb-
né množstvo tepla.

Poslednou možnosťou je ekvitermická 
regulácia podmienená zapojením komu-

nikačného, tzv. eBus regulátora Thermo-
link, ktorú využívajú nové závesné kotly 
Panther a Lev. Regulátory Thermolink 
typu P a RC nielenže sledujú a spínajú 
kotol v závislosti od teploty v referenčnej 
miestnosti, ale pri súčasnom pripojení 
vonkajšieho snímača umožňujú priame 
nastavenie ekvitermických kriviek na dis-
pleji. Umožňujú tiež nastavenie teploty  
úžitkovej vody a zobrazujú upozornenie 
v prípade poruchy kotla. Navyše verzia 
Thermolink RC má bezdrôtové spojenie 
s kotlom. Obojstranná komunikácia medzi 
kotlom a regulátorom sa riadi podľa ko-
munikačného protokolu. 

Ako vidíte vy trendy v regulačnej technike, 
kam sa bude trh podľa vás na Slovensku 
vyvíjať a o čo bude na Slovensku najväčší 
záujem?

Znižovanie spotreby paliva bude spojené 
aj s celkovým pohľadom na vykurovací 
systém a jeho reguláciu. Postupne sa čo-
raz viacej začne uplatňovať zónové riade-
nie a riadenie teploty a časových úsekov 
v každej miestnosti samostatne. Tento 
spôsob regulácie sa s úspechom začína 
používať v hoteloch a na trhu sa začali 
objavovať aj jednoduchšie regulátory pre 
domáce použitie.
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záruka 
komfortnej 
a ekonomickej 
prevádzky

Špi�kové
kondenza�né
kotly

NORMOVANÝ STUPEŇ 
VYUŽITIA AŽ 109 %

VEĽKÝ MODULAČNÝ ROZSAH 
20  100 % VÝKONU

INTELIGENTNÁ REGULÁCIA

ÚSPORA PLYNU 25 AŽ 40 %

NAJEXPONOVANEJŠIE DIELY 
Z NEREZOVEJ OCELE

ŠIROKÁ PALETA MODELOV 
OD 0.9 KW DO 49 KW

UNIKÁTNA DVOJOKRUHOVÁ 
VERZIA DC

CELONEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY 
TEPLEJ VODY  VRÁTANE 
SOLÁRNEJ VERZIE

www.geminox.sk

Procom, spol. s r. o.

Smrečianska 18, 831 01 Bratislava 37
tel.: 02/ 44 25 56 33, 44 25 66 01
fax: 02/ 44 25 56 13
info@geminox.sk

Obchodno-technická kancelária 
– východ:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
tel./ fax: 051/ 772 11 16 
frantisek.gondza@geminox.sk

Výhradné zastúpenie GeminoX 
pre Slovenskú republiku:
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Základný princíp – kúrenie drevom zostáva aj v súčasnom krbe nezmenený. 
Napriek tomu, že spaľovanie dreva a najmä zbavovanie sa popola je menej 
hygienické, stále je drevo ako palivo najobľúbenejšie. Hlavní konkurenti sú 
krby na bioalkohol, ktoré nepotrebujú komín ani žiadnu údržbu. Ich výkon je 
však nízky a oheň nemá charakteristický zvuk ani tvar. Absencia dymu pôsobí 
umelo.

Nové trendy v dizajne krbu
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Dizajn krbu vychádza z dvoch základ-
ných princípov, a to: 

-     krb ako súčasť architektúry 
-     krb ako solitér

Pri krbe, ktorý je súčasťou architektú-
ry a vychádza z členenia a kompozície 
stavby, je dôležité, aby bol budovaný 
v rámci hrubej stavby. Často totiž ar-
chitekti pri návrhu takéhoto krbu expe-
rimentujú so statikou vysúvaním alebo 
optickým nadľahčením hmoty, ktorú je 
nutné kotviť do obvodových stien, prí-
padne stropov. Detaily je dobré prejed-
nať s realizačnou firmou, ktorá sa bude 
na stavbe krbu podieľať. Je to hlavne 
dimenzovanie komína, prívodu vzduchu 
a vôbec reálnosť takejto stavby z hľa-
diska súladu s fyzikálnymi zákonmi. 
Materiálovo dominujú materiály použité 
aj ako murivo, a to biela omietka, lícová 
tehla, betón. 

Krb ako solitér je viac súčasťou zaria-
denia interiéru. Umiestňuje sa napríklad 
do nábytkových zostáv, alebo ako voľne 
stojaci tvorí dominantu priestoru, v kto-
rom sa nachádza. Pre správnu funkciu 
však aj tu platí, že správny komínový 
systém a prívod vzduchu musia byť 
predpripravené. Najčastejšie používa-
ným materiálom je ušľachtilý kameň, 
keramika. V ostatnom období pribúdajú 
experimentácie aj z materiálov menej 
alebo doteraz vôbec nepoužívaných, 
ako napríklad ohrdzené železo, sklo, 
drevo.

OTVORENÝ krb, krb s vložkou alebo 
pec?

V krátkosti by sa táto téma dala zjedno-
dušiť asi tak, že pokiaľ máte v pláne kú-
riť sústavne celú zimu, obstarajte si pec. 
Ak budete kúriť len občas, je vhodnejší 
krb s vložkou. Pokiaľ krb potrebujete 
len na efekt, alebo vám množstvo kovu 
na vložke prekáža a pre akúsi „čistotu 
vzťahu“ medzi vami a ohňom, otvorený 
krb je správnym riešením. 

Na trhu sú aj tzv. „skryté“ krbové vložky, 
ktoré pri vysunutých dvierkach vidieť len 
pri detailnom skúmaní. Krb takto môže-
te používať ako otvorené ohnisko, po 
zavretí dvierok zas ako krb s vložkou.

Tvar krbu

Vzhľad súčasného krbu sa prispôso-
buje vzhľadu ostatného zariadenia in-
teriéru. Dal by sa vyjadriť slovami ako: 

1
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1     HORIZONT
            Príklad použitia obojstranne presklenej širokej              
            vložky (1660 mm) v stene oddeľujúcej kaviareň  
            od jedálne v penzióne v Liptovskom Trnovci.
            Dizajn: Zuzana Ištoková a Luboš Píš
            Foto: Pavol  Pekarčík
            2008

2, 8 WOOD
           Osadenie ohniska priamo do nábytkovej steny  
           ruší konvencie pri umiestňovaní krbu v priestore. 
           Takto sa dá vyriešiť konflikt krbu a televízora, lebo     
           televízor môžete v drevenej časti jednoducho 
           skryť, a tak sa tieto dva obrazy navzájom nevyru-
           šujú. Nerezový prvok na krbe je elegantný, ale 
           na ostré hrany si treba dávať pozor.
           Dizajn: Luboš Píš
           Foto: Luboš Píš
           2006

3     TRANSPARENT
           Príklad riešenia architektonického krbu. Objekty    
           sú ukotvené do obvodovej steny. Krb je otvorený,  
           z troch strán prekrytý sklom. Pozoruhodný je  
           efekt ohňa odrážajúceho sa od skla a nerezových 
           platní. Výhodou krbu bez krbovej vložky je väčšia              
           voľnosť pri jeho tvarovaní. Medzi nevýhody 
           otvoreného ohniska patrí najmä:
           -    veľká spotreba vzduchu, je nutné privetrávať
           -    neekonomická prevádzka
           -    riziko požiaru z vypadnutého dreva.
           Dizajn: Luboš Píš a Ilijana Anri Pavolová
           Foto: Luboš Píš
           2005

4,9 CUPRUM
          Plášť krbu je vyhotovený z medeného plechu           
          hrúbky 3 mm, patinovaný povrch nie je konzervo- 
          vaný, takže korózia na povrchu bude vplyvom  
          vlhkého prostredia pokračovať až do vytvorenia 
          medenky. 
          Dizajn: Luboš Píš
          Dizajn medi: Vladimír Puliš 
          Foto: Luboš Píš  
          2008 
 

5    BOX
          Väčšina pecí sa stavia na výšku, nie však v tomto   
          prípade, kde si pec „ľahla“ na drevený parapet.  
          Odvetrané sú aj zadné steny pece, čistiace otvory    
          sú skryté za nerezovým soklom. Pec je určená na  
          celozimnú prevádzku s prikladacím cyklom 8 hod.
          Dizajn: Luboš Píš
          Foto: Luboš Píš
          2007 
 

6    IRON
          Krb z ohrdzených železných platní
          Realizácia: PISCH v spolupráci s investorom
          Foto: Luboš Píš
          2006

7   KORENICA
        Jednoduchá forma krbu je zriedkavá v prostredí  
        drevenice. Obklad z koreňa Brestu je morený a     
        patinovaný.  
        Dizajn: Luboš Píš a Manželia Polónyiovi
        Foto: Luboš Píš
        2008

2
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minimalistický, jednoduchý, čistý. Pre-
vládajú skôr málo výrazné farby ako 
šedá, biela, prípadne dominuje „surový“ 
povrch materiálov. Formát ohniska sa 
ťahá skôr do šírky, prípadne sa otvára 
z jednej alebo oboch strán. Krby sa čas-
tejšie umiestňujú na dominantné steny, 
riešenie v rohu je čoraz zriedkavejšie. 
Na ústupe sú aj poloblúkové, prípadne 
prizmatické tvary presklenia.

Kedy myslieť na krb

Určite myslite na krb už vo fáze projek-

cie, aby bol komín vhodne umiestnený 
a mal dostatočný priemer. V tejto súvis-
losti chcem poznamenať, že vo väčšine 
súčasných riešení je komínový priemer 
200 mm nedostatočný. Napríklad krb 
šírky 1 m potrebuje komínový prieduch 
250 mm, a ak krb otvoríme z oboch 
strán, už je to 300 mm. Taktiež je dobré 
v projekčnej fáze naprojektovať prívod 
vzduchu pre horenie v krbe, prípadne 
iné siete, ktoré môže krb vyžadovať, 
napríklad elektrickú prípojku, pre teplo-
vodné vykurovanie sú to stúpačky, prí-
vod vody a odpad do kanalizácie. Ná-

K r b o v ý  a t e l i é r     

 Antolská 1/A
 Banská Štiavnica

 969 01

www.krb.sk
krb@krb.sk 
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vrh krbu, alebo pece ovplyvňuje návrh 
vykurovania domu, najmä podielom na 
vykurovaní, ale aj drobnosťami, ako je 
umiestnenie termostatov a pod. 

Ľuboš Piš
Foto: archív autora

8

9
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možností a funkčnosti vyrobiť na mieru. 
Krby sa dajú upraviť akoukoľvek RAL 
farbou v cca 240 farbách. 

Investíciou do vášho kozubu  si vytvoríte 
v byte magickú atmosféru a plápolajúce 
plamienky Vás budú dobíjať energiou.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
Biokamin
Foto: Biokamin, sxc.hu

Kozuby spaľujú špeciálny bio-alkohol, 
ktorý je upravený tak, aby horel krásne 
žltým plameňom bez dymu a škodlivých 
spalín. Sú určené pre chvíle pohody 
vo vašom byte, zimnej záhrade, dome, 
kancelárii, reštaurácii alebo na chate. 
Po vybalení a postavení sú okamžite 
použiteľné. Stačí len zapáliť krbovým 
zapaľovačom a môžete si vychutnávať 
otvorený oheň a príjemné teplo. Náš 
krb vám teda poskytuje nielen optické 
potešenie zo živého ohňa, ale váš 
domov doslova i preteplí s výkonom cca 
3 kW, čo postačuje na vyhriatie jednej 
väčšej miestnosti.

Nemusíte sa obávať splodín z ho-

renia, pretože výsledkom horenia 
bio-alkoholu je iba CO2 a H2O, čiže 
kysličník uhličitý a voda, teda to, čo 
vydychuje človek pri dýchaní. Pre 
porovnanie - vyprodukované množstvo 
CO2 je asi také, aké vyprodukujú dva 
horáky vo Vašom plynovom variči. 
Pri horení nevzniká žiaden zápach a 
položením aromatickej misky s vôňou 
na krb si naviac môžete v byte vytvoriť 
akúkoľvek vôňu. Spotreba bio-alkoholu 
je 1 liter na cca 3-6 hodín (záleží od typu 
a nastavenia horáka). Pri optimálnom 
nastavení horáka Vás hodina horenia 
bude stáť iba 15,80 Sk / 0,52 EUR  
s DPH.Vašu predstavu o ideálnom krbe 
vám dnes vedia po zvážení technických 

Krása a útulnosť otvoreného kozuba bola až doposiaľ spájaná s napojením na 
komín, s náročným uskladnením dreva, s nutným zbavovaním sa popola a s 
dôsledným čistením komínových častí. Nepotrebujete komín, drevo, nemáte 
starosti s dymom, nevznikajú vám žiadne škodlivé splodiny, nemusíte sa starať 
o padajúce iskry, sadze ani o špinu.

v kozube bez komína
Živý oheň 
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Súčasné nároky užívateľov na zabezpe-
čenie objektov si vyžadujú, aby bolo za-
bezpečenie nielen technologicky vyspelé, 
ale zároveň aj ľahko implementovateľné, 
užívateľsky jednoduché a intuitívne.

Spoločnosť Mul-T-Lock spolu s popred-
nými špecialistami na prístupové systémy 
vyvinula riešenie elektronickej kontroly 
prístupov pre bytové aj komerčné použitie, 
ktoré vychádza z technológie osvedčenej 
tisíckami úspešných aplikácií. Prichádza 
na trh s absolútnou novinkou – elektronic-
kým prístupovým systémom IntelleQt®, 
ktorý je určený pre rezidenčné aj komerč-
né objekty.

Podstata IntelleQt®

IntelleQt® je off-line elektronický prístu-
pový systém, ktorý využíva technológiu 
MIFARE, pracujúcu na princípe identi-
fikácie pomocou rádiových vĺn (RFID). 
RFID umožňuje bezkontaktnú identifiká-
ciu čipov, ktoré sú uložené buď v príves-
ku, karte, alebo v kľúči do vzdialenosti 10 
centimetrov. Absolútnou výhodou elektro-
nického prístupového systému IntelleQt® 
je vysoká ochrana prenosu dát vďaka vy-
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užitiu krátkych vlnových dĺžok.

Odporúča sa na všetkých miestach, kde 
sa stretávajú v systéme mnohí užívatelia, 
napríklad vo verejných inštitúciách, golfo-
vých kluboch, parkovacích zariadeniach, 
výťahoch, budovách veľvyslanectiev. 

Jednoduchý a rýchly 
začiatok používania 

Pre používanie prístupového systému In-
telleQt® vám na začiatok postačí USB kó-
dovacie zariadenie a počítač s pripojením 
na internet. Potrebný softvér je dostupný 
na web stránke www.mul-t-lock.com, kde 
si zákazník - užívateľ môže zadefinovať 
vlastný systém. Vytvorí si tabuľku, zade-
finuje prístupové práva čipov a naprogra-
muje jednotlivé čipy pomocou kódovacej 
jednotky, ktorá je prepojená s počítačom. 
Ovládanie je veľmi intuitívne, užívateľsky 
príjemné a dáta sú vysoko chránené po-
mocou SSL zabezpečenia. Výhodou je 
ľahká „náprava“ pri strate čipu – stačí si 
len naprogramovať nový čip, priložiť ho  
k ovládacej jednotke a vstúpiť... Stratený 
čip sa tak automaticky vyradí zo systému 
a aj ten, kto by ho našiel, sa do systému 
nedostane, nakoľko mu bude prístup za-
mietnutý.

Využitie aj v komerčných  
objektoch

Prístupový systém IntelleQt® predstavuje 
inteligentnú technológiu s jednoduchou 
aplikáciou a komplexným riešením. Pre 
komerčné projekty funguje pod názvom In-
telleQt® Pro. Užívateľom umožňuje vďaka 
ľahkej inštalácii zníženie nákladov. Výho-
dou je, že ku každému čipu môžu byť prira-
dené prístupové práva pre jednotlivé dvere  

v rámci objektu, dokonca je tu možnosť 
definovať konkrétne hodiny, počas kto-
rých bude možné pomocou čipu otvoriť 
dvere. Čiže sa nestane, že zamestnanec, 
ktorý nemá v objekte čo robiť, sa dostane 
cez dvere dovnútra. Systém môže mať 
až 64 ovládacích jednotiek, pričom jednu 
ovládaciu jednotku môže ovládať až 1000 
čipov. Praktické využitie spočíva aj v tom, 
že je možné sledovať históriu vstupov  
a výstupov, čiže je zaručená absolútna 
kontrola.

Katarína Mikulcová
Foto: Mul-T-Lock



S približujúcou sa búrkou stúpne static-
ké napätie v atmosfére, z ktorého je ak-
tívna časť zachytávača schopná sa  
nabiť až na 15 kV, teda nepotrebuje  
napájanie z cudzieho zdroja. Pri prekro-
čení prahovej hodnoty dochádza k úde-
ru blesku. V tomto okamihu reaguje  
aktívny bleskozvod vyslaním ústretové-
ho výboja skôr ako pasívny zberač. 

Rozdiel v reakčnom čase sa označuje 
ako „iniciačný predstih“. Tento ústretový 
výboj sa spája vysoko nad chráneným 
objektom s prichádzajúcim hlavným vý-
bojom, čím je zjednotený blesk privede-
ný priamo na hrot aktívneho zberača. 
Ďalej je vedený zvodom do uzemňova-
ča, kde sa rozptýli do zeme. 

Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod 
blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa 
spojí len s bleskami v priestore defino-
vanom rádiusmi ochrany a výkonom 
jednotlivých modelov.

Prečo používať aktívne bleskozvody 
a uzemňovacie sústavy?
- poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti   
  v porovnaní s klasickými bleskozvod-
  mi
- zberač aktívneho bleskozvodu nahrád 
  za celú zbernú sústavu konvenčných 
  bleskozvodov
- poskytujú značnú úsporu zvodového      
  materiálu, materiálu na uzemnenie 
  a montážnych prác
- výrazne redukujú zásahy do fasády     
  a strešného plášťa
- životnosť aktívneho bleskozvodu je 
  porovnateľná so životnosťou budovy
- možnosť použitia ako oddialený  
  bleskozvod (napr. pre skupinu ob-   
  jektov alebo vo výbušnom prostredí)
- typizované uchytenia zberačov pre    
  všetky typy objektov a striech
- zachytávače vyhotovené z nerezu
- zaručuje dlhodobo nízky zemný odpor
- rôzne systémy riešení aj pre proble- 
  matické podmienky uzemnenia.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou  
LP – AXIS, s.r.o.
Foto: LP-AXIS, s.r.o., sxc.hu

Aktívne bleskozvody  
a uzemňovacie systémy
Na bleskozvod je potrebné myslieť už pri základoch domu. Chráni pred  
priamym úderom blesku, ale tiež pred jeho dôsledkami, ako sú prepätie 
a elektromagnetické rušenie.
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Riešením tohto problému je bezpeč-
nostný kľúčový systém Key Watcher.

Zariadenie Key Watcher zabezpečí 
výdaj kľúčov od kancelárie, bytu 
alebo apartmánu pre potreby údrž-
by, upratovania a v prípade havárie. 
Budova, ktorá má domovníka alebo 
správcu,  pridelí právo na vybratie kľúčov 
pre vykonanie údržby, upratovania alebo 
inej požadovanej činnosti. Každý výber 
kľúča a jeho vrátenie je zaznamenané 
v Key Watcher-i, takže v prípade krá-
deže alebo inej nepríjemnosti si majiteľ 
nehnuteľnosti môže skontrolovať, kto 
kľúč použil, ktorý deň a ako dlho kľúč 
používal.
V praxi to vyzerá nasledovne, ak 

potrebujete opraviť kúrenie alebo 
poupratovať. Nahlásite túto skutočnosť 
domovníkovi alebo správcovi a ten 
následne zabezpečí kľúč pre údržbu 
alebo upratovanie. Po vykonaní potrebnej 
služby domovník vráti kľúč do Key 
Watcher-a. Vykonanie takejto činnosti 
je možné kedykoľvek skontrolovať 
pomocou výpisov o používaní kľúča.

Key Watcher je bezpečnostné zaria-
denie, ktoré poskytuje 24 – hodinovú 
kontrolu výdaja kľúčov. Kľúče je možné 
vybrať alebo vrátiť len na základe 
prideleného PIN-kódu, bezdotykovej 
karty alebo na základe otlačkov prstov. 
Akýkoľvek neautorizovaný pokus o 
vybratie kľúčov spustí alarm. Poskytuje 

možnosť naprogramovania výberu 
kľúčov iba v niektoré dni v týždni 
s časovým obmedzením. Key Watcher 
má 24-hodinové záložné napájanie 
v prípade výpadku elektrického prúdu, 
čo znamená, že Key Watcher bude 
fungovať aj počas výpadku elektrického 
prúdu. V prípade havárie (voda, 
únik plynu či požiar) opravár počas 
vašej neprítomnosti môže zasiahnuť 
a haváriu odstrániť. Samozrejme toto 
zariadenie má ešte ďalšie bezpečnostné 
prvky. Majiteľ kancelárie, bytu alebo 
apartmánu a tiež  správca si môže 
vytlačiť kompletnú správu o používaní 
kľúča alebo si prezrieť používanie kľúča 
na PC.

Okrem kľúčov je možné uschovať 
v Key Watcher-i aj prístupové karty, 
ktoré sa používajú najmä v hoteloch. 
Bezpečnostný systém Key Watcher 
využívajú na správu kľúčového 
hospodárstva bezpečnostné služby, 
priemyselné podniky a rôzne finančné 
inštitúcie. Jeho použitie je prakticky 
neobmedzené. Nespornou výhodou 
pri používaní tohto systému je úspora 
pracovníkov potrebných na evidenciu 
a výdaj kľúčov, absolútna kontrola 
kľúčového hospodárstva, zamedzenie 
krádežiam a stratám. Tento systém 
ušetrí Váš čas a zbaví Vás nepotrebného 
stresu. 

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
Technopol International 
Foto: Technopol International

Polyfunkčné budovy s množstvom kancelárií, bytov a obchodných priestorov, 
hotely a apartmány v turisticky atraktívnych oblastiach, to všetko vyžaduje 
správu a neustálu údržbu, možnosť bezproblémového prístupu ku kľúčom 
a prístupovým kartám. Otázkou však ostáva, komu zveríte kľúče od kancelárie 
aby tam upratal alebo niečo opravil, komu dáte kľúče od vášho bytu či apart-
mánu, aby bol prístupný na prenájom, upratovanie alebo vykonanie potrebnej 
údržby?

Bezpečnostný kľúčový systém
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Prírodné okná so zárukou

Kto miluje drevo, najradšej by zachoval jeho pri-
rodzený vzhľad. Podľa možnosti navždy a bez 
námahy. V praxi to znamená jedno: bezfareb-
ná povrchová úprava s najvyššou trvácnosťou 
a bez nutnosti údržby. Tieto základné vlastnosti 
spojili do jedného produktu, charakterizované-
ho rokmi vývojových prác v Adleri. Výsledkom 
tohto vývoja je transparentná ochrana s naj-
vyššou odolnosťou. Túto vo svete jedineč-
nú technológiu predstavil Adler po prvýkrát  
v tomto roku na výstave Fensterbau 2008 
v Norimbergu. Tento nový produkt nesie názov 
Aquawood Ligno+. Nastal čas zmien- konečne 
je tu možnosť  ponechať oknám a dverám tren-
dový prírodný vzhľad. Po vzhliadnutí testov aj 
výrobcovia okien prisahajú na povrchové úpra-
vy okien od Adler-a. Už teraz poskytuje Adler 
na tento systém 5-ročnú záruku. 
    
www.adler.sk

Novinka s originálnym dizajnom

Čo by ste povedali na to, ak by sa dominantou 
vašej obývačky stal televízny prijímač? Hovorí-
te si, že určite nie, pretože je nevýraznej sivej 
farby? V tom prípade ste zrejme nepočuli 
o Scarlet. Novinke z dielne LG, dostupnej na 
európskom trhu od mája tohto roku. 

Scarlet je luxusný televízor, s označením 
LG6000, z ktorého originálny dizajn robí viac, 
ako iba prístroj, ideálny pre chvíľky rodinnej po-
hody. Červeno-čierne farebné prevedenie radí 
tento televízor do kategórie módnych doplnkov, 
ktoré vypovedajú o vycibrenom vkuse majiteľov 
unikátneho kúsku. Scarlet nie je iba dizajnovým 
skrášlením miestnosti, v ktorej je umiestnená. 
Ponúka tiež všetky vymoženosti moderného, 
perfektne technicky a funkčne vybaveného te-
levízora. Reproduktory na ňom neuvidíte, pre-

od svetla v miestnosti, čím je dosiahnutá vyni-
kajúca kvalita obrazu. Tá na jednej strane šetrí 
vaše oči, na strane druhej znižuje spotrebu 
elektrickej energie až o 50 percent. Špeciálna 
technológia čistého zvuku rozpoznáva frekven-
cie ľudského hlasu, vďaka čomu zvýrazňuje 
ľudský hlas v prípade hluku v pozadí, čiže pri 
sledovaní filmu vám viac neunikne ani slovo. 
Vyspelé zobrazovacie funkcie, tlmené červené 
podsvietenie a  jemný zvuk ozývajúci sa pri 
zapnutí televízora spravia z obyčajného sledo-
vania televízie jedinečný zážitok.

Viac  informácií na: www.lgtv.sk

Pohoda pri rodinnom krbe

... a nepotrebujete komín,

Veľa ľudí, ktorí sa pustia do stavby nového ale-
bo prestavby staršieho domu, uvažuje aj nad 
stavbou krbu. 

Množstvo starostí, počnúc možným nebezpe-
čím otvoreného ohňa a končiac vynášaním po-
pola, môže znepríjemniť takúto myšlienku. Pre 
tých, ktorí sa chcú podobným problémom vy-
hnúť a popritom sa nemienia vzdať romantic-
kých večerov pri žiare pahreby, sa naskytá 
praktická alternatíva- elektrický krb s optickým 
efektom horiaceho ohňa. Nielen že si ušetríte 
kopec práce okolo kúrenia a údržby, ale nie je 
ani potrebné lámať si hlavu s požiadavkami so 
stavbou komína.

Elektrický krb je elegantné vykurovacie teleso, 
ktoré svojím vzhľadom dokáže doplniť aký-
koľvek interiér. Patentom chránená ELECTRIC 
FLAME TECHNOLOGY zabezpečuje neuveri-
teľné napodobenie efektu horiaceho dreva, ale-
bo tlejúceho uhlia. 

Ponúka sa vám široká ponuka modelov od sa-
mostatne stojacich, s efektným ostením, prí-
padne zabudovateľným do steny alebo určený 
pre montáž na stenu. Efekt šľahajúcich plame-

PALETA
ňov sa dá samostatne zapnúť aj v letnom obdo-
bí, kedy ilúzia horiacich plameňov ostáva. 
V chladných dňoch 1,5 – 2,0 kW krb dokáže za 
pomoci ventilátora vykúzliť okamžitú tepelnú 
pohodu. Nastavenie termostatu ľahko zabez-
pečí temperovanie miestnosti. Elektrické pripo-
jenie je na 230 V, 50Hz do bežnej elektrickej 
zásuvky. Čistota prevádzky ovplyvní zákazníka 
natoľko, že si okamžite obľúbi tento typ vykuro-
vania.  Samozrejme, nevyžaduje sa žiadny od-
vod splodín komínom. Niektoré typy sa dajú 
doplniť diaľkovým ovládaním a sú vybavené aj 
čističkou vzduchu. Prajeme príjemne prežité 
romantické chvíle v teple domova s elektrickým 
krbom.

Viac informácií na:
infolinke 02 4444 2819 
a www.elektrickekrby.com
   

Kúpeľňová séria Cubito 

Všeobecne obľúbená produkcia tradičného 
českého výrobcu JIKA predstavuje svoj tohto-
ročný tromf kúpeľňovú sériu Cubito. Je určená 
bežnému spotrebiteľovi, pričom mu ponúka 
kompletné kúpeľňové vybavenie od sanitárnej 
keramiky cez kúpeľňový nábytok a príslušen-
stvo, až po tie najmenšie doplnky. Túto sériu 
charakterizuje priamočiara geometria súčas-
ných trendov. Na prvý pohľad útlo pôsobiace 

tože sú umiestnené vo vnútri tak, aby nenarú-
šali jeho vzhľad. Napriek tomu však 
zabezpečujú rovnomerný zvuk v celej miest-
nosti. S nastavením jasu obrazovky nebudete 
mať žiadne starosti, pretože inteligentný senzor 
ho automaticky nastaví za vás a to v závislosti 
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Tiež platíte za drahé teplo?

Neustále rastúce náklady na vykurovanie 
– obohraná pesnička, ale zároveň problém, 
ktorý sa dotýka nás všetkých a pred ktorým sa 
nevypláca utekať, ak to nechceme pocítiť na 
vlastných peňaženkách. 

Mnoho majiteľov bytov a rodinných domov sa 
snaží tento problém riešiť rôznymi spôsobmi 
– zatepľovaním stien a utesňovaním okien a 
dverí, ktoré už má väčšina z nás za sebou. Ale 
čo ďalej? Najväčšiu úsporu ponúka samotné 
vyriešenie spôsobu vykurovania domu či bytu.

Firma BeF Home, s. r. o., má pre vás riešenie 
– teplovodnú kozubovú vložku. Sami sme sa 
mohli presvedčiť o tom, že dopyt po týchto kr-
bových vložkách z roka na rok stúpa. Preto do 
výrobného programu, vedľa úspešného „vodní-
ka“ Blanzek Aqua 730, ktorý má výkon 15 kW 
do vody, zaradili kozubovú vložku s menším 
výkonom 10 kW – Blanzek Aqua 700. Chceli 
tak vyjsť v ústrety mnohým majiteľom nových 

Kvalitne a esteticky

So zaujímavým a netradičným riešením brán, 
oplotení a zábradlí prichádza na slovenský trh 
firma Alumix s.r.o. Predstavuje verejnosti hliní-
kový bezúdržbový systém, ktorý je ideálnym 
riešením novej generácie oplotenia. Ploty, brá-
ny a zábradlia sú vyrobené z kvalitného tvrde-
ného aluminia, sú povrchovo veľmi kvalitne 
upravované polyesterovými práškovými farba-
mi na chromatovom základe v rôznych povr-
chových štruktúrach vo viac ako 50-tich odtie-
ňoch. Hliníkové brány, ploty a zábradlia sú 
z kvalitného pevného materiálu a v  kombinácii 
s povrchovou farbou zabezpečujú pohodlné, 
bezproblémové užívanie celé desaťročia bez 
údržby. Farba je odolná, drží pevne a aj pri sil-
ných nárazoch neodpadáva. Je takisto chrá-
nená voči UV-žiareniu, takže si udrží svoj 
pôvodný vzhľad. Výrobky sú rozdelené do šty-
roch základných druhov: ALU-CLASIC, DE-
KOR, PALISÁDY, LATY. 

Bližšie informácie na: www.ploty-alumix.sk.

či renovovaných domov, ktoré majú vynikajúce 
tepelnoizolačné vlastnosti a k ich vykurovaniu 
teda nie je nutný vysoký výkon.

Na tejto teplovodnej kozubovej vložke vás prí-
jemne prekvapia 3 aspekty. V prvom rade priaz-
nivá cena (20 000,- Kč bez DPH, vrátane izo-
lácie a dochladzovanej umývačky). Ďalej malé 
rozmery – teplovodné vložky sú často spájané 
s robustnou konštrukciou, čo tu neplatí. Kozub 
s teplovodnou kozubovou vložkou umiestnite i 
do malých priestorov a môže vyzerať elegantne 
a moderne. Posledným, i keď nie menej dôleži-
tým aspektom, je dizajn zodpovedajúci súčas-
ným trendom moderného bývania.

Firma BeF Home, s. r. o., chystá i ďalšie prekva-
penie. Ak vás zaujíma, ako vyriešiť vykurovanie 
čo najúspornejšie a najefektívnejšie, napr. spo-
jením teplovodného, teplovzdušného a solárne-
ho vykurovania, sledujte webové stránky 

www.krby-blanzek.sk.

Krása a romantika nábytku z čistého dreva

V chalupách hlbokých stratených dolín, časovo 
vzdialených od moderného života sa vplyvom 
krásy dreva necháte sladko uniesť do sveta 
minulosti. 

Teplo vyžarujúce z plnomasívneho nábytku 
a sviežosť pastelových farieb 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. Romantické, 
štýlové alebo dobové nábytky zodpovedajú 
požiadavkám najnáročnejších. 

Všetky nábytky sú vyrábané z čistého masívu, 
v duchu tradície a vo vlastnom dizajne. Kvalita 
povrchových úprav je firemnou značkou. 

Všetky materiály použité vo výrobnom procese 
podliehajú prísnej kontrole. Kritériá stanovené 
firmou Evergreen garantujú spokojnosť výberu 
a trvalú hodnotu.

formy zaručujú vďaka technickým finesám 
dostatok úložného priestoru, čo túto modernú 
kúpeľňovú sériu jednoznačne kvalifikuje aj pre 
menšie kúpeľne. Vane, sprchovacie kúty, umý-
vadlá a umývadielka na ruky v rôznych veľ-
kostiach, závesné i stojace klozety a bidety sa 
dajú jednoducho podľa preferencií kombinovať. 
Doplnením o vhodne zvolený kúpeľňový náby-
tok rovnakej značky a série tak Cubito spĺňa 
všetky požiadavky praktickej, veľmi vkusnej 
a cenovo prístupnej kúpeľne. 

Povestný hladký čistý tvar v prípade kúpeľňovej 
armatúry Jika môže byť práve tým detailom, 
ktorý z kúpeľne vytvorí harmonický priestor pre 
relax zmyslov. 

Pákové a kohútikové armatúry z dielne Jika 
vynikajú jednoduchým no zároveň veľmi 
elegantným riešením. Vďaka ich kvalitnému 
lesklému pochrómovanému povrchu sú 
jednoduché na údržbu. Vymeniteľné keramické 
kartuše zakomponované do Jika batérií 
umožňujú ekonomickú kontrolu prietoku vody. 
Ponúkajú tak zákazníkovi vysoký užívateľský 
komfort a praktické riešenie, pričom dodávajú 
kúpeľni jemný nádych luxusu.

Viac informácií nájdete na: www.jika.sk
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Bližšie informácie nájdene na:   
www.evergreen.sk
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15 rokov na trhu
15 rokov pre Vás!
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Niekedy je ťažké nájsť na naše konkrétne 
predstavy o útulnom bývaní zodpoveda-
júci kus nábytku či materiál. Cítime, že 
nám niečo chýba, aby sme mohli spo-
kojne vyhlásiť, že po prekročení prahu 
nášho bytu či domu nás s otvorenou ná-
ručou privíta teplo domova. Keď požiada-
me o radu dizajnéra, prekvapí nás jeho 
odporúčanie skleného doplnku či tmavej 
farby sedačky. S úžasom zistíme, že tep-
lo domova nevytvárajú zásadne prírodné 
materiály či teplé farby. Dôležitá je rovno-
váha prvkov. Radu prijmeme a už nám 
nič nebráni v tom, aby sme za chladného 
večera trávili pekné chvíle pri teple z ko-
zuba, pričom od blikotajúcich plamienkov 
pohľadom stále ubiehame k očarujúco fa-
rebnej vitráži. 
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Dopredu vidieť a vedieť
Moderné interiéry domov a bytov, ktoré obdivujeme v časopisoch o bývaní,  
v nás čoraz častejšie vyvolávajú obdiv, niekedy až úžas nad perfektným zlade-
ním materiálov, tvarov, farieb, doplnkov. Nie je to však žiadna náhoda, keď sa 
podarí vytvoriť interiér spĺňajúci označenie moderný, funkčný, nápaditý. Spra-
vidla ide o výsledok tvorivosti bytového architekta alebo dizajnérskeho štúdia, 
ktorých práca sa pretavila do podoby, nad ktorou my laici len žasneme.

Referencie spokojných investorov
To sme už ale na konci a k nemu ve-
die nie vždy jednoduchá cesta. Klient 
sa často nedokáže rozhodnúť, nevie si 
vybrať z viacerých návrhov, mení svoje 
rozhodnutie, práve tým sa príprava ná-
vrhu predlžuje a sťažuje. Úlohou odbor-
níkov je pomôcť mu aj v tomto smere 
tak, aby bol so svojím bývaním spokoj-
ný. 
Poďme teda konkrétne k interiéru, ktorý 
vidíte na obrazovej prílohe. Ide o nový 
trojizbový byt s celkovou plochou 120 
štvorcových metrov, ktorý bude obývať 
štvorčlenná rodina s dvoma školopovin-
nými synmi. Jeho majitelia sa na inte-
riérové štúdio Design Juras obrátili na 
základe odporúčania svojich známych s 
požiadavkou, aby im pripravili návrh na 
zariadenie celého bytu. 

Nereálna realita?
„Ľady sa pohli“ a aj u nás čoraz viac ľudí 
využíva pri zariaďovaní svojich domo-
vov služby odborníkov. Ak premýšľate 
nad touto možnosťou, určite vám nasle-
dovné riadky prídu vhod.
Prenesieme vás v nich do virtuálneho 
sveta a priblížime, ako vzniká návrh in-
teriéru. Hoci sa nebudeme pohybovať v 
skutočnom svete, vôbec nepôjde o nie-
čo nereálne, pretože návrh tohoto inte-
riéru, ktorý pripravilo interiérové štúdio 
Design Juras, sa už realizuje. 
Vypracovávanie projektov zariadenia 
interiérov má celkom racionálny a opod-
statnený základ. Prostredníctvom návr-
hu investor presne vidí, ako bude vyze-
rať miestnosť ako celok a jej jednotlivé 
časti. Nemôže sa stať, žeby bol reálnym 
interiérom sklamaný. Presne vie, čo má 
očakávať, pokiaľ sa, samozrejme, návrh 
zrealizuje.

1
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skej izbe,  kúpeľni detí, dokonca v úplne 
rovnakom dekore, a v spálni. 
Interiér zjednocujúcim motívom je tiež 
oblúk. S týmto tvarom sa stretneme 
najmä v obývacej izbe. S oblým krbom 
korešponduje tvar sedacej súpravy aj 
kusového koberca pod konferenčným 
stolíkom. Oblúk našiel uplatnenie aj v 
kúpeľni a kuchyni.

Ing. Miloslav Juráš, dizajnér
Foto: archív autora, www.designjuras.sk

Dispozičné rozmiestnenie nábytku
Je prvý krok pri tvorbe interiéru, kedy sa 
do úvahy berie najmä funkčnosť rieše-
nia.
V prípade tohto bytu to bola tá najjedno-
duchšia a najrýchlejšia etapa celej spo-
lupráce. Áno, spolupráce, pretože vždy 
ide o interakciu medzi majiteľmi príbyt-
ku a odborníkmi, ktorí ho majú zariadiť. 
Bez nej by sa nedošlo k úspešnému 
cieľu, ktorým je spokojnosť s bývaním, 
pocit skutočného domova v novom pro-
stredí.

Od podlahy po doplnky
Potom sa pristúpilo k zariaďovaniu jed-
notlivých miestností. V tomto štádiu už 
mal bytový dizajnér dostatočné množ-
stvo informácií o investorovi. Vedel, aký 
štýl sa mu páči, ktorým tvarom, materiá-
lom, farbám dáva prednosť. Všetky tieto 
informácie využil pri príprave návrhov. 
Nasledovala etapa dlhých rozhovorov, 
počas ktorých sa návrhy menili, upravo-
vali podľa požiadaviek investora. Ak sa 
mu čo len jeden prvok nepáčil, dizajnér 
ho zmenil a takto sa postupovalo až do 
stopercentnej spokojnosti majiteľa bytu. 
Investor videl, ako sa zmení celkový 
výzor miestnosti použitím inej farby na 

stenách či odlišného druhu podlahovej 
krytiny, nehovoriac o zmenách dizajnu 
nábytku. Pre každú miestnosť si vybral 
variant, ktorý mu osobne najviac vyho-
voval.

Interiér ako celok
Interiér pôsobí veľkoryso a to jednak 
vďaka rozmerom miestností, ale aj prv-
kom, ktoré sú tu použité. Eleganciu mu 
dodáva dizajnovo moderný nábytok, vy-
robený v dekore moreného duba alebo 
v svetlosivom farebnom odtieni s vyso-
kým leskom. Materiál s vysokým leskom 
je použitý aj na podlahe. Keďže v celom 
byte, okrem spálne a detskej, je podla-
hové kúrenie, domáci sa rozhodli pre 
veľkoformátové gresové dlaždice. Zau-
jímavým prvkom je umiestnenie nábytku 
v niektorých častiach bytu do ník, vymu-
rovaných v stenách. Takýmto spôsobom 
je riešená celá kuchynská zostava, čo jej 
dáva punc maximálnej modernosti a po-
vyšuje ju z čisto pracovného na obytný 
priestor. Vysoký lesk v podobe tzv. be-
nátskej stierky je použitý aj na stenách 
v obývacej izbe, chodbe a v spálni, a to 
vždy v kombinácii s tmavým farebným 
odtieňom. Moderná tapeta nechýba ani 
v tomto interiéri. Nachádzame ju v det-

Dominantou spálne je stena s tapetou, o ktorú sa 
opiera čelo postele a elegantné lustre.

Kúpeľňa bude skutočným šperkom bytu. Efektne 
pôsobí obloženie stien veľkoformátovým umelým 
kameňom. Aj tu sa uplatnil oblúk, ktorý kopíruje oblú 
obvodovú stenu bytu. 

V kuchyni sú všetky skrine umiestnené vo vymurova-
ných nikách. Ukončenie kuchynskej zostavy vpravo 
je riešené oblúkom, keďže aj tu je stena oblá. Vysoký 
lesk dáva stene špeciálna povrchová úprava, ktorá je 
navyše praktická, keďže sa dá umývať.

Súčasťou kuchyne je aj jedálenský kút, do ktorého 
pracovný priestor plynule prechádza.
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Schodiská
bývanie vo viacerých úrovniach
Schody dnes nie sú už len funkčnou súčasťou interiéru, ale stali sa významným 
estetickým a dizajnérskym interiérovým prvkom. Stratili previazanosť so ste-
nou a otvárajú tak priestor novým estetickým možnostiam.

Moderné schodisko dnes už nie je skry-
té niekde „za rohom“, práve naopak. 
Stalo sa neoddeliteľnou súčasťou inte-
riéru a v mnohých prípadoch je vďaka 
svojim estetickým kvalitám povýšené na 
samostatný interiérový solitér. 
Vybrať si však do interiéru to správne 
schodisko, môže byť niekedy poriadne 
náročné. Do úvahy treba brať viacero 
faktorov. Od priestorových možností, 
cez použitú konštrukciu a materiál až 
po bezpečnosť.
Ešte pred tým ako si konkrétny typ vybe-
riete, popremýšľajte o vašich potrebách 
a životnom štýle. Umiestnenie schodis-
ka by totiž nemalo obmedzovať chod 
domácnosti a pohyb po byte či dome by 
malo maximálne uľahčiť.
Moderné konštrukcie montovaných 
schodísk umožňujú veľké množstvo 
kombinácií nielen povrchových mate- 
riálov a úprav, ale aj tvarov a samotné-
ho usporiadania schodiska. Dnes sa v 

interiéroch čoraz častejšie stretávame 
s jednoduchými schodiskami, ktorých 
nosné detaily sú  čo najviac potlačené, 
čo podčiarkuje minimalistický dojem sú-
časných interiérov. Nosné konštrukcie 
sa skladajú z viacerých samostatných 
dielov, ktoré do seba ľahko zapadajú 
a vďaka tomu je možné vyskladať aký-
koľvek tvar schodiska a priestor sa ne-
zaťaží žiadnymi zložitými konštrukciami
Pri výbere konštrukcie a sklonu, je dôle-
žité prihliadnuť na samotné využívanie 
schodiska. Ak majú schody viesť priamo 
do priestorov určených na relax a spá-
nok obyvateľov domu, stačí jednoduch-
šia konštrukcia. Pokiaľ ale plánujete 
schodiskom prepojiť spoločenské pries-
tory s galériou či podkrovnou terasou, 
zvoľte veľkolepejšie riešenie. 
Točité schodiská oceníte najmä v prípa-
de, ak máte na umiestnenie schodiska 
k dispozícii menší pôdorysný priestor. 
Všetky jeho stupne sú totiž ukotvené do 
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stredového stĺpika, ktorý zároveň pre-
náša tiaž schodov do základovej, alebo 
stropnej konštrukcie.
Ďalšou možnosťou, ktorú moderné kon-
štrukcie ponúkajú, je konzolové scho-
disko. Jednotlivé stupne sú uchytené 
priamo v stene bez použitia drevenej či 
kovovej nosnej konštrukcie, čo umožňu-
je priehľad medzi jednotlivými stupňami 
schodiska. Takto riešené schodisko 
pôsobí v priestore veľmi atraktívne a 
vzdušne.
 
V použitých materiáloch si svoju veľkú 
popularitu stále udržuje drevo a to ako 
konštrukčný, tak aj povrchový materiál. 
Z používaných drevín sú to najmä dub, 
buk, jaseň či javor, no v poslednom ob-
dobí sú rozšírené aj exotické dreviny. 
Pod vplyvom súčasných interiérových 
trendov nachádzame drevo stále čas-
tejšie kombinované so sklom, ale aj  
s kovom a to najmä v nosnej konštruk-
cii. Vysoko elegantná a vzdušná je však 
aj samotná kombinácia kovu so sklom.

Pri povrchovej úprave, a to nielen pri 
sklenených schodoch, treba dbať na 
dostatočnú protišmykovú úpravu, na-
príklad vybrúsením tenkého pásika na 
okraji schodu. 
Dôležité je aj zábradlie a to najmä, ak 
máte doma deti. Vzdialenosť medzi jed-
notlivými tyčkami by nemala byť väčšia 
ako 13 cm. Výška zábradlia sa pohybu-
je od 90 do 110 cm.

Neoddeliteľnou súčasťou schodiska je 
aj osvetlenie. Jedno centrálne umiestne-
né svietidlo nestačí. Skúste siahnuť po 
kombinácii menších nástenných svetiel, 
ktoré vytvoria na schodisku zaujímavý 
výtvarný efekt. Viac informácií nájdete 
na www.jap.sk, www.schody-jap.cz

Mgr. Zuzana Halánová
Foto: J.A.P. Slovakia

Do vysokých presvetlených priestorov či spoločen-
ských častí domu alebo bytu, doporučujeme použiť 
náročnejšie riešené schodisko. Priestor tak získa na 
atraktivite. 

Klasické drevené schodisko v kombinácii so sklom  
a kovom pôsobí moderne a vzdušne.

1

1

2
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Pokiaľ ste sa rozhodli pre novú podlahu vo vašom interiéri, prinášame vám nie-
koľko praktických rád a presný postup práce, ako uložiť podlahu tak, aby spĺňa-
la kritériá z hľadiska estetiky a kvality a aby vám dlho slúžila.

Tvorba spodnej konštrukcie
Palubovky z prírodného dreva sú prí-
rodný produkt. Ak sú určené ako viditeľ-
ná podlahová krytina, musí byť vlhkosť 
dreva cca 10 % alebo nižšia. Drevo s 
vlhkosťou vyššou než 12 % nie je až tak 
vhodné ako viditeľná podlahová krytina, 
pretože po položení drevo ďalej vysy-
chá a vznikli by viditeľné škáry. Pokla-
danie sa vykonáva na podkladové laty. 
Pri renováciách už tieto laty prípadne 
existujú z predchádzajúcej podlahy.
Vhodné tlmenie krokového hluku sa do-
siahne pruhmi izolačných dosiek, ktoré 
sú odolné voči tlaku a narežú sa v šír-
ke podkladových lát. Týmito pruhmi sa 
potom podložia všetky podkladové laty. 
Ak existuje riziko stúpajúcej vlhkosti 
(napríklad v nepodpivničených miest-
nostiach), položí sa na celú podkladovú 

Pokladanie podláh 
z masívneho dreva
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plochu polyetylénová fólia. Na ňu sa vy-
rovnajú podkladové laty (s max. vlhkos-
ťou dreva 15 %) s podloženými izolač-
nými pruhmi vo vzdialenosti asi 50 cm. 
Aby sa až do prichytenia paluboviek 
zabránilo skĺznutiu podkladových lát, 
upevnite jednu alebo viac pomocných 
lát, ktoré sa neskôr znova odstránia. Do 
priestoru medzi latami sa ešte vloží izo-
lačná vrstva z minerálnej vlny.

Pokladanie paluboviek 
z masívneho dreva
Prvý rad dosák sa položí drážkou sme-
rom k stene. Dodržiavajte dilatačnú šká-
ru k stenám 10–15 mm. Táto sa zaisťuje 
drevenými klinmi. Drevené kliny sa po 
položení opäť odstránia. Palubovky sa 
vyrovnajú tak, aby lícovali a pri stene sa 
zafixujú pomocou klinčekov. Hlavičky 
klinčekov sa môžu zapustiť a potom za-
tmeliť tvrdým voskom. Prirezávanie pa-
luboviek napríklad na koncové kusy sa 
vykonáva pílou na dierovanie zo zadnej 
strany paluboviek. 

Palubovky je možné zakladať ako neko-
nečné pásy. Na to sa použije odrezaný 
zvyšok z jednej rady paluboviek ako 
prvý kus ďalšej rady. Palubovky prirá-
žajte pomocou menšieho kusa dreva a 
kladivka. Na prichytenie sa dosky pred-
vŕtajú nad perom pod 45° uhlom a po-
tom sa prichytia šraubami Spax (hrúb-
ka asi 3,5 cm a dĺžka ako trojnásobok 
hrúbky dosky).

Na vkladanie a napojenie bez švov kon-
cových kusov sa používa páčidlo. Toto 
náradie sa používa pri každom poklada-
ní parketových a laminátových podláh. 
V poslednom rade sa palubovky tiež 
natesno vkla-
dajú pomocou 
páčidla. Aj tu 
je nutná dila-
tačná škára v 
stene 10–15 
mm.

Poznámka: 
Napojenie nemusí ležať na podkladových latách. 
V ďalšom rade by ale mali byť zaistené celou 
palubovkou.
TIP k smeru pokladania: 
Najlepší dojem dosiahnete, ak sa palubovky po-
ložia v smere prenikajúceho svetla. Len vo veľmi 
dlhých miestnostiach, napr. na chodbách, by 
sa mali palubovky pokladať v každom prípade 
priečne k dlhšej strane.
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Dokončenie práce
Dilatačné škáry pri stenách a prichy-
tenie prvej rady dosák sa zakrývajú 
parketovými soklovými lištami. Pred 
montážou soklových líšt sa musia bez-
podmienečne odstrániť dištančné kliny. 
Lišty sa vždy šraubujú na stenu a nie na 
dosky. Ak použijete upevňovacie profily 
v spojení s parketovými lištami, ktoré sa 
k nim hodia, nie sú šrauby viditeľné. Pri 
zapojovaných častiach líšt sa vykonáva 
v šikmom reze. Tým sú miesta napoje-
nia neskôr skoro nespoznateľné.

Odstráňte starú 
podlahovú krytinu 
Pod starými koberca-
mi alebo linoleom sa 
často skrýva podlaha 
z dosák, ktoré po zod-
povedajúcom opraco-
vaní opäť uvidia svet-
lo sveta. Staré krytiny 
bezo zvyšku odstráň-
te. Kvôli následnému brúseniu sa mu-
sia všetky uvoľnené časti upevniť alebo 
odstrániť. Viditeľné hlavičky klincov sa 
zarazia asi 8 mm do dreva a diery po 
klincoch sa zakryjú tmelom na drevo.

Renovácia podláh 
z drevených paluboviek

Brúsenie dosák z masívneho dreva
Aby dosky z masívneho dreva dostali 
opäť taký povrch, ktorý je možné uka-
zovať, zbrúsia sa brúskou na podlahy. 
Najprv sa brúsi nahrubo (zrnitosť 20) a 
potom stále jemnejšie až k zrnitosti 80. 
Ak ide o správny smer brúsenia, dodr-
žiavajte údaje výrobcu brúsky. Okrajové 
časti a ostatné ťažko prístupné miesta 
sa brúsia brúskou na okraje alebo vib-
račnou brúskou.

Ošetrenie povrchu
Na rozdiel od lakov na parkety sú ošetru-
júce prostriedky s olejom, príp. voskom, 
difúzne. Umožňujú aj opravy menších 
poškodení. Po poslednom jemnom brú-
sení sa podlaha dôkladne povysáva a 
vyčistí. Prostriedok na ošetrenie povr-
chu nanášajte najlepšie koženou stier-
kou rovnomerne v smere dosák. Po 24 
hodinách je možné ošetrenie zopako-
vať. Konečná politúra leštiacim nástav-
com na rotačnej brúske nechá podlahu 
z dosák opäť dokonale vyniknúť.
TIP: Na opravy poškodených miest si 
môžete namiešať vhodný tmel na drevo 
z jemných triesok z brúsenia a bezfa-
rebného spojiva.

Redakcia v spolupráci s Hornbach Baumarkt
Foto: Hornbach Baumarkt
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Profil barev: Obecný profil tiskárny CMYK
Kompozitní  Výchozí rastr

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

Na prepoãet cien tovarov na Euro bol pouÏit˘ konverzn˘ kurz 30.1260 EUR/SKK

Elegantn˘ 3G/HSDPA mobiln˘ telefón s GPS
navigáciou s dotykov˘m ovládaním TOUCHWIZ 

3,2" dotykov˘ LCD displej rozlí‰enie WQVGA
(240x400) pamäÈ 8GB +slot pre microSDHC (aÏ
do 16GB), GSM Quad-band:
850/900/1800/1900 MHz, EDGE/GPRS, Tri-
band 3G s HSDPA 7.2Mbps, fotoaparát 5 mega-
pixel (automatické zaostrovanie, LED blesk)
mikrofón, reproduktor, FM rádio s RDS Wi-Fi
802.11/g, Bluetooth 2.0, Microsoft Windows
Mobile 6.1 Professional, Audio MP3, AAC,
AAC+, WMA, OGG, AMR, Video Divx, Xvid,
MP4, WMV, H.263, H.264, aplikácie Microsoft
Office Suites, Push email, TV-Out, Time
Manager, Business card, Geo-tagging, rozmer:
112 x 57 x 13 mm

SGH-i900 OMNIA

15 690 Sk/520.81 EUR

PS-63A756T

119 990 Sk/3 982.94 EUR
PS-50A756T*

49 990 Sk/1 659.37 EUR

Full-HD plazma televízor - 160 cm, 127 cm*

Real 100Hz, 16:9, HD Ready, rozlí‰enie 1920x1080, integrovan˘ DVB-T
MPEG2 a MPEG4 (dig. terestriálny) a analógov˘ tuner (elektro. prog.
sprievodca EPG + CI slot), svietivosÈ 1300 cd/m2, dyn. kontrast 1 000
000:1, pozorovací uhol 175°, 2x10W, SRS Truesurround XT, DNIe Pro
tech., InfoLive (RSS), DLNA, Content Library, 3D hreb. filter, Auto Pixel
Shift, My Color control tech., Super Black Panel, Real Motion Studio,
Movie Plus, sensor jasu, Ultra Filter Bright, DNR, PIP (1T), TXT, 4xHDMI
(ver. 1.3), SCART 2x, PC in
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Osvetlenie pracovných miest

Neraz priam rafinované čarovanie so 
svetlom sa, samozrejme,  nemôže odo-
hrávať na úkor účelnosti. Stále existujú 
miesta a činnosti, kde je prioritou to, aby 
sme vďaka osvetleniu jednoducho dob-
re videli. Ide napríklad o pracovné kúti-
ky, písacie stolíky v detských a študent-
ských izbách, ale aj o jedálenské stoly či 
kuchynské pracovné dosky. V takýchto 
prípadoch je, aj z ergonomického hľa-
diska, dôležité, aby bolo svetlo dosta-
točne silné (nie však prisilné!) a aby do-
padalo v správnom uhle. Neznamená to 
pravdaže, že takéto osvetľovacie telesá 
by mali byť neestetické. Naopak – v ob-
chodoch nájdeme dostatok lámp, ktoré 
sú praktické a zároveň i pekné. Výber 

ich tvarov, farebných a materiálových 
prevedení je natoľko bohatý, že uspo-
kojí absolútnu väčšinu zákazníkov. Aj 
pri kúpe „pracovných“ lámp či už stol-
ných, nástenných alebo závesných, tre-
ba myslieť nato, do akého interiéru lam-
pu plánujeme umiestniť. Nie všetko, čo 
nás v obchode zaujme, musí vyzerať 
dobre i – povedzme – v našej kuchyni. 
Ak ju máme zariadenú napríklad vo 
vidieckom štýle, pôsobila by tam pravde-
podobne chrómová lampa avantgard-
ného tvaru ako „päsť na oko“.

Rozhodnúť sa musíme aj pre to, aký typ 
žiarovky či žiarivky si do lampy kúpime. 
Prihliadať by sme mali jednak na poža-
dovanú intenzitu svetla, ale zabúdať ne-
smieme ani na možnosť úspory elektric-

… buď svetlo!
V ľudských predstavách je svetlo oddávna jedným zo symbolov života. 
A oprávnene – veď bez neho by sa zem premenila na neúrodnú a nehostinnú 
pustatinu. Aj obydlia, v ktorých by vládla večná tma, by pôsobili bezútešne a 
skľučujúco. Niet preto divu, že človek vymýšľal spôsoby, ako si svoje príbytky 
osvetliť. Od tých najprimitívnejších možností, ktoré ledva spĺňali prvoradý 
a vtedy jediný účel – funkčnosť – sa postupným vývojom prepracovával až 
k tomu, že osvetlenie začal vnímať aj z estetického hľadiska. 
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kej energie. Klasické žiarovky sú síce 
lacnejšie, no majú kratšiu životnosť a 
navyše na svetlo premenia len 3 % z 
celkovej spotrebovanej energie. Naproti 
tomu kúpa úsporných kompaktných žia-
riviek vyžaduje väčšiu jednorazovú in-
vestíciu, ktorá sa však v konečnom 
dôsledku určite oplatí. Takéto žiarivky 
majú totiž až 5-krát vyššiu účinnosť, dlh-
šie vydržia a usporia až 80 % elektrickej 
energie.

Posvieťme si na izby

Do väčšiny izieb je vhodné umiestniť 
jedno centrálne (najčastejšie stropné) 

osvetlenie, ktoré sa do-
plní ešte o niekoľko 
„vedľajších“ svetiel. Ich 
počet a umiestnenie 
závisí najmä od potrieb 
a vkusu obyvateľov. 
Centrálne      osvetlenie 
si môžeme zvoliť pria-
me – čo znamená, že 
najintenzívnejšie svetlo 
dopadá priamo na istú 
časť miestnosti (Takéto 

priame osvetlenie zabezpečujú pre-
dovšetkým klasické lustre - či už visiace 
alebo upevnené na strop). Inou alterna-
tívou je nepriame osvetlenie, ktoré 
osvetľuje rovnomerne celý priestor. Ten-
to efekt vznikne, ak žiarovky (žiarivky) 
„ukryjeme“ nepriehľadným tienidlom 
(drevené lišty a pod.).

Umiestniť v izbe okrem centrálneho 
svetla ešte i doplnkové osvetlenie je 
nielen efektné, ale aj praktické. Poslúži 
napríklad pri sledovaní televízie, ako 
náladové svetlo pri počúvaní hudby a 
podobne. Doplnkové osvetlenie môže 

byť vyriešené pomocou stojanových 
alebo nástenných lámp. Mimoriadne 
atraktívne a v súčasnosti aj populárne je 
halogénové osvetlenie, pri ktorom sú 
často už samotné žiarovky vyrábané v 
dekoratívnych tvaroch, takže samy o 
sebe pôsobia ozdobne. To otvára široké 
možnosti jeho uplatnenia a umožňuje 
jednoduché, pritom však veľmi zaujíma-
vé spôsoby uchytenia.

Aby osvetlenie interiér skutočne po-
zdvihlo a zútulnilo, opäť je dôležitý sú-
lad medzi štýlom jeho zariadenia a ma-
teriálom, tvarom a farbou osvetľovacích 
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pričom vypínač by mal byť umiestnený 
tak, aby sa naň dalo pohodlne dosiah-
nuť priamo z postele.
 
Nočné lampičky by nemali chýbať ani v 
detských izbách. Je mnoho detí, ktoré 
do istého veku vyžadujú zaspávať pri 
svetle. Svetlo by však malo byť veľmi 
nevtieravé a tlmené a celkom pokojne 
ho môže vydávať nástenná lampa v tva-
re mesiaca, hviezdičky, srdiečka a po-
dobne.

Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie, IKEA
 

telies. Neraz platí (najmä v moderne za-
riadených priestoroch), ono známe: 
„Menej je niekedy viac“ respektíve – v 
prípade osvetľovacích telies – čím jed-
noduchšie, tým krajšie. Vtedy má totiž 
hlavné slovo naozaj svetlo, ktoré pries-
tor akoby prečistí a prevzdušní. (Existu-
jú však tiež miestnosti svojou rozlohou a 
celkovým ladením umožňujúce experi-
mentovanie aj s odvážnejšími dizajnérs-
kymi kreáciami.)

Menšie bodové svetlá nemusia slúžiť 
iba na vytvorenie atmosféry, ale môžu 
byť umiestnené aj tak, aby osvetľovali a 
tým zdôrazňovali niektoré bytové dopln-
ky či dekoračné prvky – napríklad obra-
zy, vitríny, sošky a podobne. Na takéto 
účely sa predávajú aj špeciálne lampy, 
ale rovnako dobre môže poslúžiť už 
spomínané halogénové osvetlenie.

Lampy je dobré umiestniť aj v blízkosti 
zrkadiel - či už vedľa nich alebo nad 
nimi. Je to nielen opticky zaujímavé, ale 
tiež praktické. Platí to rovnako pre 
kúpeľne, ako aj pre predsiene.

Svetlo na dobrú noc

Nočné lampy sú vynálezom síce sta-
rým, zato však stále aktuálnym. A hoci 
sa časom mení ich vzhľad, funkcia 
zostáva stále rovnaká – zabezpečiť aj 
uprostred noci decentné svetlo bez 
toho, aby sme jeho rozsvietením naruši-
li spánok ďalšej osoby. 

Z toho vyplývajú aj základné kritériá, 
ktoré by mali nočné lampy spĺňať: svetlo 
by nemalo byť príliš silné a rozhodne 
skonštruované tak, aby sa nerozptyľo-
valo po celej miestnosti, ale aby osvetľo-
valo iba malý priestor v záhlaví lôžka, 
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s v i e t i d l á  e - shop

tel.: 034-7743228, fax: 034-7743230
e-mail: svietidla@feim.sk

Štefániková 59, 901 01  Malacky
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Sedačka 
– viac než len pekný kus nábytku

Viac než kedykoľvek predtým sa dnes 
dizajn čalúneného sedacieho nábytku 
uberá smerom k maximálnemu po-
hodliu a komfortu užívateľa. Seda-
cia súprava v obývačke už nie je iba 
výstavným kusom nábytku, ktorého 
úlohou je reprezentovať domácnosť 
v očiach susedov a príležitostných 
návštev. Jej prvoradou úlohou je 
poskytnúť priestor na relax vo voľných 
chvíľach, či už pri čítaní knihy, sle-
dovaní filmu alebo pri rozhovoroch
v kruhu rodiny. 
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K domácemu pohodliu patrí uvoľnená 
poloha pri sedení s vyloženými nohami 
alebo iné ťažko opísateľné polohy tela, 
ktoré v danej chvíli človeku najviac vy-
hovujú. Tomuto trendu zodpovedajú aj 
novodobé prvky sedacieho nábytku, 
ako sú podnožky a leňošky, ktoré sa 
v súčasnosti tešia veľkej popularite. Na 
rozdiel od klasických solitérnych po-
hoviek, moderné leňošky zvyknú byť 
zakomponované do sedacej súpravy, 
kde nahrádzajú jedno či dve polia na 
sedenie. Leňošky umiestnené na kraji 

sedacej súpravy  dnes často nahrá-
dzajú kedysi obľúbenú rohovú zosta-
vu. „Leňošky, ako ich dnes poznáme, 
vznikli spojením sedenia s podnožkou, 
čím sa malo predísť vykladaniu nôh 
na stôl“, komentuje príbeh leňošiek  
Miroslav Marko zo spoločnosti Domark. 
„Iným veľmi moderným spôsobom ako 
zabrániť tomuto zlozvyku, je nahradiť 
konferenčný stolík veľkou podnožkou. 
Aby bolo možné podnožku používať aj 

ktoré je možné zasunúť až celkom nad 
sedačku, alebo nadstavce na podrúčky, 
ktoré poskytujú spevnený priestor na 
odkladanie pohárov, časopisov alebo 
diaľkového ovládača.  

Nemenej dôležité je i rešpektovanie 
individuálneho vkusu a požiadaviek 
každého užívateľa. Aby si každý zá-
kazník mohol prispôsobiť sedenie vo 
svojej obývačke vlastným predstavám, 
výrobcovia čalúneného nábytku sa za-
meriavajú na tzv. systémové riešenia. 
Ide o modelové rady sedačiek,  kto-
ré pozostávajú z väčšieho množstva  
základných prvkov a doplnkov, ktoré je 
možné ľubovoľne kombinovať. Spolu so 
širokým sortimentom poťahových látok 
sa tak každá sedačka stáva originálnym 
kusom nábytku, ktorý je pre každého 
zákazníka vyrábaný na mieru.

Farby a vzory pre domácu pohodu

Okrem úľavy pre telo je pre dokonalý re-
lax potrebný i pocit psychického uvoľne-
nia. K tomu môže prispieť i vhodné fa-
rebné riešenie sedačky, ktorá  je zvyčaj-

ako stolík, jej vrchná časť môže mať 
o niečo tuhšie čalúnenie. Vďaka takejto 
úprave je tento kus nábytku rovnako 
vhodný na sedenie a vykladanie nôh, 
ako i na odkladanie podnosov so šál-
kou kávy či iným občerstvením.“ Ak vám 
príde zaťažko naťahovať sa za šálkou 
až kdesi do stredu miestnosti, môžete 
použiť ako príručný stolík aj podrúčku 
sedačky, ktorá je na to svojím hranatým 
tvarom a väčšou šírkou prispôsobená. 
Niektorí výrobcovia ponúkajú k svojmu 
sedaciemu nábytku aj doplnkový sorti-
ment v podobe malých stolíkov v tvare, 
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geometrické vzory, najmä krúžky a pá-
siky. Vzory sú do látok votkané farebne, 
alebo iba zmenou štruktúry textilu.“ „Ak 
chcete udržiavať krok s módou, stačí ak 
si do týchto trendových látok oblečiete 
vankúšiky,“ dodáva dizajnérka Dagmar 
Marková. „Nie len že sa vyhnete riziku, 
že príliš veľká vzorovaná plocha bude v 
miestnosti pôsobiť rušivo, ale sedačka v 

jednofarebnom poťahu zostane po dlhé 
roky elegantná a nadčasová.“

Textilné poťahové materiály

K dlhodobo dobrému vzhľadu svojej 
sedačky môžete prispieť voľbou toho 
správneho  poťahového materiálu.  Medzi 
najviac používané poťahové materiály 
v domácnostiach patria rôzne druhy 
textílií. V závislosti od materiálového 
zloženia a od spôsobu tkania sa mení 

ne dominantným prvkom obývacej izby. 
Smerom k decentným a upokojujúcim 
farebným odtieňom sa uberajú  i naj-
novšie trendy vo farebnosti poťahových 
materiálov. Pán Miroslav Marko radí: 
„Tohto roku sú v móde všetky odtiene 
hnedej – od svetlých béžových farieb 
cez strednú hnedú až po sýte tmavo-
hnedé farby. Mimoriadnej obľube sa teší 

pútavý čokoládový odtieň. Aktuálne sú 
aj sivé až antracitové farby. Ako dopln-
ková farba sa objavuje najmä oranžová, 
príležitostne aj čučoriedková či baklažá-
nová farba. V kurze sú kvalitnejšie hrub-
šie poťahové látky s dlhším vlasom, 
ktoré sú na pohľad i dotyk mäkšie a 
hebkejšie. V obľube sú kombinácie jed-
nofarebných a vzorových látok, prípad-
ne kombinácia kože a textilu. Čo sa týka 
vzorov, vlaňajší trend rastlinných a kve-
tinových vzorov vystriedali jednoduché 

V TOMTO ROKU SÚ V MÓDE VŠETKY ODTIENE HNEDEJ  
–  OD SVETLÝCH BÉŽOVÝCH FARIEB, CEZ STREDNÚ 

HNEDÚ AŽ PO SÝTE TMAVOHNEDÉ FARBY.
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látok ako napr. teflón, ktoré sa na 
látku nanášajú impregnáciou, alebo 
tzv. chemické nanotechnológie, ktoré 
na povrchu materiálu vytvoria tenký 
film zabraňujúci vsakovaniu vody a 
nečistôt. Tieto dodatočne nanášané 
vrstvy sa však môžu postupom času 
zošúchať, takže poťahová látka stratí 
požadované vlastnosti,“ objasňuje 
Miroslav Marko. „Moderné textilné 
poťahy s prívlastkami ako napr. easy-
care, aqua-clean a podobne, sa však 
líšia od impregnovaných látok tým, že 
už samotné vlákno, z ktorého je látka 
utkaná má schopnosť odolávať špine 
i vode.“ Najčastejšie ide o polyesterové 
materiály, ktoré sa v súčasnosti tešia 
veľkej popularite. Okrem toho, že sa 
dajú dobre čistiť, zaujali aj svojimi 
ďalšími výnimočnými vlastnosťami - 
vysokou pevnosťou a oteruvzdornosťou 
a tvarovou stálosťou, s čím súvisí ich 
minimálna zrážanlivosť 0,5-1 %. 

Ing. arch. Anna Palfiová  
v spolupráci s Domark                                      
Foto: Domark

ich vzhľad, štruktúra, kvalita na dotyk, 
ale i ďalšie úžitkové vlastnosti, ako 
je spôsob údržby, krčivosť, odolnosť 
a pod. „Pri zobliekateľných poťahoch, 
ktoré je možné prať, je veľmi dôležitá 
ich zrážanlivosť, ktorá by podľa platnej 
normy nemala byť väčšia ako 3 %. 
Môže sa to zdať ako zanedbateľná 
hodnota, no napr. pri 2 m dlhom poťahu 
je to až 6 cm,“ hovorí o vlastnostiach 
poťahových látok Miroslav Marko. 
„Z praktického hľadiska treba brať do 
úvahy aj ich oteruvzdornosť. Minimálna 
hodnota oteruvzdornosti pre poťahy je 
podľa normy 13-tisíc cyklov martindale. 
Štandardne používané látky sa 
pohybujú okolo hodnoty 20-tisíc, no 
existujú aj vysokokvalitné látky, ktoré 
odolajú 40-tim až 70-tim tisícom cyklov 
martindale.“ (Ide o testovaciu metódu, 
pri ktorej počet cyklov je priamo úmerný 
počtu, koľkokrát si na sedačku sadnete 
a znova vstanete, kým sa poťah 
neprederie.)

Zvyšujúce sa nároky užívateľov podnietili 
výrobcov poťahových materiálov k tomu, 
aby vyvíjali jednoducho udržiavateľné 
a ľahko čistiteľné materiály. „Kedysi 
sa používali rôzne povrchové úpravy 
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Jedinečnosť a nadčasovosť modelov 
Martini‘s Design vám dáva istotu dobrej 
investície. Firma Martini´s je z dizajnér-
skeho hľadiska absolútnou špičkou vo 
svete sedacieho nábytku. Ich produkcia 
zdobí nielen interiéry - byty a domy bež-
ných klientov, ale i reprezentatívne 
priestory významných spoločností, 
bánk, luxusných hotelov i veľvyslane-
ctiev či štátnych inštitúcií po celom sve-
te. Tento nábytok, ako aj celý jej sorti-
ment, je určený pre milovníkov 
kvalitného a dokonalého dizajnu, pre 
ktorých je dôležitá jedinečnosť a krása 
vecí, ktorými sa obklopujú.

Neobmedzené možnosti kombinácií

Moderný nábytok talianskych výrobcov 
Orsenigo design a Antonello uspokojujú 
i veľmi náročného zákazníka. Nábytok, 
ktorý nás svojou eleganciou osloví tak, 
že sa k nemu budeme v myšlienkach 
stále vracať. V každom tvare, v každom 
dizajne môžeme zákazníkovi ponúknuť 
nábytok do jedálne, obývacej izby, 
vstupných i ďalších priestorov domu. 
Malé zostavy i samotné kusy tohto ná-
bytku rozmiestnené v jednotlivých 
miestnostiach domu prepoja interiér a 
ohraničia tak priestor, v ktorom „bývam 

Pokiaľ sa chcete zbaviť uniformity tak bežnej vo väčšine súčasných in-
teriérov, odporúčame vám siahnuť do ponuky spoločnosti Martini´s De-
sign. Výrobky tejto spoločnosti sú ozdobou všetkých významných sve-
tových veľtrhov. 

Dokonale prepracovaný dizajn

Zákazníkmi spoločnosti Martini´s De-
sign sú ľudia milujúci krásu, ušľachtilosť 
tvarov a dokonale prepracovaný dizajn, 
ktorý im umožňuje vyjadriť svoju indivi-
dualitu. Jedinečné dizajny nie sú ale je-
dinou špecialitou tohto výrobcu. Tiež 
spracovanie a použitie technológie sú 
celkom jedinečné. Pre príklad uvádza-
me, že kostry - skelety jednotlivých kre-
siel či sofa sú zo zváranej ocele, teda v 
podstate nezničiteľné, pričom váha vý-
robku nie je vyššia než pri použití dre-
votriesky. Rovnaká precíznosť je veno-
vaná i pohodliu a zdravotným hľadiskám, 
ktoré sú pri sedacom nábytku tiež veľmi 
podstatné. 

Absolútna špička vo svete

Nábytok Martini‘s je možné kombinovať 
s ostatným zariadením interiéru. Doko-
nale pôsobia ako solitéry, ktorými  
podčiarkneme význam a výnimočnosť 
určitého priestoru. Celé súpravy i jed-
notlivé kusy dokážu v každom z nás vy-
volať tzv. „STOP efekt“ - teda zastaviť 
nás svojou krásou, dokonalosťou tvarov 
a na prvý pohľad jasnou kvalitou spra-
covania.

Martini´s Design - istota dobrej investície
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práve ja“. Zdanlivá jednoduchosť, ktorá 
nás neodbytne núti premýšľať, či ne-
zmeniť svoj doterajší interiér a vlastnei 
životný štýl. Prakticky neobmedzené 
možnosti kombinácií, použitých mate- 
riálov, veľkostí a farieb dávajú každému 
užívateľovi možnosť stať sa spolutvor-
com „svojho životného priestoru“.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
JV Pohoda
Foto: JV Pohoda
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Ako zariadiť spálňu
Čas, ktorý prespíme, rozhodne nie je stratený; práve naopak – náš organizmus 
vtedy usilovne pracuje – „dobíja sa” a regeneruje; skrátka robí všetko preto, 
aby nám cez deň nechýbali fyzické a duševné sily.

Bolo by od nás milé a ohľaduplné, keby 
sme nočnú pracovnú zmenu nášmu 
organizmu uľahčili a spríjemnili aspoň 
tým, že mu pripravíme kvalitné a zdra-
vé „pracovisko”. Zabudnime teda na 
provizórne spálne „bez ladu a skladu” 
a poďme sa pozrieť, ako by mala byť 
miestnosť na spanie vybavená.

Spálňa – vzdušná a svetlá
Dôležitý je už samotný výber miestnos-
ti, ktorú poctíme funkciou spálne. Keďže 
ide jednoznačne o priestor, od ktorého 
sa očakáva dostatok súkromia a intimi-
ty, spálňa by sa mala nachádzať v naj-

tichšej časti bytu (resp. rodinného 
domu), čo najďalej od technických za- 
riadení a komunikačných priestorov. 
Ideálne je, ak sa ju navyše podarí situo-
vať  v blízkosti šatníka a kúpeľne. 
Za najvhodnejšiu sa považuje orientácia 
spálne na východnú stranu. V letnom 
období sa táto strana prehrieva me-
nej ako západná a pritom slniečko pri-
chádza na „audienciu” hneď zrána a do 
miestnosti tak vnáša hrejivú a optimis-
tickú atmosféru. Aby nám ale slnečné 
lúče nesvietili priamo do (rozospatých) 
očí, posteľ by mala byť umiestnená tak, 
aby nohy ležiaceho človeka nesmero-
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vali k oknu.
Spálňa by mala vyžarovať pokoj a po-
hodu, k čomu môže prispieť i vhodné fa-
rebné riešenie stien a podlahy. Neodpo-
rúčajú sa farby, ktoré pôsobia aktivujúco 
(napr. červená, oranžová a pod.); voliť 
by sme mali skôr niektorú z typických 
„relaxačných” farieb – svetlozelenú, 
svetlomodrú, príp. pastelové odtiene žl-
tej či ružovej. 
Rušivý vplyv má i to, ak je v miestnosti 
priveľa nábytku, resp. ak je nábytok štý-
lovo a farebne príliš rôznorodý. Miest-
nosť by mala zostať vzdušná, svetlá, 
zariadená čo možno najmenším množ-
stvom nábytku. Okrem postele patrí do 
spálne odkladací a úložný nábytok (v 
prípade, ak máme k dispozícii samo-
statný šatník, úložný nábytok môžeme 
zo spálne pokojne vyradiť), ktorý by mal 
byť riešený – vo vzťahu k obytnému 

priestoru – čo najúspornejšie; ideálne 
sú vstavané šatníkové skrine, roll dory 
a podobne. V spálni by nemali chýbať 
ani nočné stolíky a domáca pani ocení 
tiež toaletný stolík s taburetkou. V po-
slednom období sa do spální prebojo-
vala aj „všadeprítomná” audiovizuálna 
technika. Pozrieť si z postele dobrý film 
alebo pred spaním vypočuť peknú hud-
bu nemôže byť na škodu, no v spálni to 
netreba preháňať ani s množstvom au-
diovizuálnych prístrojov.

V hlavnej úlohe posteľ
Najvýznamnejšiu úlohu v spálni zohrá-
va, samozrejme, posteľ. Umiestniť by 
sme ju nemali príliš blízko k oknu ale-
bo k dverám, pretože vzduch prúdiaci 
cez štrbiny týchto otvorov by mohol mať 
na spiaceho človeka negatívny vplyv. 
Veľmi šťastné nebýva ani umiestnenie 
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však aj posteľ vo „vysokých polohách”, 
keďže v priestoroch pod stropom už ne-
býva zaručený dostatočný prísun kvalit-
ného vzduchu.
Okolo postele by mala zostať aspoň 60 
cm široká voľná plocha, ktorá poskytne 
dostatočne veľký manipulačný priestor, 
napr. pri výmene posteľnej bielizne ale-
bo upratovaní. V minulosti boli obľúbené 
posteľné zásuvky, do ktorých sa uklada-
la jednak posteľná bielizeň a prípadne 
aj sezónne šatstvo, cestovné tašky, a 
podobne. Dnes sa od týchto zásuviek 
upúšťa, a to nielen z estetických, ale 
najmä zo zdravotných dôvodov. Zásuv-
ky obmedzujú cirkuláciu vzduchu okolo 
spiaceho človeka a zabraňujú prirodze-
nému vetraniu matracov.

Multifunkčné postele
Na kvalitu spánku nemá síce vonkajší 
vzhľad postele nijaký vplyv, avšak bez-
pochyby vplýva na estetické vyznenie 
interiéru a jeho celkovú atmosféru. Od 
moderných postelí sa očakáva tvarová 
dokonalosť, funkčnosť, praktickosť a 

pohodlnosť, pričom sa preferujú kvalitné 
materiály a ich vyvážené kombinácie. 
Dizajn súčasných postelí je skutočne 
rôznorodý, plný prekvapivých kontras-
tov a netypických farebných kombinácií. 
Vďaka množstvu rafinovaných detailov 
sa postele stávajú takmer multifunkč-
nými „zariadeniami”. Napríklad opierky 
hlavy bývajú konštruované tak, aby sa 
ich sklon dal meniť ľahko a jednoducho, 
a tak si v posteli môžeme čítať, sledovať 
televízor atď. Rôzne špeciálne držiaky 
umožňujú dokonca i pohodlné písanie 
či jedenie. Záhlavia postelí sú často 
riešené veľkoryso a poskytujú úložný 
priestor na knihy, časopisy alebo malé 
občerstvenie. Praktické sú aj prídavné 
stolíky, montované na rám postele.

Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie, Interiérové štúdio Hanák

postele do voľného priestoru; je totiž do-
kázané, že jedným z predpokladov kva-
litného spánku je i pocit bezpečia, nuž 
a ten posteľ vo voľnom priestore nepo-
skytuje. Je preto vhodné, aby sa lôžko 
aspoň jednou časťou dotýkalo steny. 
Neexistuje však univerzálny návod na 
jediné správne umiestnenie postele. 
Optimálna poloha lôžka je individuálnou 
záležitosťou a do veľkej miery závisí od 
typu konkrétnej osobnosti, od návykov a 
potrieb každého jednotlivca. 
Aby sme pri uložení sa na nočný od-
počinok nedopadli ako Snehulienka  
v postieľkach siedmich trpaslíkov, lôžko 
musí mať rozmery zodpovedajúce plat-
ným ergonomickým kritériám. V súčas-
nosti je to (minimálne) pri jednom lôžku 
200 x 90 cm a pri dvojlôžku 200 x 180 
cm. Priemerná výška postele sa pohy-
buje v rozmedzí od 42 do 45 cm. Poste-
le by ale určite nemali byť nižšie ako 30 
cm od podlahy, nakoľko nízko pri zemi 
je už prúdenie chladného vzduchu po-
merne intenzívne a hrozí aj nadmerné 
vírenie prachu. Rovnako nevhodná je 
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Spálňa
oáza snívania
Človek je súčasťou prírody, a tak ako všetko v nej, aj on sa musí prispôsobiť 
striedaniu dňa a noci. Cez deň sme väčšinou v neustálom kolobehu za povin-
nosťami rôzneho druhu, mnohokrát v časovom strese, ženieme sa za úspechom 
v pracovnom či osobnom živote, niekedy aj za zábavou, ale v noci sa pre nás 
otvára nový svet plný pokoja. V nami zaužívaných zvyklostiach je práve pries-
tor spálne tou pokojnou zónou, kde vchádzame do ríše svojich snov.
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Pre ľudský organizmus je spánok nevy-
hnutnosťou. Počas spánku sa obnovujú 
fyzické i psychické dispozície, podvedo-
mie spracováva zážitky dňa a selektuje 
dôležité podnety. Každý človek potre-
buje psychické uvoľnenie a odpútanie 
sa od reality všedného dňa, kedy mno-
hokrát musí vystupovať s vynútenou  
pretvárkou. Táto psycho-hygiena je 
veľmi dôležitá pre udržanie duševného 
zdravia jedinca. Pre každého človeka je 
dôležité mať oázu pokoja, kde má čas 
byť sám so sebou, so svojimi náladami, 
emóciami, túžbami. Týmto kútikom, kde 
sa človek utieka pred realitou všedného 
dňa a ktoré pre neho predstavuje naj-
väčšie súkromie, je práve jeho spálňa. 
Je to bezpečné, dôverné miesto, kde tú-
žobne očakávame po celodennom zho-
ne pokoj a pohodu duše i tela. Spálňa je 
magickým miestom, kde môžeme opus-
tiť prísne racionálne zmýšľanie potrebné 
pre bežný život a porozmýšľať o svojich 
pocitoch a myšlienkach. Aby sme sa  
vo svojej spálni cítili dobre, musíme si ju 
vytvoriť podľa svojich predstáv. V súčas-
nej dobe naozaj nie je problém vybrať 
si zariadenie podľa vlastného vkusu, 
veď na trhu je veľká škála rôznych ná-
bytkových zostáv, spálňových prvkov a 
doplnkov. Každá spálňa napokon bude 
osobitá, jedinečná, vytvorená z nábytku 
rôzneho tvaru, materiálov, farieb a drob-
ných prvkov, ktoré dotvárajú špecifickú 
atmosféru a prezentujú vlastný štýl.

Funkčnosť -  základ úspechu
   
Podľa rokmi overenej typológie má na-
vrhovanie spálne svoje zásady a prin-
cípy. Miestnosti, ktoré slúžia na spanie 
a najmä spálňa rodičov, patria do tzv. 

1
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Vzhľadom na to, že tieto predmety údaj-
ne aj pri vypnutí vyžarujú elektromagne-
tické žiarenie, nie je vhodné ich kumu-
lovať v miestnosti určenej na nerušený 
spánok. O umiestnení veľkého zrkadla 
v spálni sa vedú taktiež rôzne diskusie. 
Psychotronici tvrdia, že nie je vhodné 
do priestoru, kde sa spí. Interiéroví de-
signeri si však nevedia predstaviť, že  
tak efektný prvok, ako je veľká plocha 
zrkadiel, napríklad na posuvných dve-
rách skríň, by nebol využitý pri návrhoch 
spální. Navyše takáto zrkadlová plocha 
vždy pomáha vytvárať dojem väčšieho 

nočnej časti bytu. Obvyklé delenie bytu 
na dennú a nočnú zónu má svoj funkč-
ný význam. Súvisí s orientáciou jednot-
livých miestností na svetové strany, s 
prevádzkovo-dispozičným naviazaním 
jednotlivých priestorov v byte a najmä 
so samotnou prevádzkou, teda aktivi-
tami v byte. Pri rodinných domoch sa 
táto tichá nočná časť bytu umiestňuje 
na poschodie alebo do podkrovia, kde 
je vytvorená oddychová zóna s útulnou 
atmosférou. Do nočnej zóny bytu pa-
tria aj pracovne pre duševne pracujú-
ceho člena rodiny, spálne detí či iných 
členov domácnosti, prípadne hobby 
priestory. Najvhodnejším riešením je, 
ak sa v tesnej  blízkosti spálne nachád-
za kúpeľňa s WC a šatníkové priestory. 
Dnes je už bežným štandardom robiť 
dve kúpeľne, jednu priamo napojenú na 
spálňu rodičov a druhú pre deti či iného 
člena rodiny. Šatníkové skrine nemusia 
byť umiestnené v spálni, ale môžu byť 
v samostatnom priestore zvanom šat-
ník. Alebo naopak môžu v spálni tvo-
riť súvislú efektnú stenu s posuvnými 
dverami vytvorenú až po strop. Podľa 
veľkosti spálne a podľa požiadaviek 
užívateľov je možné do spálne umiest-
niť pracovný stôl, ak nie je k dispozícii 
samostatná pracovňa. V spálni, ktorá 
je väčšinou počas dňa nevyužitá, môže 

svoje miesto nájsť aj oddychové kreslo  
so svietidlom, kde možno relaxovať   
s čítaním.

Nie všetko je vhodné
   
To, čo si každý užívateľ spálne do nej 
umiestni, je v podstate jeho vec. Nábyt-
kové prvky a zariaďovacie predmety by 
mali byť funkčné a estetické, hovoriace 
o dobrom vkuse majiteľa. V poslednom 
období si mnoho ľudí do svojej spálne 
dáva technické zariadenia  ako televízor, 
DVD prehrávače, audiotechniku a pod. 

Výrazné farebné riešenie spálne v priestore so šikmý-
mi stenami nepôsobí rušivo, ale skôr upokojujúco. 

3

4

Funkčný a estetický interiér spálne s využitím efekt-
ného plošného prvku – zrkadla, ktoré vždy opticky 
zväčšuje priestor.

1

Nábytkové zariaďovacie prvky sú tvarovo, materiálo-
vo a farebne zaujímavé  a odlišné v detailoch.

2

Odvážne farebné riešenie v štýle pop-artu s pôsobi-
vým využitím najväčšieho farebného kontrastu – čier-
nej a bielej.

2

3

5 Elegantná spálňa s využitím súdobých výrazových 
prostriedkov v duchu minimalizmu a vyniknutia kva-
litných materiálov
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priestoru. Je samozrejmosťou, že túto 
zrkadlovú plochu nie je vhodné umiest-
niť oproti oknám. V spálni nachádza 
svoje miesto aj malý kozmetický stolík 
pre ženy, avšak dnes na ňom až tak ne-
trváme, keďže vykonávanie kozmetickej 
úpravy sa „presťahovalo“ do kúpeľne, 
hlavne z prozaického dôvodu – tečúcej 
vody. Odborníci na kozmetiku by však 
určite upozorňovali na rozdiel líčenia pri 
dennom a umelom osvetlení, ale táto 
problematika sem nepatrí. Niektorí ľudia 
majú tendenciu pripisovať smeru hlavy 
a nôh pri spánku, vzhľadom na  svetové 
strany, zvláštny význam. Hovorí sa, že 
hlava má smerovať na juh. To si každý 
musí vyskúšať sám a je na ňom, či tomu 
chce veriť a podľa toho sa „pohrať“ s 
priestorom. V súčasnej dobe sa novým 

ky členiť nízkym nábytkom na menšie 
funkčné zóny. Farebné riešenie stien v 
kombinácii s hrou svetiel je nezanedba-
teľnou súčasťou vytvárania pôsobivej 
atmosféry spálne. Priestor možno za 
pomoci farieb opticky zväčšiť, zmenšiť, 
znížiť či rozšíriť. Ak sa k tomu pridajú 
svetelné efekty možno dosiahnuť ne-
všedný charakter a čaro priestoru. Je 
veľmi dôležité správne umiestniť rôzne 
zdroje osvetlenia. Iné bude svetlo na 
čítanie, iné zase tlmené intímne svetlo, 
ktoré môže mať aj iné pôsobivé zafarbe-
nie. Farbu svietidiel si vyberáme podľa 
účelu a svojho vkusu.
Podľa dlhodobých skúseností je vhod-
né orientovať spálňu na východ, kedy 
vychádzajúce slnko vpúšťa svoje prvé 
lúče do nášho príbytku a „rozžiaruje“ 
nám rodiaci sa deň. Pre tých, ktorým 
sú nepríjemné priame ranné lúče pre-
nikajúce do oka, sú k dispozícii najroz-
manitejšie tieniace prvky od klasických 
závesov, roliet až po novodobé žalúzie 
a lamely. Samozrejme aj farba týchto 
zatemňovacích prvkov prispieva k cel-
kovej atmosfére, ktorú v spálni chceme 
dosiahnuť.

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

trendom stáva umiestnenie postele do 
centra priestoru a nie klasicky k stene. 
Originálnemu riešeniu sa medze nekla-
dú. Užívateľ sa musí vo svojom pries-
tore v prvom rade cítiť príjemne ako po 
fyzickej, tak aj po psychickej stránke. A 
to je už na každom z nás.

Efekty a dojmové pôsobenie
   
Každý priestor miestnosti určenej na 
spanie je ohraničený a svojím spôso-
bom limitovaný, avšak za pomoci rôz-
nych interiérových „fínt“ možno dojem 
priestoru ovplyvniť. Spomínané veľké 
zrkadlové plochy na posuvných dverách 
vstavaných skríň na celú výšku miest-
nosti dojmovo zväčšujú priestor. Ak je 
priestor spálne veľký, možno ho optic-

4
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Vitráž
nádhera zakliata v skle
Prekrásny architektonický prvok – vitráž, tak ako ju defi nuje Jean Lafond, je 
výtvarná kompozícia farebného priehľadného skla. Môže mať funkciu okna 
alebo len výtvarne účinnej plochy, napr. steny či časti dverí. Vždy bola umelec-
kým sprievodcom stavebných objektov.

Pohľad do  histórie

Technológia vitráže je stará a známa 
už mnoho storočí. Výrobu skla pozna-
li už starí Gréci a Sýrčania. Naučili sa 
sklo farbiť a tvarovať, čo dokazujú vy-
kopávky z Egypta a Sýrie. V prvom 
storočí vyrobili remeselníci prvé ploché 
tabule skla, ktoré sa poprvýkrát použili 
do okien a dali tak vznik zasklievaniu 
do olova – vitrážam. Umenie maľby 
na skle bolo známe a rozvíjalo sa už 
v dobe románskej. Najväčšie uplatne-
nie dosiahla vitráž v 13. až 15. storočí 
v Európe na sakrálnych stavbách vo 
Francúzsku, Taliansku a Nemecku, kde 
sa ňou zasklievali vysoké okná veľkých 
priestorov. Je obdivuhodné s akou te-
matickou vyváženosťou dokázali gotickí 
umelci uviesť v súlad pôsobenie sta-
vebnej hmoty s obsahovou náplňou a 
účelom stavby.  Ale aj po období gotiky 
sprevádzala vitráž štýlový charakter 
stavieb. V 19. storočí, a ostatne platí to 
aj dodnes, sa vo vitráži, čím ďalej, tým 
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viac uplatňuje jej farebné pôsobenie. 
Dôkazom toho sú jednak vitráže z nie 
tak dávneho obdobia, napr. zo secesie 
(jemné vitráže Alfonza Muchu), ako aj z 
neskorších rokov. Malé kúsky skla, kto-
ré sa spájali do požadovaného tvaru, 
vytvárali sklo, ktoré bolo, samozrejme, 
pracné a drahé a používalo sa preto zo 
začiatku hlavne v kostoloch, hradoch a 
zámkoch. Ale postupne sa vitráže v jed-
noduchšom prevedení začali používať 
na sklenenú výplň okien aj v meštian-
skych domoch. Zavedením priemysel-
nej výroby plochého skla sa neskôr sta-
lo sklo bežným a všedným materiálom.
  
Technológia jednoduchá i zložitá  

Princíp výroby vitráže je založený na 
rozložení obrazu alebo výtvarnej kom-
pozície do jednotlivých segmentov, 
ktoré sa prenesú na farebné sklenené 
plôšky. Tieto malé sklá sa spájali v minu-
losti olovom do žiadaného tvaru. Zask-
lievanie do olovených profilov pretrvalo 
síce dodnes, ale neskôr k nim pribudlo 
zasklievanie, napr. do mosadzných a 
medených profilov a zalievanie do cínu. 
Pri maľovaní na sklo sa motívy naná-
šajú farbami vypaľovanými pri vysokej 
teplote zapekanými do skla, čo zaruču-
je ich dlhú životnosť. Často sa vo vitrá-
žach kombinuje hladké a štrukturované 
sklo, resp. bezfarebné a farebné sklo a 
pod. Takto možno dosiahnuť zaujímavý 
efekt  a zvýrazniť osobitosť a krásu skla 
a svetla.
Podľa technológie výroby možno vitráž 
rozdeliť na 3 typy a to: klasickú vitráž, 
tiffany vitráž a pseudovitráž.
Pri klasickej vitráži sa spájajú jednotlivé 
segmenty narezaného farebného skla v 
olovených lištách. Tieto lišty však môžu 
rušiť celkový motív, a preto sa používa 
táto technológia len pri jednoduchých 
námetoch alebo pri veľkých vitrážach.
Tiffany vitráž sa od klasickej vitráže od-
lišuje tým, že časti skla nie sú spájané 
olovenými lištami, ale hrany sú najprv 
obalené medenou páskou a potom sa 
pospájkujú cínom. Vznikajú tak jemnej-
šie prechody medzi jednotlivými fareb-
nými segmentami skla. Nápad nahradiť 
olovený profil medeným plechom a jeho 
spájanie cínom vynašiel v období sece-
sie na prelome 19. a 20. storočia Louis 
C. Tiffany. Tiffany vitráže možno použiť 
tak v exteriéri ako v interiéri. Pri origi-
nálnych Tiffany vitrážach sú používané 
špeciálne ručne vyrábané sklá.
Pri pseudovitráži je technológia založe-

ná na nalepení hotových vitráží s olo-
venými lištami na sklo. Využitie tohto 
spôsobu sa uplatňuje najčastejšie pri 
rozmernejších výplniach, ako sú vstup-
né dvere, okná, zrkadlá a pod. Pri pou-
žití do exteriéru sa vitráže zvyknú zask-
lievať do izolačného dvojskla.

Výroba vitráží a Slovensko

Na Slovensku pôsobí množstvo firiem, 
ktoré sa zaoberajú výrobou vitráží. Fir-
my sú personálne a technicky vybavené 
tak, že toto umelecko–remeselné dielo, 
ktorým vitráž nesporne je, spracujú od 
výtvarného návrhu cez vyhotovenie 
použitím rôznych špeciálnych techník 
(sklomaľba, leptanie, vrstvenie...) až po  
inštaláciu predmetnej vitráže. Technic-
ká a umelecká stránka výsledku závisí 
od stupňa umeleckého návrhu, jeho 
zložitosti a použitej technológie. Na 
požiadavku zákazníka je možné vyro-
biť rozmerovo, tvarovo a farebne vitráž 
podľa individuálnych želaní objedná-
vateľa. Vitráže sú vhodné pre ozdobné 
dotvorenie exteriérových a interiérových 
prvkov, sortiment snáď ani nie je možné 
vymenovať, kde všade sa technológia 
vitráže dá uplatniť. Sú to väčšie či men-
šie dekoračné presklenia, exteriérové  a 
interiérové dvere, výplne okien, scho-
dišťové okná, strešné okná, nábytok, 
bytové doplnky, rôzne svietidlá, lampy, 
tienidlá, lustre, zrkadlá a napríklad aj 
logá firiem. 

Záver
 
Pre efektné pôsobenie a výtvarný úči-
nok priestoru v súlade s jeho účelom je 
použitie vitráže oprávnené aj v súčasnej 
modernej dobe. Ich funkčné a estetické 
opodstatnenie zvyšuje efekt mnohých 
verejných či súkromných priestorov 
(napr. výstavy, letiskové haly, pošty, kul-
túrne priestory a pod.). Ale dnes si na-
chádzajú miesto niektoré typy vitráží aj 
na obytných domoch, hlavne rodinných 
domoch a, samozrejme, v našich inte-
riéroch. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.
Ústav obytných a občianskych budov, FA STU, Bratislava
Foto:Andrej Paška ANDREW Piešťany, www.vitraz.com

Estetické riešenia  dverí s vitrážnymi prvkami.
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Priezračný svet  

Písať o Gordane Turuk je mimoriadne krásne 
a jednoduché, no na druhej strane aj veľmi 

náročné. Čistá krása skla, ktoré sa v jej rukách 
mení na umelecké diela, vás zvádza k vzletným 

slovám. Jej život a dielo pozná už množstvo 
zaujímavých ľudí, preto by som vám veľmi rád 

predstavil aj druhú stranu jej tvorby.

Pokiaľ ste sa stretli s dielami Gordany 
Turuk, alebo ste navštívili jej ateliér na 
Kolibe, museli ste sa okamžite nadchnúť 
a rozhodnúť, že musíte vlastniť aspoň 
zlomok jej skvelých umeleckých výtvo-
rov. Keď sa s ňou zoznámite, tak potom 
ste odsúdený k tomu, že vaša vášeň k 
sklu sa mimoriadne zvýši. A nemusí ísť 
len o umelecké diela.

Gordana Turuk nie je len skvelou a 
mimoriadne kreatívnou výtvarníčkou, 
ale tiež výbornou dizajnérkou. Takže, 
keď si pomyslíte, že potrebujete dať 
vášmu bytu punc jedinečnosti, stačí, 
keď požiadate Gordanu o pomoc. Vždy 
sa snaží porozumieť vášmu vkusu a 
potrebám tak, aby ste sa v spoločnosti 
jej „skla“ cítili pohodlne. Gordana Turuk 
spolupracuje s mnohými zaujímavými 
architektmi, ku ktorým istotne patria Ing. 
arch. Bojňanská, arch. Molnár alebo 
arch. Peráček. Tiež úzko spolupracuje 
so spoločnosťou Lucca a dvojicou tal-
entovaných architektov Ing. Arch. Matto 
a Ing. arch. Mattová. Spolu s nimi sa 
snaží vytvoriť riešenie pre váš byt, ktoré 
osloví a zároveň bude dôstojnou ozdo-
bou vášho domova.

Gordany Turuk
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Text: Peter Fitz
Foto: Kristina Schreiberova, Daniel Brogyányi 
Foto Gordana Turuk: Robo Hubač 

Gordana tvorí rôzne diela, ktoré navrhu-
je vždy podľa interiéru, pričom kladie 
dôraz aj na požiadavky klientov. Záber 
tvorby v oblasti dizajnu a bytovej ar-
chitektúry je široký. Môžete si vybrať 
napríklad konferenčné stoly s nerezo-
vými nohami alebo drevenými nohami, 
ktorým dominujú vrchné „dosky“ zo 
skla v pestrých farbách. Čiže kúsok 
umenia vo vašej obývačke. Navrhu-
je tiež jedálenské stoly s plastikou, 
dekor – misy, plastiky a obrazy. Misy 
či obrazy osviežia vzhľad izieb, tiež  
pozdvihnú ducha po náročných dňoch v 
práci. Sú akoby „uvoľňovačom“ vašich 
myšlienok.

Okrem toho sa venuje aj dotváraniu 
interiérov – chodieb, obývacích izieb, 
kúpeľní, kde nájdete krásne sklenené 
steny, predelové plochy, okenné výplne 
schodísk, ale tiež umývadlá, obklady kr-
bov, stĺpov či výplní zábradlia.

Keď si budete chcieť skrášliť váš interiér 
bytu, obklopiť sa skleným svetom, Gor-
dana Turuk vám určite rada vaše pred-
stavy zrealizuje. 

Diela: EUBOIA GLASS by Gordana Turuk, www.euboia.sk
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Priamo v kuchyni sa dá vytvoriť aj 
relaxačná zóna. Ďalšou alternatívou 
je „otvorenie“ miestnosti a jej voľné 
nadviazanie na obytnú časť. To všetko 
prispieva k odbúraniu nepríjemného 
pocitu psychickej a fyzickej izolácie 
domácej pani a umožňuje jej i počas 
vykonávania kuchynských prác 
udržiavať vizuálny a verbálny kontakt 
s ostatnými členmi rodiny. Kuchyňa tak 
prestáva byť neatraktívnou a strohou 
pracovnou plochou, ale stáva sa 
skutočným komunikačným priestorom 
a živým srdcom domácnosti.

Pri úprave podlahy možno využiť 
kombinácie rôznych farieb a materiálov, 
opticky podčiarkujúce členenie kuchyne 
na pracovnú, jedálenskú či oddychovú 
časť. Ak máme k dispozícii väčšiu voľnú 
plochu, veľmi atraktívne bude na nej 
pôsobiť mozaikové uloženie dlažby. 

Ani steny nemusia byť klasicky hladké. 
Dajú sa obohatiť rôznymi typmi 

architektonických prvkov, plniacich 
funkciu nielen estetickú, ale i praktickú. 
Sú to rôzne výklenky, viky, murované 
police atypických tvarov. Slúžiť môžu 
ako odkladací, no tiež ako „výstavný“ 
priestor (na umiestnenie kvetov 
a dekoračných predmetov).

V rozmerných kuchyniach nájdu 
uplatnenie kuchynské linky netypických, 
veľkorysejších tvarov, či už zhotovené na 
mieru alebo kúpené v špecializovaných 
predajniach. Ich riešenie závisí od 
vkusu a požiadaviek majiteľov. Zostaviť 
ich možno pozdĺž jednej steny, ale i do 
tvaru písmena „L“ alebo „U“. Takéto 
formy poskytujú pochopiteľne omnoho 
viac miesta a kuchynský nábytok 
dovoľujú oživiť aj estetickými prvkami. 

Obývacie kuchyne
V prípade otvorenej kuchyne možno 
priechod do obývacej časti elegantne 
vyriešiť napríklad barovým pultom, 
doplneným o vhodné stoličky. Poslúži 

 ako komunikačný priestor
Kuchyne, ktoré nie sú priestorovo poddimenzované a ktorých – našťastie – 
v ostatných rokoch pribúda, majú predpoklady lahodiť oku aj duši a varenie 
v nich nemusí byť len povinnosťou, ale i radosťou. Vďaka dostatočnému 
priestoru je v nich totiž možné plne rozvinúť najrozmanitejšie individuálne 
predstavy a potreby. V dôsledku toho vzniká – donedávna zanedbávané, 
no o to dôležitejšie – emocionálne prepojenie priestoru s osobnosťou jeho 
obyvateľov. 
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by nemali ani živé kvety. Vo väčších 
priestoroch pekne ukážu aj vyššie 
a košatejšie črepníkové rastliny.

A na záver jeden tip. V našich končinách 
to síce nie je ešte celkom bežné, no 
predsa len prvé lastovičky sa už objavujú 
-  kuchyne s krbom. Verte, že to vyzerá 
naozaj super!

Príprava jedla nemusí skutočne byť len 
kdesi v kútiku a „potajme“ vykonávaná 
nevyhnutná rutinná činnosť. Môže sa stať 
celkom milou a príjemnou záležitosťou, 
ktorej sa aktívne zúčastňujú všetci 
členovia rodiny. A súčasné trendy 
bytovej architektúry dávajú takémuto 
poňatiu kuchyne zelenú. 

Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie a firiem
 

zároveň aj na podávanie raňajok či 
rýchleho občerstvenia. Jedálenský 
kút bude potom pravdepodobne už 
súčasťou obývacej izby. Rovnako dobre 
ho však môžeme ponechať i v kuchyni. 
Vtedy je dôležité, aby farebne i štýlovo 
ladil s jej ostatným zariadením a tiež, 
aby každému stolujúcemu poskytoval 
dostatok miesta. Niekedy je funkčné 
a estetické umiestniť v kuchyni 
i príborník, prípadne malú knižnicu. 
Ale to už je vecou vkusu a konkrétnej 
situácie.

Z niektorých kuchýň vedie vchod aj 
do samostatnej murovanej špajzy. 
Takéto riešenie je vynikajúce, pretože 
potraviny a zásoby surovín možno 
uložiť prehľadne v klimaticky a svetelne 
vyhovujúcich podmienkach a navyše 
nemusia zaberať miesto v kuchynskej 
linke, či sa dokonca „povaľovať“ po 
pracovnej doske.

Svoju fantáziu výborne uplatníme aj 
pri inštalácii osvetlenia. Hra svetiel 
v prípade správne rozmiestneného 
viacbodového osvetlenia interiér 
ozvláštni a zatraktívni. 

Na rozdiel od malých kuchýň, 
kde si obyčajne musíme vystačiť 
s tranzistorom, nám nič nebráni ani 
inštalovaniu kvalitnejšieho „ozvučenia“ 
(miniveže a pod.). Pre niekoho môže 
byť vítaným doplnkom dokonca i menší 
televízor.

Aby bol konečný efekt dokonalý, ani 
pri zariaďovaní kuchyne nesmieme 
zabudnúť na detaily. Môžu to byť milé 
drobnosti, ktorých funkcia je výlučne 
dekoračná, ale tiež predmety estetické 
a účelné zároveň – napríklad stojan 
na fľaše (archívne vína), nádobky na 
koreniny, koše na ovocie, vrecúška 
na sušené bylinky, a tak ďalej. Chýbať 

117



Spoločnosť Gorenje opäť potvrdila svoje miesto na výslní invenčného dizajnu. 
Revolučným spôsobom skrátila cestu medzi chladničkou a miestom na podá-
vanie jedál. Produkt s názvom SmarTable reaguje na aktuálne potreby rodin-
nej kuchyne i elegantného stravovania vôbec a prináša novú exkluzivitu s ne-
zvyčajným komfortom. Prestížna cena publika na nedávnej svetovej výstave 
Observeur '08 v Paríži zdôraznila nadčasový dizajn a súčasne prudko rastúcu 
popularitu u spotrebiteľov.

Súčasť budúcnosti
„Lepší nástup na európsky trh sme si 
ani nemohli priať,“ komentoval význam-
né ocenenie riaditeľ dizajnérskeho cen-
tra spoločnosti Gorenje Jurij Giacomelli. 
„Je to pre nás dôležité potvrdenie správ-
nej voľby produktu, ktorý je pre našu 
spoločnosť najdôležitejším inovatívnym 
výsledkom ostatného obdobia.“
Obchodný nápad SmarTable (moder-
ný stôl) vytvoril v roku 2005 projektový 

šéfdizajnér Janez Smerdelj ako súčasť 
futuristickej kuchyne. Jeho základnou 
myšlienkou je skrátenie cesty medzi 
chladničkou a miestom na konzumáciu 
jedál a súčasne pružne reaguje na ne-
ustále rastúci trend predpripravených 
jedál podávaných priamo z chladničky. 

Chytrý koncept
Návrh určuje pre SmarTable nové mies-
to v kuchyni. Priestorovo sa nachádza 
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v zariadení, ktoré má prístup zhora a 
svojím tvarom pripomína štandardný 
čajový stolík. Chladiaci systém v tvare 
chlopne je ukrytý v jeho vnútri. Funguje 
na základe SmarConcept-u, čiže chyt-
rého konceptu, ktorý reaguje na dotyk 
i diaľkové ovládanie. Ním sa následne 
spúšťa elektromotor, ktorý dvíha police 
s jedlom. Typickým umiestnením ex-
kluzívneho produktu SmarTable je jeho 
zabudovanie do nábytku, ale vzhľadom 
na svoju flexibilitu sa môže inštalovať aj 
v inom interiérovom prevedení – a to v 
závislosti od konkrétnych užívateľských 
požiadaviek.

Rotujúci chladič – centrálna časť stola
Centrálna časť stola SmarTable po-
zostáva z rotujúceho chladiča, ktorý 
umožňuje jednoduchší prístup k jedlu 
a elegantne kultivuje príjemný akt ga-
stronómie. Podnosy na uloženie jedla 
môžu byť vybavené pokrievkami alebo 
bez nich.
Keď je chladič na svojej „spodnej“ po-
zícii, hlavný stôl navrchu sa môže po-
užiť ako otáčacia doska na pohodlné 
premiestňovanie jedla. Zároveň sa dá 
otáčacia časť zablokovať a dizajnérsky 
aplikovať v drevenom materiáli.

Krása a funkcia
SmarTable veľmi sofistikovane sleduje 

ľudské potreby, ktoré kedysi definoval 
vo svojej slávnej pyramíde potrieb Abra-
ham H. Maslow. Popri základných fyzi-
ologických potrebách (napr. pocit hladu) 
napĺňa SmarTable aj pocit rodinného 
bezpečia a istoty, ale aj moment seba-
realizácie vyúsťujúcej až do duchovnej 
sféry. Dôvod je úplne zrejmý. SmarTable 
vsadil na jednoduchosť, ktorej nechýba 
krása a funkčnosť. Čo viac si možno od 
kvalitného dizajnu priať?

Rozmanitosť tvarov a materiálov
Dizajnérska rovnováha medzi krásou, 
účelnosťou a ergonómiou je podporená 
rozmanitosťou vnútorného vybavenia, 
ktoré ponúka variabilitu odkladacích 
plôch v podobe sklenených políc.
Noha stola je vyrobená z hliníka a ne-
hrdzavejúcej ocele, na podstavci je po-
užitý umelý kameň Siligor. Najbohatší 
výber materiálov sa prirodzene preja-
vuje na stolovej časti, pričom výrobca 
ponúka tieto prevedenia: červený mra-
mor, exotické drevo, topoľ, biely orech, 
červené alebo čierne sklo a labradorský 
mramor.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou
Gorenje Slovakia
Foto: Gorenje Slovakia

Možnosti využitia
SmarTable nepatrí k typickým častiam 
kuchyne a nie je to ani jedálenský stôl. 
Je to nový prvok, ktorého hodnota 
stúpa s možnosťami jeho využitia.  
V zásade má dve funkčné delenia:

I. Podľa užívateľských kritérií
• Osobné miesta – osobná knižnica, 
kancelária, hotelové izby, obývacie 
izby, luxusné jachty...
• Verejné priestory – recepcie, hotelové 
vestibuly, konferenčné sály, rokovacie 
miestnosti, salóniky na letisku, well-
ness...
II. Podľa obchodných ciest
• Konečný užívateľ: individuálny vlast-
ník
Konkrétneho užívateľa ovplyvňujú 
architekti, konštruktéri, stavebníci  
a interiéroví dizajnéri, dizajnérske 
obchody, špecializované zákaznícke 
médiá, relevantné komunity.
• B2B (business to business): prestížne 
hotely, konferenčné centrá, veľké firmy 
a spoločenské inštitúcie
Na priamom ovplyvnení tohto seg-
mentu sa opäť podieľajú architekti, 
dizajnéri, ale aj odborníci v nákupných 
oddeleniach, špecializované médiá 
a v neposlednom rade aj návštevníci 
veľtrhov.

119



studnička uprostred kuchyne
Batéria
Bez vody by sme sa v kuchyni nezaobišli. Umývanie potravín pred spracova-
ním, umývanie rúk počas varenia a umývanie riadu po varení a degustácii – na 
to všetko nám poslúži batéria, ktorou voda vyteká priamo u nás doma. Aká by 
mala byť a aké sú technické zlepšováky, ktoré nám v kuchyni pomôžu?
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a jednoducho odložíte nabok. Výška 
uchytenia pri odloženej batérii je len 
3 cm v prípade, že neobsahuje aj tzv. 
multiprípojku (pripojenie zdroja vody na 
umývačku riadu a práčku priamo na tele 
batérie) alebo 3,5 cm v riešení s multiprí-
pojkou. Takto dokážete v malej kuchyni 
využiť aj obyčajne nevyužitý priestor. 

Dizajn od secesnej nostalgie 
až po high-tech
V súčasnej dobe to už nie je tak, že by 
ste nenašli batérie v štýle, ktorý vás 
najviac oslovuje. Ponuka na trhu je už 
naozaj pestrá – od kvalitných batérií 
jednoduchšieho dizajnu až po dizajnové 
skvosty. Vidiecky štýl, čisté rovné línie aj 
zaujímavé tvary (napríklad new waves s 
ostro klopenými líniami) – to všetko sa v 
kuchyni môže snúbiť s vysokou funkč-
nosťou a jednoduchou manipuláciou v 
prospech užívateľa. Ak patríte k nostal-
gikom, ktorí nedajú dopustiť na klasický 
kohútik na studenú a teplú vodu, iste 
vás zaujme rad Standard od Kludi, kto-
rý je príjemným riešením hlavne vďaka 
pomeru kvality a výhodnej ceny. Ak pa-
tríte medzi estetických labužníkov, pre-
svedčí vás rad pomenovaný podľa zná-
meho berlínskeho hotela Adlon. Lorenz 
Adlon v roku 1907 založil na bulvári 
Unter den Linden noblesný hotel, kto-
rého vykúrené priestory na začiatku 20. 
storočia uprednostnil aj kráľ Wilhelm II. 
pred nevľúdnym a chladným mestským 
zámkom. V hoteli nejeden šľachtic rád 
navštívil niektorý z 80 luxusných apart-

mánov, ktorý už v prvom desaťročí 20. 
storočia disponoval elektrinou a hos-
tí rozmaznával tečúcou teplou vodou. 
V tomto hoteli dnes tečie teplá vody z 
armatúr Adlon od spoločnosti Kludi. Ko-
hútiky na teplú a studenú vodu disponu-
jú hodnotnými krížovými rukoväťami a 
porcelánovými intarziami. Na pohľad aj 
na dotyk z Adlonu srší komfort a luxus v 
sebavedomej forme. Ako nové dizajno-
vé stvárnenie klasických kuchynských 
batérií by sa mohlo zdať prevedenie s 
výtokovým ramenom tvarovaným do vy-
sokého oblúka. Ten nie je len estetickou 
invenciou, ale súvisí s praktickou využi-
teľnosťou batérie pre potreby modernej 
rodiny. Práve vysoký oblúk napríklad 
pri batérii Bingo Star vám umožní bez-
pečne umývať vysoké nádoby či napú-
šťať pohodlne vodu aj do vysokej vázy 
bez zbytočného nakláňania. Vďaka vy-
ťahovaciemu výtoku a možnosti otáča-
nia batérie si pohodlne napustíte vodu 
priamo do hrnca, ktorý je umiestnený 
vedľa drezu na varnej platni či sporáku. 
Vysoký oblúk batérie vám tak poskytne 
maximálnu voľnosť pohybu a priestor, 
ktorý má pri hektickom varení a pre-
miestňovaní nádob a mištičiek cenu zla-
ta. 

Sprchou ušetríte aj v kuchyni
Na trhu nájdete aj kuchynské batérie, 
ktoré nedisponujú len jedným typom 
vytekajúceho vodného prúdu. Cenu ar-
chitektov AIT získal rad batérií Kludi-Zip 
vo vyhotovení s klasickým ovládaním 

S kohútikmi aj bez
Podobne ako všetky kuchynské zar-
iadenia mala by mať moderná batéria 
svoje estetické kvality a zároveň by mala 
spĺňať praktické potreby. Na trhu možno 
nájsť množstvo dizajnových skvostov 
v oblasti kuchynských batérií, pri kto-
rých elegantný tvar ukrýva zariadenie, 
s ktorým sa jednoducho manipuluje a 
zároveň dokáže napríklad šetriť vodu. 
V princípe sa kuchynské batérie delia 
na nástenné (namontujú sa na stenu, 
čo je prípad hlavne staršie postavených 
bytových domov) alebo stojančekové 
(namontujú sa na drez či kuchynskú lin-
ku). Na oboch typoch batérií sa na pú-
šťanie vody môže používať buď páka, 
alebo klasické kohútiky. V moderných 
kuchyniach dominujú jednootvorové 
stojančekové pákové batérie. Momen-
tálne je ponuka nástenných drezových 
batérií podstatne užšia v porovnaní so 
stojančekovými. Zaujímavým riešením 
batérie – hlavne v malých kuchyniach, 

kde je každý centimeter dobrý - sú baté-
rie s bajonetovým uchytením pre podo-
kennú montáž. Tento typ batérie môžete 
namontovať v bezprostrednej blízkosti 
okna – samozrejme, ak sa chystáte 
mať pod oknom kuchynskú linku alebo 
drez. Keď je okno zatvorené a batériu 
využívate, batéria stojí pevne na svojom 
mieste. Ak chcete okno otvoriť, batériu 
vytiahnete smerom nahor z uchytenia 
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teplej a studenej vody alebo s bočným 
ovládaním pákou. Pri riešení s dvomi 
rukoväťami oceníte možnosť „priameho 
riadenia“: vďaka tomuto riešeniu pus-
títe studenú a horúcu vodu priamo a 
bez okľuky. Ide o optimálne riešenie s 
využitím v mnohých oblastiach v kuchy-
ni – šalát sa dá opláchnuť na studeno, 
rezance treba oplachovať horúcou vo-
dou. Pre milovníkov asymetrických tva-
rov bol navrhnutý jednopákový miešač. 
Ponúka komfortné a rýchle nastavenie 
teploty a množstva vody. Výtok batérie 
tvorí vyťahovacia sprcha s dvomi typ-
mi prúdu. Perlivý prúd vody si pustíte, 
keď umývate riad, sprchový dážď pri 
oplachovaní a premývaní zeleniny. Na 
prepnutie z jedného typu na druhý stačí 
stlačiť tlačidlo na vrchnej strane hlavice. 
Pomôckou pri umývaní riadu je aj vyťa-
hovacia ručná sprcha s dĺžkou s hadi-
cou dlhou 140 cm, ktorá vám zabezpečí 
veľký akčný rádius. 

Profesionálky u vás doma
Ak patríte medzi vyznávačov varenia 
a príprava jedál je pre vás vždy zážit-
kom, zaujme vás možno typ batérií s 
profesionálnym dizajnom. Sú vyrobené 
z ušľachtilej ocele a sú schopné naplniť 
ambície skvelých kuchárov. Tieto pro-
fesionálky do domácej kuchyne možno 
charakterizovať ako trvale odolné voči 
korózii, ako hygienické a absolútne re-
zistentné. Základnou je batéria Kludi-
Steel 100, ktorá má stranové ovládanie. 
Výtok končí vo výške 28 cm, pri vylože-
ní 24 cm, čo je naozaj dosť veľký pries-
tor aj na naplnenie vysokých nádob. 
Možno ju nainštalovať aj pod vysunutú 
skrinku vstavaných kuchýň. Variantom 
je Kludi-Steel 101 s vyťahovacím vý-
tokom vedeným v oceľovej rúrke tela 
batérie. Pri oboch si môžete vybrať 
leštený alebo kartáčovaný povrch. Pre 
ozajstných hobby kuchárov sú urče-
né Kludi-Steel 200 a 300. „Dvestovka“ 
je model, ktorý má vedený vyťahovací 
výtok v nerezovej pružine. „Tristovka“ 
navyše disponuje snímateľnou sprchou 
na riad s prepínačom prúdu. Pri oboch 
vyhotoveniach je výtok taký fl exibilný, 
že sa s ním dostanete všade tam, kde 
potrebujete. Navyše, vydrží bez ujmy 
na kráse aj údery kuchynským riadom. 
Batérie sa ovládajú zboku, výtok mož-
no otočiť o 3600 a naplniť tak aj nádo-
bu umiestnenú vedľa drezu na sporáku 
alebo pracovnom pulte.

Máte praktickú multiprípojku?
S praktickým nápadom vybaviť batériu 
tzv. multiprípojkou prišla značka Kludi 
na trh ako prvá. Je to zariadenie na pri-

pojenie studenej vody pre práčky (ak ju 
máte v kuchyni ako súčasť kuchynskej 
linky) alebo umývačky riadu priamo na 
batériu. Ovláda sa samostatným uzatvá-
racím ventilom na boku batérie a pripája 
fl exibilnou hadicou. Výrobca tak zvyšuje 
bezpečnosť a jednoduchosť pripojenia 
ďalšieho spotrebiča vody v kuchyni.

Termostatické batérie: 
Komfort a bezpečie
Kvôli bezpečnosti a komfortu sú veľmi 
dobrým riešením batérie so zabudo-
vaným termostatickým zmiešavačom, 
ktorý teplotu vody udržuje automaticky 
podľa vami vopred nastavenej teplo-
ty (štandardne na 38 0C). Okrem toho, 
že sa vyhnete zraneniam vás či vašich 
detí, ušetríte aj za vodu, ktorá vám zvy-
čajne odteká zbytočne, kým sa nastaví 
na tú správnu hodnotu. A navyše tak ne-
príjemné nečakané zmeny teploty vody 
sa stanú minulosťou.T

Technické lahôdky: Swing & Stop, 
Quick-Stop
Technickou vychytávkou na trhu je rad 
batérií new waves, ktorý na prvý pohľad 
zaujme čistým dizajnom, kompatibil-
ným s rôznymi štýlmi kuchyne. Práve 
pri tomto dizajnovom rade si výrobca 
Kludi povedal, že za novátorský dizajn 
ukryje nové technické riešenia. Monoru-



koväť bez zbytočných gombíkov a pá-
čok predstavuje harmonickú súčinnosť 
čistého dizajnu a novej technológie – 
všetky funkcie určené na ovládanie a 
manipuláciu s batériou sú ukryté v nej. 
Ak vršok monorukoväte sklopíte, voda 
tečie, ak ho pootočíte, nastavíte si tak 
požadovanú teplotu tečúcej vody. Táto 
batéria disponuje aj funkciou Swing & 
Stop (otoč a zastav), stačí, aby ste ba-
tériu otočili do strany – a voda viac nete-
čie. Vrátením výtoku do pracovnej polo-
hy sa prietok vody obnoví. Toto riešenie 
je veľmi praktické, batériu takto môžete 
ovládať aj lakťom alebo predlaktím v 
prípade, že máte obe ruky špinavé od 
surovín, z ktorých pripravujete jedlo. 
Zaujímavým riešením pre armatúry so 
sprchou na riad alebo vyťahovacím vý-
tokom je zase Quick-Stop (zatlač a za-
stav). Ide o zariadenie, ktoré po zabu-
dovaní do drezu alebo pracovnej plochy 
blízko batérie dávkuje vodu. Jednodu-
chým stlačením tlačidla prstom či lak-
ťom v prípade zašpinených rúk z baté-
rie vytečie vopred nastavené množstvo 
vody (od 900 do 1 900 ml), vhodné na 
opláchnutie, navlhčenie či osvieženie. 
Po napustení vody sa ventil sám uza-
vrie. A to všetko bez toho, aby ste sa 
museli dotknúť kuchynskej batérie. Je 
to vhodné riešenie napr. na dávkovanie 
fi ltrovanej pitnej vody.



Čistenie a ich údržba povrchov
Iste vám záleží na tom, aby povrch va-
šich armatúr vydržal čo najdlhšie pekný 
bez škrabancov. Ak sa chcete vyhnúť 
poškriabaniu batérie, zaobstarajte si 
batériu s povrchom z nehrdzavejúcej 
ocele, ktorý je desaťkrát tvrdší než bež-
ne používaný chróm, a teda nejaký ten 
škrabanec rozhodne zvládne.
A ak bývate v oblasti s tvrdou vodou, 
vodný kameň sa na batérii aj dreze 
usádza takmer nepretržite. Na čistenie 
batérie použite neutrálny čistiaci pros- 
triedok alebo prostriedok určený na sa-
nitárne armatúry. Platí zásada, že čis-
tiaci prostriedok sa nanesie najskôr na 
mäkkú textíliu a potom sa ňou armatúra 
šetrne očistí. Množstvo prípravku a doba 
pôsobenia by mali odpovedať stupňu 
znečistenia. Nikdy nesmie čistiaci pro-
striedok pôsobiť dlhšie, ako je potrebné. 
Dôležité je, aby ste armatúry nakoniec 

opláchli dostatočným množstvom vody 
a vyleštili utierkou z mikrovlákna. Na 
čistenie sú nevhodné prostriedky ob-
sahujúce chlór na bielenie, lúh alebo 
pevné abrazívne častice obsiahnuté v 
čistiacich textíliách a hubách, rovnako 
ako čističe s obsahom roztoku kyseliny 
soľnej a octovej.   

Odborník radí
Čo je pri výbere batérie dôležité?

Na to sme sa opýtali Ing. Vladimíra Ko-
záneka zo spoločnosti Kludi.

V prvom rade si všimnite, či je súčas-
ťou batérie aj kvalitný perlátor, známejší 
ako prevzdušňovač. Perlátor usmerňuje 
prúd vody a zmiešava ho so vzduchom. 
Prúd vody je tak mäkší, nešpliecha, 
ale steká po rukách – čím sa zvyšuje 
oplachový efekt a znižuje sa množstvo 

minutej vody. Na 
trhu nájdete aj tzv. 
Cascade perlátor, 
ktorý navyše zni-
žuje prietok vody 
na 6 l /min. pri 
zachovaní poža-
dovaného opla-
chového efektu. 
Ušetriť môžete aj v prípade, že batéria 
disponuje kartušami šetriacimi vodu a 
energie. Napríklad termostatická kar-
tuša automaticky udržiava nastavenú 
teplotu vytekajúcej vody v požadova-
nom pomere teplej a studenej. Okamži-
te reaguje na zmeny tlaku pritekajúcej 
vody a teplotu (výrobcovia nastavujú 
teplotu na 38 oC, mechanicky si ju však 
môžete prestaviť, ak vám táto teplota 
nebude vyhovovať). Takže nemíňate 
zbytočne vodu pri namiešavaní vody na 
teplotu, ktorá vám vyhovuje.
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Okrem toho je dôležité aj to, nakoľko 
je batéria odolná voči korózii či vodné-
mu kameňu, takisto materiál, z ktorého 
je vyrobená (odporúčame odlievanú 
ušľachtilú oceľ – napríklad kuchynské 
batérie Kludi Steel). Dôležité je aj to, z 
akého materiálu je vyrobený vršok ba-
térie. Ak je keramický, máme zaručenú 
odolnosť voči opotrebeniu a bezúdrž-
bovú prevádzku. Nehrozí nám tak sko-
ro opotrebenie sedla batérie a tesne-
ní. Mnoho výrobcov vyrába batérie z 
chrómu, ak je však batéria vyrobená z 
ušľachtilej ocele, je až 10-krát odolnej-
šia voči škrabancom a obitiu pri umýva-
ní hrncov. Kvalitná je aj mosadz.
Z hľadiska bezpečnosti, hlavne ak vo 
vašej domácnosti žijú spolu s vami aj 

malé deti či starí ľudia, je najvhodnej-
šia batéria, ktorá disponuje nastavením 
dorazu teplej vody. To znamená, že sa 
na batérii dá mechanicky nastaviť aká-
si „hranica“ smerom k nastaveniu teplej 
vody, za ktorú sa už nedostanete, ani ak 
budete tlačiť na batériu a posúvať páku 
batérie čo najviac doľava pri nastavo-
vaní teplej vody (ak sa teplá voda na-
stavuje smerom doľava pohybom páky 
batérie). Vyhnete sa tak riziku obarenia 
horúcou vodou. 

Stanislava Murínová
Foto: Kludi
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Keď si je z čoho vyberať

Chladnička, mraznička, sporák, varná 
kanvica, šľahač na cesto, ponorný mixér 
– to všetko sú pomocníci, ktorých nájde-
me snáď v každej slovenskej domácnosti. 
Okrem nich však možno na trhu nájsť aj 
množstvo špeciálnych prístrojov, ako na-
príklad domáce espressovače, domáce 
pekárne na chleba, odšťavovače, sušičky 
ovocia, multifunkčné kuchynské roboty... 
Výber z typov domácich pomocníkov aj 
ponuka výrobcov sú na slovenskom trhu 
už naozaj široké. Takže sa môžeme sme-
lo pustiť do vyberania a nakupovania. Je 
jasné, že bez rýchlovarnej kanvice sa  
v domácnosti asi nezaobídeme. A to nie-
len preto, že uvarenie kávy či čaju s týmto 
pomocníkom trvá podstatne kratšie – ná-
klady na ohrev vody sú podstatne nižšie 
pri varnej kanvici, ako keby ste mali vodu 
ohrievať na sporáku. Chladnička a mraz-
nička sú takisto nevyhnutné. Pri viacčlen-
nej domácnosti sa nám na umývanie riadu 
zíde (a finančne oplatí) aj umývačka ria-
du. Ak radi pečiete, iste oceníte aj kvalitný 
šľahač alebo ručný ponorný mixér, alebo 
dokonca šikovný kuchynský robot, ktorý 
ako „multivitamín“ v sebe spája mnoho 
užitočných funkcií pre varenie aj pečenie. 
Ak na raňajky milujete hrianky či toasty, 
hriankovač a toastovač by vo vašej do-
mácnosti nemal chýbať. Výhodou týchto 
prístrojov je, že sa s nimi ľahko manipu-
luje a ich obsluhu často zvládnu aj deti. 
Väčšina domácich pomocníkov obsahuje 
poistku voči prehriatiu a iné bezpečnost-
né poistky, ktoré zabránia menším či väč-
ším nepríjemnostiam, ktoré by v kuchyni 
mohli vzniknúť. 

Mnohí z týchto prístrojov už majú malé 
praktické funkcie navyše, ktoré sú pre 
užívateľa príjemným bonusom a rozhodu-

Domácnosť bez kuchynských pomocníkov si už ani nevieme 
predstaviť. Sporáky, mikrovlnné rúry, umývačky riadu, šľahače, 
odšťavovače, žiarivky... všetky tieto veci sa stali v našom živote 
dôležité a práve ony nám pomáhajú uľahčiť proces varenia, 
umývania riadu a každej činnosti v kuchyni.

Pomocníci 
v kuchyni
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jú pri výbere toho-ktorého spotrebiča. Na-
príklad pri varnej kanvici si možno okrem 
klasických plastových, nerezových či 
sklených modelov zakúpiť aj model, ktorý 
pri zapnutí svieti na červeno, čím jasne 
signalizuje, že je v prevádzke, po preva-
rení vody a vypnutí svieti na modro. Čo sa 
hriankovačov týka, veľmi praktickými sú 
napríklad zásuvky na odrobinky z chle-
ba, takže po použití prístroja nemáte na 
kuchynskej linke natrúsené. Mikrovlnné 
rúry, okrem voľne stojacich, sa už predá-
vajú aj s možnosťou zabudovania do ná-
bytku kuchyne. Okrem klasického ohrevu 
jedla tie šikovnejšie ponúkajú aj grilova-
nie a možnosť varenia teplým vzduchom, 
expresného rozmrazovania a expresného 
ohrevu podľa hmotnosti. Takže pri výbere 
z konkrétnej ponuky si vždy poriadne pre-
študujte technické parametre a funkcie, 
ktorými prístroje disponujú, aby ste si pre 
vás vybrali to najlepšie.

Keď biela je farebná

Už dávno neplatí, že produkty tzv. bielej 
techniky musia byť len biele. Široká pa-
leta farieb týchto domácich pomocníkov 
umožňuje vybrať si farbu, ktorá sa vám 
páči a hodí sa vám do celkového zariade-
nia kuchyne. Aj keď len máloktorí domáci 
pomocníci ostávajú vystavení na obdiv 
na kuchynských linkách alebo poličkách. 
Väčšinou ich odkladáme do špajzy, špe-
ciálnych skriniek či zásuviek – aby sme  
k nim mali jednoduchý prístup a mohli ich 
poľahky v prípade potreby vytiahnuť a po-
užiť, ale aby sme z nich nemuseli každú 
sobotu utierať prach. Po použití je veľmi 
dôležité sa o verne slúžiacich pomoc-
níkov dobre postarať – utrieť ich aspoň 
suchou handrou, odstrániť hrubú špinu, 
správne zložiť kábliky. Práve od toho čas-
to závisí, ako dlho nám naši pomocníci  

v kuchyni budú slúžiť. Jedna vec síce je, 
že spotrebiteľ je chránený voči možným 
poškodeniam produktu zo strany výrobcu 
záručnou dobou (preto je vždy potrebné 
odkladať si potvrdený záručný list, ktorý 
je súčasťou balenia produktu, a bloček 
– aby sme v prípade reklamácie mali čím 
„operovať“ a domohli sa svojich práv), 
druhou však ostáva, že si často poško-
denie produktu môžeme spôsobiť aj sami 
nesprávnou manipuláciou alebo údržbou 
nášho domáceho pomocníka. Preto je dô-
ležité pred prvým použitím prečítať si aj 
manuál na používanie, ktorý je súčasťou 
balenia a v ktorom nájdete okrem tech-
nických parametrov aj rozpísané funkcie 
výrobku a presný spôsob správneho po-
užitia.

Posvieťme si na bielu techniku

Medzi produkty bielej techniky patria aj 
žiarivky, ktoré potrebujeme v kuchyni  
v každom ročnom období – ich potrebu 
si však vo zvýšenej miere začneme uve-

domovať hlavne na jeseň a v zime, keď 
sa začnú dni krátiť. Kompaktné žiariv-
ky poskytujú príjemné rozptýlené svetlo  
a zahrievajú sa výrazne menej než bežné 
žiarovky, čo ich predurčuje na použitie vo 
svietidlách s nízkym príkonom. Hmotnosť 
žiariviek a ich rozmery sa čoraz viac pribli-
žujú žiarovkám, vďaka čomu možno žia-
rivky používať aj v kĺbových a sťahovacích 
svietidlách. Pätica E27 je klasická, men-
šia pätica E14 nám poskytuje možnosť 
využitia aj v menších svietidlách. Žiariv-
ky majú vo svojom zapojení zabudovanú 
tavnú poistku, preto ani pri poruche alebo 
pri poškodení žiarivky nenastáva prúdo-
vá „špička“, ktorá môže pri bežných žia-
rovkách spôsobiť až vypadnutie ističov či 
spálenie poistiek. Žiarivky potrebujú mať 
chladený elektronický predradník, preto 
by sa nemali používať v uzavretých svie-
tidlách. Takisto by sme ich nemali použí-
vať v prostredí dosahujúcom 40 a viac °C. 
Kompaktné žiarivky sú citlivé na vlhkosť, 
nemožno ich preto inštalovať v prostredí, 
kde ich môže zasiahnuť striekajúca voda. 
Neodporúča sa ich používať ani v kom-
binácii so stmievačmi a podobnými zaria-
deniami. Z estetického hľadiska si mnoho 
ľudí do svietidiel nedáva žiarivky, pretože 
sú obyčajne dlhšie a doslova „vytŕčajú“. 
Orava má však pre vás pripravené pod-
statne kratšie žiarivky, ktorých trubice sú 
špirálovito zatočené. Žiarivky tak výrazne 
nepresahujú svietidlo a zároveň nestráca-
jú nič zo svojej svietivosti, keďže svietia-
ca plocha sa nekráti, iba rozvrstvuje do 
priestoru. Ak vám pri žiarivkách prekáža 
to, že vidieť ich „telo“ – rovné alebo špirá-
lovité trubice, zaobstarajte si žiarivky Ora-
va s označením Global. Ich telo je „ukryté“  
v ozdobnej banke, takže sa na prvý po-
hľad podobajú obyčajným žiarovkám. 

Stanislava Murínová
Zdroj fotografií a informácií: FKH electronics, 
značka ORAVA
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Vďaka inovatívnej izolačnej technológii 
ponúka vnútri o 100 litrov priestoru viac 
ako iné chladničky, v kuchyni si však 
na viac priestoru nárok nerobí. Navyše  
s technológiou TWIN cooling PlusTM sa  
v chladničke udržuje až 75 % vlhkosť, 
ktorá je balzamom pre ovocie aj zeleni-

nu. Potraviny tak zostávajú dlhšie čerstvé  
a uchovávajú si svoju prirodzenú vôňu  
a chuť. 

Väčší priestor vnútri, rovnaký vonku

Špeciálna inovatívna izolačná technológia 
je prelomovým riešením pre rodiny, ktoré 
nechcú tráviť každý víkend v supermar-
ketoch. Vďaka svojim revolučným schop-
nostiam umožňuje zúžiť izolačnú vrstvu, 
ktorá u bežných chladničiek zaberá vý-
znamnú časť vnútorného priestoru zo 
45 na 30 milimetrov. Prináša tak výhodu  
v podobe 100 litrov priestoru navyše, teda 
637 litrov. Viac priestoru, menej času na 
nakupovanie – realita, ktorú oceníte na-
príklad v okamihu, keď potrebujete do 
chladničky umiestniť veľkú narodeninovú 
tortu. 

Čerstvosť a trvanlivosť 
so systémom Twin cooling

Výhody tejto chladničky spočívajú aj v 

technológii TWIN cooling PlusTM vyvi-
nutej Samsungom, vďaka ktorej akoby 
čas vnútri chladničky plynul pomalšie. 
Princípom čerstvosti a dlhšej trvanlivos-
ti potravín je dostatočná vlhkosť, ktorá 
ovociu a zelenine napomáha uchovať 
si prirodzenú sviežosť bez vysychania 
a scvrkávania. Kedykoľvek dostanete 
chuť na čerstvý zeleninový šalát, na ta-
nier plný šťavnatého ovocia, vtedy vás 
presvedčí o svojom umení ovládať čas 
a priestor. Kúpili ste si čerstvú rybu  
a máte strach, že vám od nej v chladničke 
napáchne čokoládový koláč? Vaše obavy 
sú zbytočné. Technológia TWIN cooling 
PlusTM sa dokáže postarať aj o to, aby si 
vaše potraviny zachovávali v chladničke 
svoju prirodzenú vôňu a nevstrebávali 
arómu iných výrobkov. 

Pohodlie nadovšetko

Okrem týchto jedinečných technológií 
ponúka chladnička G-série aj ďalšie funk-
cie, ktoré podčiarkujú jej jedinečnosť ako 
napríklad funkcia Multi Flow, vďaka ktorej 
prúdi v chladničke vzduch vo všetkých jej 
rovinách, alebo podporná technológia No 
frost, ktorá úplne zabraňuje tvorbe ľadu, 
takže chladničku netreba rozmrazovať. 

Minimalistický a elegantný dizajn

Pre spoločnosť Samsung je charakte-
ristický okrem skvelej výbavy spotrebi-
čov aj ich dizajn. Zmyslom pre štýlovosť  
a eleganciu bola obdarovaná aj chlad-
nička G-série. Nerezové prevedenie vy-
volá záujem na prvý pohľad. Špecialitou 
je napríklad tzv. Espresso dizajn, ktorý 
vám naservíruje filtrovanú vodu s kocka-
mi ľadu alebo ľadovou drťou či úsporné 
LED osvetlenie. Skryté pánty chladnič-
ky prinášajú čistejší vzhľad a vytvárajú 
v kuchyni dojem poriadku. Bližšie in-
formácie o tejto novinke získate aj na  
www.samsung.com/guggenheim. 

Redakcia z materiálov spoločnosti
Samsung Electronics
Foto: Samsung Electronics

Chladnička, kde sú  
čas aj priestor relatívne
Na slovenský trh prichádza spoločnosť Samsung s revolučnou novinkou G-séria RS-
G5FURS, chladničkou, ktorá dokonale využíva priestor a čas. 
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Diamantový príslub vecnosti
Ked snívate o vzácnych chvílach, 

 vaše predstavy ožívajú

Predstavte si oslnivý lesk diamantu
Tajomstvo šetrného prania spočíva v tvare pracieho bubna, aký ste ešte nikdy doteraz 
nevideli. Vďaka unikátnemu povrchu pracieho bubna, ktorý má dierovanie v tvare diamantu, 
sa výrazne znižuje poškodenie vlákna a vaša bielizeň tak zostáva oveľa dlhšie ako nová. 
S práčkami Samsung nie je také ťažké si to predstaviť. 

Nová práčka Samsung HEBA 
s funkciou Air Refresh
 Sami si osviežte vašu bielizeň!
Práčky Samsung HEBA s unikátnou funkciou Air Refresh dokážu dôkladne osviežiť aj páperové vankúše. Vaša 
bielizeň sa šetrne osvieži v bubne s perforáciami v tvare diamantu i bez prívodu vody. 

 Práčka Samsung HEBA 
Samsung HEBA je vybavená viacerými unikátnymi a úplne rozdielnymi 
technológiami. 
Čo technológia, to revolúcia v praní a čistení bielizne.

• Air Refresh
• Diamantový bubon
• SilverWash™
• Keramické ohrevné teleso

 Air Refresh osvieži vašu bielizeň
Bielizeň je možné zbaviť pachov rýchlejšie a šetrnejšie – a to bez 
použitia vody. Na rozdiel od klasických práčok, ktoré k praniu 
používajú výhradne prací prášok 
a vodu, práčky Samsung 
HEBA s funkciou Air Refresh 
zbavia oblečenie nežiadúcich 
pachov pomocou horúceho 
vzduchu už za 30 minút. Horúci 
vzduch napomáha aj pri čistení 
od prachových častíc, a tak Hebu 
ocenia hlavne alergici.

 Diamantový bubon vašu bielizeň šetrí, ba doslova rozmaznáva
Diamantový prací bubon je navrhnutý tak, aby sa bielizeň pri praní neničila. Povrch pracieho bubna, ktorý sa dotýka 
bielizne počas prania, má perforácie v tvare diamantu a v porovnaní s bežnými bubnami má o 79 % menšie otvory, 
vďaka čomu sa znižuje miera poškodenia vlákna na minimum.

 Perte ekologicky a ekonomicky
Revolučná technológia Samsung SilverWashTM vychádza z blahodarného vplyvu striebra na ľudské zdravie. 
Pri praní sa do bielizne uvoľňujú ionty striebra a dochádza k odstráneniu väčšiny baktérií, a to už pri 30° C! 
Keramické ohrevné teleso Samsung, vďaka menšej náchylnosti k usadzovaniu minerálov a ďalších látok, vydrží 
až štyrikrát dlhšie.

 Jednoduché ovládanie a pokročilý dizajn
Jednotlivé modely Samsung sú koncipované tak, aby boli nielen účelné, ale zároveň i pastvou pre oči. Dva displeje, 
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Upratovaním 
vyhrávame boj proti plesniam
To, že práve kúpeľňa je – popri kuchyni – veľmi exponovaným miestom na 
vytváranie neporiadku, je jasné asi každému. Nie kvôli nablýskaným reklamám 
na pracie prášky a čistiace prípravky, s ktorými sa stretávame pri pohľade na 
televíznu obrazovku, ale kvôli faktu, že práve tu sa dokáže – vďaka vlhkosti a 
teplu – udržiavať v najväčšej miere pleseň.

Zvýšený výskyt plesní v životnom pro-
stredí zvyšuje možnosť ich výskytu v 
bytoch a domácnostiach. Plesne k živo-
tu nepotrebujú mnoho – sú nenáročné 
na živiny, darí sa im vo vlhkom prostre-
dí, nepotrebujú k svojmu rastu svetlo. 
Vďaka svojmu enzymatickému vybave-
niu využívajú ako zdroje živín najrôznej-
šie materiály – nábytok, podlahové kryti-
ny, omietky, murivo, sklo alebo dlaždice, 
znečistené organickými zvyškami. Ras-
tú v širokom rozmedzí teplôt a dokážu si 
vhodne upraviť pH substrátu, v ktorom 
rastú. To je asi dosť hrozivé.
A ak si k tomu pripočítate ešte vlasy do-
spievajúcej dcéry, poodlupované nechty 
menších detí či čerstvo oholené chĺpky 
z manželovej brady, je vám iste jasné, 
že drhnúť a leštiť tu naozaj je čo. A že to 
je väčšinou ťažká drina, v tom má kaž-

dý, kto mal v ruke aspoň raz pomocní-
kov na upratovanie na bojisku zvanom 
kúpeľňa, jasno. Čím by ste sa mali vy-
zbrojiť, aby ste boj so špinou a plesňami 
vyhrali?
V prvom rade trpezlivosťou a odhodla-
ním v tomto boji neprestať a pokračovať 
v ňom každý týždeň, vždy znovu a zno-
vu – pre čistotu samotnú, pre komfort, 
ktorý v kúpeľni obyčajne pri rannej a 
večernej očiste chceme mať – a nako-
niec, nekupovali ste si predsa tak drahú 
vaňu, tak dizajnovo dokonalú batériu a 
tak úžasné kúpeľňové doplnky preto, 
aby teraz ležali zapadnuté prachom a 
vodným kameňom?!

Poriadok nielen kvôli estetike
O poriadku v kúpeľni, ale nielen v nej, je 
dôležité uvažovať nielen z estetického 
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hľadiska. Práve vyššie spomenuté ples-
ne nám totiž môžu poškodzovať byt a 
jeho zariadenie a navyše môžu výrazne 
ohrozovať naše zdravie. Spóry, ktoré sa 
z nárastov plesní uvoľňujú do ovzdušia, 
môžu vyvolať u niektorých obyvateľov 
domu alergiu, ktorá sa najčastejšie 
prejavuje ako priedušková astma ale-
bo alergická nádcha. Hlavnou príčinou 
toho, že sa nám v byte množia plesne, je 
zvýšená vlhkosť nášho domova. Vtedy 
dochádza k narušeniu rovnováhy medzi 
zdrojom a odvádzaním vlhkosti, a teda 
je narušená vnútorná klíma miestností. 
K najčastejším príčinám vlhkosti okrem 
iných je zatekanie dažďovej vody či sa-
nitárnych inštalácií. Zvýšenú vlhkosť si 
však v byte môžeme spôsobovať aj sami 
– varením, kúpaním, praním či sušením 
bielizne – tá sa potom prejavuje hlavne 
v menších miestnostiach, ak v nich ne-
dostatočne vetráme. V kúpeľni sa teda 
vytváraniu plesní vyhneme pravidelným 
dlhodobým vetraním, upratovaním, 
kedy nevynecháme žiadne z rizikových 
miest (škáry, miesta pri vodovodnej ba-
térii, miesta, kde sa na podlahe zvykne 
ukladať voda), ale aj inštaláciou odsá-
vacieho zariadenia, ktoré odsáva vlhký 
vzduch z budovy. 
          
Systematicky, pravidelne a detailne
To, čo by ste mali robiť raz do týždňa, 
je vydrhnutie vane, umytie obkladačiek 
okolo vane a všade, kde ich máte, po 
celej ich výške, pretretie sprchového 
kúta a jeho presklenia, vydrhnutie umý-
vadla, zotretie prachu z poličiek a zo 
všetkých kozmetických nevyhnutností, 
ktoré ste si na ňu postavili, vyčistenie 
vodovodnej batérie (aj tých vaňových, 
nielen umývadlovej), pretrenie a vyleš-
tenie zrkadla. A vymeniť uteráky. Neza-
budnite na tesnenia medzi kachličkami 
na podlahe a pri vani – tam sa plesne 
dostávajú najradšej, keďže práve tieto 
miesta obyčajne poriadne nevydrhne-
me. Dvere a okná stačí, ak umyjete raz 
za mesiac. No a dlážku, tú by ste mali 
zmyť po každom sprchovaní, aby na nej 
neostávalo vlhko – po zmytí nezabud-
nite vždy poriadne vyvetrať. Vypucovať 
dlážku do lesku by ste mali aspoň raz za 
3 dni, aby ste sa potom na konci týždňa 
úplne nezbláznili. Ponúkame vám pár 
tipov na pomocníkov, ktorí vám uprato-
vanie dokážu uľahčiť.

Špeciálna handrička na okná od Viledy 
je ako stvorená na jednoduché umýva-
nie kúpeľňových okien a čistenie zrka-
diel. Je vyrobená z unikátneho materiálu 
so štruktúrou mikroskopických otvorov 
(5 na 1 mm), pri jej použití nemusíte 

používať chemické prostriedky, tie vám 
pomôžu len v prípade silného zamaste-
nia a extrémneho znečistenia. 

3D mikrohandrička od Viledy mimoriad-
ne dobre saje (až o 40 % viac v porov-
naní s bežnou handričkou), a to vďaka 
technológii 3D čistiacich vrecúšok, ktorá 
bola vyvinutá a patentovaná pre tento 
tip pomocníka na upratovanie až v USA. 
Veľmi rýchlo odstráni špinu a prach  
a po použití ju možno prať aj v práčke  
na 60 0C. 

Na umývanie dlážky sú veľmi praktické 
mopy – napríklad strapcovitý Supermo-
cio mop, alebo plochý Ultramax mop, 
ktorý sa predáva v sete spolu s vedrom 
na žmýkanie.

Na obzvlášť nebezpečné miesta, kde 
číhajú plesne, je účinnou zbraňou Vi-
leda kúpeľňový umývací systém. Te-
leskopická tyč s dĺžkou až 110 cm a 
optimálny tvar hubky umožňujú jedno-
duché umytie aj do výšky, aj zdolanie 
ťažko dostupných rohov (plafón, stena, 
horný roh sprchových kútov). Hubka na 
systéme je odnímateľná, môžete ju po-
užívať aj samostatne – výborne sa hodí 
na umývanie umývadla alebo vodovod-
nej batérie. Na savú hubku môžete na- 

vliecť aj drsnú handru, ktorá je súčas-
ťou výrobku a hodí sa na silne znečiste-
né povrchy alebo na utieranie podlahy. 
Náhradnú handru aj hubku si môžete 
po čase ku kúpeľňovému systému do-
kúpiť. 

A napokon nezabudnite na rukavice, 
ktoré by ste počas upratovania kúpeľne 
mali mať. Čistiace prostriedky síce špi-
nu vyčistia, ale na kráse našej pokožke 
nepridajú. Preto je vhodné používať ru-
kavice, čo však nemusí byť pre každé-
ho príjemné, keďže navlečením rukavíc 
obyčajne strácame citlivosť v rukách aj 
prstoch. Preto vyskúšajte jemné rukavi-
ce Sensitive, vyrobené z tenšieho, ale 
dostatočne pevného a odolného mate-
riálu, ktoré vám umožnia zachovať si 
pri umývaní v rukách hmatovú citlivosť. 
Na končekoch prstov majú navyše zo-
silnenú ochranu a ich povrch je protiskl-
zový, takže sa vám uchopený predmet 
pri umývaní z rúk nevyšmykne. 

Simona Malankievičová
Foto: Vileda
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Návrhy interiérov

Prí�te sa poradi�!
Poskytujeme konzulta�né hodiny.

Horná Strieborná 1, B. Bystrica
Tel.: 0911 713 703
Tel.: 048 415 20 90
www.designjuras.sk

OTVORILI SME 

V ŠAMORÍNE
na Školskej ulici 41

NOVINKA
sauny 
so soľnou 
terapiou

Navštívte nás a vyskúšajte 
naše masážne postele!

+421 907 714 563
+421 918 959 101 

www.raabslovakia.sk

AKCIA!
Myslite už teraz na 
vianoce!

66 000,-Sk s DPH

55 000,-Sk s DPH
Akcia potrvá do 31. decembra 2008.
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Kvetinová vôňa čistých obliečok, mäkké 
vankúše, prítmie, ale stále dosť svetla 
na pár riadkov z obľúbenej knihy, aby sa 
nám niečo pekné snívalo. Naše útočis-
ko po dlhom a namáhavom dni. Posteľ. 
Veľká a pohodlná na spanie aj čítanie. 
Ale o čo lepšie sa nám bude do nej lí-
hať, keď doprajeme nášmu telu skutoč-
ný relax... sa slovami dá len naznačiť. 
Relax v zmysle uvoľňujúcej masáže, 
blahodarného kúpeľa či ozdravujúcej 
sauny. Priamo doma vo vlastnej kúpeľ-
ni. Predstava, že si tento luxus budete 
môcť dopriať každý deň, je nanajvýš 
lákavá. Aké sú možnosti jej realizácie? 
Odpoveď sme skryli v nasledujúcich 
stranách.       
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Relaxácia 
na tisíc a jeden spôsobov

Vďaka množstvu zariadení môžu dnešné kúpeľne konkurovať masážnym saló-
nom, wellness štúdiám aj verejným plavárňam, kde hľadáme osvieženie a re-
generáciu v behu každodenných starostí. Nie je však nad spríjemnenie večera a 

obnovu sily v pokoji vlastného domova. 
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Len si predstavte – prídete domov, ďalší 
náročný deň je za vami, bolí vás celé 
telo a vy sa môžete oddať blahodarným 
účinkom vody, pary či tepla priamo v po-
hodlí svojej  kúpeľne. O  tom,  aké  špe-
ciálne zariadenia si doma zaobstaráte, 
by ste mali rozmýšľať už pred začatím 
rekonštrukcie alebo zariaďovaním novej 
kúpeľne. A ešte predtým si položiť pár 
užitočných otázok: Čo od tejto miestnos-
ti očakávam? Ktoré jej zariadenia bude 
naša rodina naozaj využívať? Chceme 
aj oddychovať a naberať novú energiu 
vo svojej kúpeľni?

Zariadenia, vďaka ktorým máte mož-
nosť užiť si uvoľňujúcu masáž kaž-
dý deň a pritom v kúpeľni nezaberajú    
žiadne miesto navyše, sú hydromasáž-
ne systémy. „Hydromasáž si dnes mô-
žete nechať zabudovať do akejkoľvek 
vane, ktorú si pre svoju novú kúpeľňu 
vyberiete a vďaka priaznivým cenám si 
ju môže dovoliť prakticky každý,“ hovorí 
pán Buchar zo spoločnosti Polysan, kto-
rá tieto systémy nielen dodáva, ale vyví-
ja aj svoje vlastné hydromasážne vane. 
Napríklad systém TURBOAIR vytvára 
kúpeľ so závojom jemných perličiek, 
ktoré doslova obalia telo a dokonale 
premasírujú jeho povrch, vrátane ner-
vových zakončení v celej pokožke.

Okrem perličkového kúpeľa si môžete 
dopriať masáž väčšími tryskami, ktoré 
vypúšťajú pulzujúce prúdy teplej vody 
z bokov vane, nasmerované priamo 
na bolestivé miesta tela.

Masážny SPA bazénik je trochu iných 
rozmerov a nárokov na priestor. Môžete 
si ho nainštalovať v interiéri rodinného 
domu a poskytuje viac priestorových 
možností.

Masážny bazénik sa odvďačí unikátnou 
formou relaxácie. Jeho využitie nie je 
obmedzené žiadnym ročným obdobím 
ani počasím. Jeho služby ocenia ľudia 
všetkých generácií, od detí po seniorov, 
ľudia milujúci pohodu, relaxáciu či pose-
denie v spoločnosti priateľov. Je taktiež 
ako stvorený pre spoločné chvíle celej 
rodiny. Ponúka sa ako vhodná alterna-
tíva k obľúbeným WHIRLPOOL vaniam 
vo wellness a iných štúdiách, oproti kto-
rým má ale mnoho výhod – či už spomí-
nané súkromie alebo možnosť užívať si 
kúpeľ bez časového obmedzenia. 

Nielen v zimných mesiacoch potre-
bujeme občas z  tela  vyhnať  všetky 
potenciálne choroby. Takéto prehriatie 
ponúkne vaňa plná horúcej vody. Kto si 
však chce dopriať niečo špeciálnejšie, 
môže sa vystaviť blahodarným účin-
kom pary. Namiesto návštevy verejných 
kúpeľov, kde sa o svoje miesto musíte 
deliť s cudzími ľuďmi, si zariaďte svoj 
parný box. Čo všetko dokáže?

„K príjemnému kúpeľu, ktorého teplotu 
si riadite priamo vo vnútri boxu pomo-
cou ovládacieho panelu v rozmedzí 25 
– 60 º C, si môžete vybrať z niekoľkých 
spôsobov masáže – od masáže cho-
didiel tryskami zabudovanými v dne 
boxu cez masáž celého tela pomocou 
rôznych trysiek v stenách,“ hovorí pán 
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Sauna, ktorej korene siahajú do Fínska, 
sa už storočia používa na prehriatie 
celého tela. Pokiaľ máte dosť miesta, 
môžete si nechať saunu vybudovať vo 
vlastnom dome. Vyhriatie tela nad nor-
málnu telesnú teplotu tela človeku pri-
náša posilnenie imunitného systému, 
uvoľnenie unavených svalov, psychickú 
úľavu pri stresových situáciách a celko-
vé psychické upokojenie. Ako moderná 
alternatíva ku klasickej saune existuje 
tzv. infrasauna, fungujúca na báze infra-
červeného žiarenia, ktorej tepelná zlož-
ka násobí liečivé účinky klasickej sauny. 
Toto zariadenie však nemá nič spoločné 
s ÚV žiarením, ktoré spôsobuje spále-
nie od slnka – žiariace teplo je formou 
energie, ktorá nemení teplotu okolitého 
vzduchu, zato dokonale prehreje ľud-
ské telo, čiže nielen povrch kože ako 
u klasickej sauny, ale tiež hlbšie ulo-

žené tkanivo. Vďaka teplote do šes-
ťdesiatich stupňov Celzia sa v ka-
bíne lepšie dýcha. Táto terapia je 
preto prístupná aj ľuďom trpiacim 

alergiami, astmou, problémami so 
srdcom či vysokým krvným tlakom. 

Hruška zo spoločnosti Sapho kúpeľne, 
v ktorej ponuke nájdete aj parné boxy. 
Aby ste mohli v pare stráviť toľko času, 
koľko chcete a koľko je vám príjemné, 
je tu pripravené aj pohodlné sedadlo 
a osvetlenie. Vďaka zabudovanému au-
dio-vstupu a reproduktorom si k svojmu 
vstupu pustíte obľúbenú hudbu alebo 
rádio, ktoré tiež ovládate cez ovládací 
panel. Na paneli máte k dispozícii čas 
a telefón. Samozrejmým vybavením 
boxu je ručná a sprchovacia hlavica 
a zmiešavacia batéria. Pokiaľ preferuje-
te „parenie“ vo dvojici, určite vás zaujme 
parný box Zantis z ponuky Sapho, ktorý 
vďaka svojim rozmerom ponúka dve se-
dadlá a dostatok priestoru pre vás a va-
šu drahú polovičku. 

Účinky infrasauny sú široké – pozitívne 
pôsobí na problematickú pleť, celulití-
du, boľavé kĺby alebo chrbát, pomáha 
spaľovať kalórie a napomáha pri celko-
vej relaxácii. Rovnako ako u tradičných 
sáun je aj pri infrasaunách vhodné vyro-
biť vnútro kabíny z dreva, ktoré tu tvorí 
príjemnú atmosféru. Ako najvhodnejšie 
sa odporúča  cédrové drevo, pretože aj 
po rokoch používania krásne vonia. 

Existuje veľmi veľa možností a ponúk, 
ako si vo vlastnom domove vytvoriť 
svoje relaxačné štúdio. Stačí iba popre-
mýšľať, aká forma oddychu bude vy-
hovovať práve vám a vašim potrebám. 
Nech už zvolíte akýkoľvek produkt, vždy 
sa vám odvďačí príjemnými okamihmi, 
pri ktorých zabudnete na každodenné 
starosti i chronické bolesti a neduhy vy-
plývajúce z dnešného spôsobu života 
a civilizačnej záťaže.         

Tomáš Sombat v spolupráci so spoločnosťou Sapho
Foto: Sapho 



Slovo wellness vzniklo zložením dvoch slov: well-being a fitnes. Znamená 
cítiť sa dobre duševne aj fyzicky. Čoraz častejšie skloňované slovíčko po prvý 
raz použil anglický sir A. Johnson už v 17. storočí v zmysle dobrého zdravia. 
Wellness sa tiež opisuje ako stav telesnej a duševnej pohody, ktorá sa však 
dá dosiahnuť iba zodpovedným prístupom k svojmu zdraviu, stravovaniu, ku 
kondičke a celému okoliu. Je to teda celkový spôsob života.

Wellness 
vo vašom domove

Touto tematikou sa zaoberá v súčas-
nosti stále viac a viac centier, či sú to 
aquaparky alebo rôzne relaxačné cen-
trá. Nie je to však jediná možnosť, ako 
relaxovať. Zariadenia, ktoré slúžia na 
oddych, regeneráciu či relax, je mož-
né si zakúpiť aj domov. Najčastejšie sú 
to parné kabíny, hydromasážne vane, 
sauny či hydromasážne bazény.

HYDROMASÁŽNA  VAŇA

V krátkosti o hydromasáži

Hydromasáž je masáž, pri ktorej sa 
dokonalou harmóniou vody a vzduchu 
stupňuje krvný obeh. Počas kúpeľa sa 
teplota tela zvyšuje, obeh krvi zrýchľuje 

a znižuje sa krvný tlak. Látková výmena 
a okysličovanie buniek sa niekoľkoná-
sobne zvyšuje.

Súčasne sa rozširujú póry na pokožke, 
tkanivá a svalstvo sa uvoľňuje. Tieto 
vplyvy sa zvyšujú hydromasážou, ktorá 
sa odporúča pri reumatických problé-
moch a chorobách pohybového ústro-
jenstva, pre zmiernenie porúch metabo-
lizmu a obehovej sústavy a na predchá-
dzanie celulitíde.

Samozrejme, nemožno zanedbať ani 
kladné účinky hydromasáže na stres a 
únavu. Hmotnosť tela ponoreného do 
vody klesá, čím sa svalstvo zbavuje zá-
ťaže. 

om domove
Wellness

om domoveom domove
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Čo je potrebné si uvedomiť pri 
výbere hydromasážnej vane:

Rozmery vane je potrebné prispôsobiť 
rozmerom kúpeľne a tiež využitiu va-ne. 
Hydromasážna vaňa je pomerne kom-
plikované zariadenie, ktoré spája zložité 
vodovodné rozvody napájané elektro-
čerpadlami. Vzniká vyššie riziko porúch, 
servisný zásah si môže vyžadovať prí-
stup v ktorejkoľvek časti hydromasážnej 
vane. A to je dôvod, prečo nie je vhodné 
hydromasážnu vaňu pevne zabudovať 
v kúpeľni.

Vybavenie hydromasážnej vane môže 
byť veľmi rôznorodé, od základných 
verzií, ktoré obnášajú jednoduchý hyd-
romasážny systém, cez rôzne doplnko-

vé systémy, ako je perličkový systém, 
ozónový generátor na de-zinfekciu, 
až po kompletné systémy vybavené 
(okrem už uvedených systémov) systé-
mom vysušenia vodovodných rozvodov, 
rádiom, TV s DVD, osvetlením atď. Je 
dobré zvážiť využitie týchto doplnkov, 
pretože vo väčšine prípadov ide tiež 
o zvýšenie ceny hydromasážnej vane.

HYDROMASÁŽNY BAZÉN

Hydromasážne bazény sú často zamie-
ňané s hydromasážnymi vaňami a na-
opak. Aký je teda zásadný rozdiel medzi 
hydromasážnym bazénom a hydroma-
sážnou vaňou?

Ako už samotný názov naznačuje, bazén 

je miesto pre relax, uvoľnenie, zábavu, 
kde je voda používaná dlhodobo, 
teda nenapúšťa sa pri každom použití 
(životnosť vody je 2 až 3 mesiace, podľa 
používania bazénu), má vlastný filtračný 
system.

Vaňa je určená v prvom rade na osobnú 
hygienu, voda je určená na jednorazové 
použitie (väčšina vaní nemá vlastný fil-
tračný systém).

Hydromasážne bazény sú v porovnaní 
s vaňami podstatne výkonnejšie (výkon 
čerpadiel, počet trysiek a tiež druhy try-
siek), vnútorný priestor je anatomicky 
tvarovaný, čím sú určené konkrétne 
miesta v bazéne. Tie sú vybavené sku-
pinami trysiek tak, aby každé miesto 
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v infrasaune „vypotíme“ 80 % vody a 20 
% tukov, cholesterolu a iných v tukoch 
rozpustných toxických látok.
Počas používania infrasauny teda nie 
len chudneme, ale sa oslobodíme aj od 
škodlivých chemických látok a toxínov 
nahromadených v našom tele.

MAGNÉZIOVÉ A REDLIGHT 
VYKUROVACIE TELESÁ

Magnéziové vykurovacie telesá

Rozsah žiarenia: spektrum B a C
Vlnová dĺžka: 2800 – 10 000nm.
Tento infražiarič pozostáva z kovového 
vlákna, ktorý vzhľadom na svoje tech-
nické vlastnosti vyžaduje ohrievanie 
(cca 15-20 min.). Značnú časť energie 
spotrebuje na vyhrievanie. V prípade 
IR-B žiarenia skôr nastáva rozloženie 
tepla v tele, pretože sa dostáva hlbšie 
pod pokožku (cca 1 cm) než u IR-C žia-
renia. IR-C žiarenie pôsobí na hornú 
vrstvu pokožky (0,1 cm), ktoré ho ihneď 
pohltí a tým sa pokožka prehrieva a 
prostredníctvom krvi sa nahromadené 
teplo rozloží na celom povrchu tela. Za-
čína sa proces potenia pokožky.

Redlight vykurovacie telesá

Rozsah žiarenia: spektrum A, B a C
Vlnová dĺžka: 780 – 10 000nm
Pre telo vyžaruje ihneď optimálne ra-
diačné spektrum a rovnomerné a in-
tenzívne tepelné žiarenie. Viac ako 85 
% z použitej energie sa spotrebuje na 
vyžarovanie v oblasti infračerveného 
spektra. Žiarenie IR-A spôsobuje účin-
né rozloženie tepla v tele, pretože vni-
ká do nižších vrstiev a tam produkuje 
teplo. Svoj zvláštny biopozitívny účinok 
vyvinie pod pokožkou v hĺbke 4-5 mm. 
V sub-kutánnej vrstve sa začína inten-
zívne potenie a to je začiatok vypotenia 
hlboko uložených toxických látok z tela.

Mgr. Marián Čunderlik 
Foto: Wellis Slovensko

v bazéne malo osobitý význam pre ma-
sáž tela. Komplexnú masáž dosiahne-
me vystriedaním všetkých miest v ba-
zéne.
   

PARNÁ KABÍNA

Je to v podstate hydromasážna kabína 
vybavená parným generátorom. Na-
miesto suchého vzduchu fínskych sáun 
poskytuje skôr vlhkú horúčavu turec-
kých kúpeľov, čím napomáha uvoľneniu 
stresu, svalstva, regenerácii a urýchľuje 
prekrvenie svalstva.

Prednosti parného kúpeľa.

Zlepšuje srdcovo-cievnu sústavu.
Počas jednej 15-20 minútovej kúry sa tep 
zvyšuje zo 75 až na 100-150. Toto však 
zlepšuje len krvný obeh, krvný tlak sa 
nezvyšuje, keďže sa kapiláry v pokožke 
vplyvom tepla rozširujú, aby mohli prijať 
väčšie množstvo krvi. Rozšírené kapilá-
ry umožňujú prísun väčšieho množstva 
výživných látok do pokožky a rovnako 
aj vstrebávanie väčšieho množstva éte-
rických olejov. V porovnaní so suchou 
saunou, parný kúpeľ neznižuje množ-
stvo vody v pokožke a nedovolí, aby pot 
obsahujúci jedovaté látky pred oplách-
nutím zaschol na pokožke.

Hydratuje suchú pokožku. 
Parný kúpeľ je pre pokožku lepší ako 
niekedy príliš suchý vzduch sauny. 
Práve preto sa naparovanie tváre dlho 
považovalo za neoddeliteľnú súčasť 
ošetrenia v kozmetike. Parná terapia 
premení aj jedovaté látky usadené aj  
v tých najmenších kapilárach na tekuté.

Vdýchnutie pary.
Vdýchnutie pary (inhalácia) má kladné 
účinky na liečenie chorôb dýchacích 
ciest, čo sa odporúča pri liečení klasic-
kého prechladnutia a tiež chorôb, akosú 
zápal dutín a astma.

INFRASAUNA

Infrasauna pracuje na tej istej frekvencii 
v oblasti infračerveného svetla, ktorá je 
aj súčasťou infračerveného svetla sln-
ka. Infrasauna je účinným prostriedkom 
na relaxáciu a ochranu zdravia, ale tiež 
omladzuje, oživuje látkovú výmenu, 
zlepšuje krvný obeh a umožňuje chud-
nutie bez cvičenia. Nielen, že napomáha 
spaľovaniu neželaných tukových buniek 
a napnutiu pokožky, ale má mimoriadne 
dobrý vplyv aj na celkovú náladu. 

Aký je rozdiel medzi infrasaunou 
a klasickou saunou?

Infrasauna je účinná a predsa šetrnejšia 
ako klasická sauna, pretože má teplo-
tu len 35-60 °C, preto ju pokone môžu 
využívať aj tí, ktorí neobľubujú vysokú 
teplotu.

Dušou infrasauny je infražiarič, ktorý 
vyžaruje neviditeľné lúče určitej vlnovej 
dĺžky. Infračervené žiarenie určitej vl-
novej dĺžky vniká do svalových vlákien 
do hĺbky 3,5-4 cm, účinkom čoho je 
viditeľné  3-4 – krát účinnejšie potenie 
oproti normálnej saune. V infrasaune 
sa potíme nielen cez potné žľazy, ale aj 
cez mazové žľazy, čo je dôležité, lebo 
veľa toxických látok nie je rozpustných 
vo vode, ale len v tukoch. Pokiaľ v kla-
sickej saune pot obsahuje 97 % vody,   
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luxus
 
V dnešnej dobe sa infrasauny a soľné kabíny rozširujú v čoraz väčšom okruhu. 
Ako na súkromné použitie, tak aj v zdravotných centrách. Využívajú sa v oblas-
ti prírodného liečiteľstva, pri tradičných liečeniach, v kozmetike, v hoteloch, 
penziónoch, kúpeľoch.

Zdravie nie je 
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Hlavné ciele infrakabín

Hlavným cieľom infražiarenia je hlboké 
rozohrievanie podkožnej vrstvy a jej de-
toxikácia. Jeho intenzívnosť a účinnosť 
závisí od hĺbky vniknutia infražiarenia 
do pokožky. Čím je vlnová dĺžka infra-
žiarenia kratšia, tým je schopnosť pre-
nikania väčšia.

Výsledkom dlhých experimentálnych 
procesov je špeciálne na tento účel 
vytvorené parabola - zrkadlo, ktoré s 
maximálnou účinnosťou odráža infralúče 
späť do kabíny, čím zabezpečuje 
maximálnu účinnosť a regulovateľnosť 
zaťaženia infražiarenia. 

Účinky infrakabín

Hlboko prenikavé schopnosti lúčov in-
frasauny slúžia na prevenciu rôznych 
ochorení, ako sú napr.: alergické ocho-
renia, reumatologické ochorenia, pre-
chladnutie, napomáha zmiznutiu celuli-
tídy, detoxikuje organizmus a zároveň 
má liečivý účinok.
Oproti nízkej teplote (35-40 °C) sa pre-
javuje vysoká intenzita potenia, účin-
nosť detoxikácie je oveľa intenzívnejšia 
ako pri fínskych saunách. 
Potením savylučuje z nášho organizmu: 
80 % vody, 20 % tuku, cholesterol, škod-
livé kyseliny a určité troskové látky  .

Najnovšie sauny, soľná terapia

Už stáročia je známe, že ovzdušie soľ-
ných baní a soľných jaskýň má liečivé 
účinky na rôzne ochorenia horných dý-

chacích ciest, dýchacie orgány, ako aj na 
kožné a kĺbové ochorenia. Soľná terapia 
je vlastne liečivá metóda na detoxikáciu 
organizmu. Urýchľuje detoxikáciu orga-
nizmu, pretože soľ vďaka rozpustným 
vlastnostiam pri nadýchnutí v dýchacích 
cestách pôsobí samoočistne.

Pri výstavbe soľnej jaskyne sa použí-
va soľ z Himalájí. Takýto priestor po-
núka prirodzené ozdravenie a ochranu 
pre náš organizmus. V soľnej jaskyni 
HIMALAYA panuje jedinečná, baktero-
logicky výnimočne čistá mikroklíma. Je 
nasýtená mineráliami a dobročinnými 
mikroorganizmami pri stálej teplote (20-
22 °C). Vnútorné ovzdušie je nasýtené 
zápornými iónmi, čo je pre zdravie pria-
teľné. Popritom obsahuje dôležité che-
mické prvky – jód, draslík, horčík, selén 
- a iné užitočné prvky. Pri liečivých účin-
koch v soľných kabínkach HIMALAYA sú 
najdôležitejšie liečivé účinky na sliznicu, 
dýchacie orgány a na svaly priedušiek. 
Tieto minerálne látky v prirodzených 
stavoch udávajú účinnosť a šľachetnosť 
soľnej terapie. 

Jednotlivé kúry sa uskutočnia v po-
hodlných relaxačných kreslách, pri 
počúvaní vybranej hudby, čo pomáha 
pri uvoľnení nášho tela a prinesie 
úplný pokoj. Vytvorená svetelná 
technika dopomáha k farebnej terapii, 
čo zabezpečí príjemné prostredie. 
Jediná kúra v soľnej jaskyni sa vyrovná 
jednému celému dňu strávenému na 
morskej pláži.

Soľné kabíny HIMALAYA, respektíve 
soľné izby, sa dajú postaviť kde-
koľvek, kde je dostatok priestoru. 

• Pre súkromné účely: vo vnútri bytu, 
  v izbe, v pivnici, v podkroví
• V zdravotníckych zariadeniach:   
  v sanatóriách, v poliklinikách, v kú-  
  peľoch, v liečebných ústavoch 
• V iných zariadeniach: fitnes, wellness   
  zariadeniach  -  zvlášť sú odporúčané  
  pre detí: v jasliach, v materských  
  školách, v školách, kde 20-25 malých 
  detí ,strávi spolu väčšiu časť dňa

Vplyv soľnej terapie 

• na dýchacie cesty, na ochorenia  
  dýchacích ciest
• na bolesti nervového pôvodu
• na vysoký krvný tlak
• proti reumatickým bolestiam

Doprava cirkulujúca bioenergia 
kryštalickej soli má vplyv na:

• ľadviny
• nervy
• hormonálny stav
• detoxikáciu krvi
• posilnenie nervovej sústavy
• proces starnutia

Tomáš Sombat v spolupráci
so spoločnosťou Raab Slovakia
Foto: Raab Slovakia
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Čo sú to jade kamene?

Jade je polodrahokam, ktorý sa vo  vý-
chodných liečebných metódach objavil  
už pred stáročiami, pričom sa vďaka 
svojmu blahodarnému účinku na ľudský 
organizmus používa dodnes.  Vibrácie 
kameňa sa zhodujú s vibráciou tela. 
Vnikajú dovnútra a vibrácie zdravých 
orgánov vysielajú chorým orgánom. 
Zlepšuje  sa komunikácia medzi bunka-
mi a metabolizmom. Následkom toho je 
zosilňujúca sa imunita a vitalita. Orga-
nizmus je schopný zosilniť aj samolie-
čiacu schopnosť. Stimuláciou vnútornej 
energie sa zlepšuje psychický a fyzický 
stav človeka.

O masážnej posteli

Lávové kamene, ktoré sú prehrievané 
halogénnymi lampami, vstavané kar-
bónové platne, ktoré vylučujú teplo, 
a magnetická terapia  spojená s jem-
ne pohybujúcou sa masážou pôsobia-
cou priamo na chrbticu napomáhajú 

Spa Pro Traditional Jade je mag-
netická masážna posteľ s lávovými 
kameňmi, ktorá svojou mnohostran-
nou účinnosťou napomáha k  zlep-
šeniu a zachovaniu dobrého tele-
sného stavu. Zároveň  už pri jest-
vujúcich zdravotných  problémoch 
podporuje najrôznejšie terapie.

Rozmaznávajte sa
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k otvoreniu meridiánov a tým k nabitiu 
tela blahodarnou energiou. Valčeky, 
ktoré sa zastavujú pri akupresúrnych 
bodoch uvoľnia svaly, aby napomáhali 
zdravému fungovaniu orgánov patria-
cich  k jednotlivým bodom. Magnetické 
pole pomáha zabezpečovať rovnováhu 
nášho organizmu. Táto rovnováha vo 
väčšine z nás vyvoláva príjemný po-
cit, ktorý sa nazýva veľmi jednoducho: 
zdravie.
Valčeky, ktoré sú zabudované do ma-
sážnej postele, pracujú popri chrbtici 

a zohrievaním stavcov uvoľňujú sval-
stvo. Žiaľ, zlé držanie tela, sedacie, ako 
aj namáhavé stojacie práce veľmi zaťa-
žujú našu chrbticu. Nervy nie sú schop-
né posielať popudy ďalej kvôli stŕpnuté-
mu svalstvu, čoho výsledkom sú časté 
orgánové ochorenia.

  Výsledky terapie

- Uvoľnenie svalstva
- Regulovanie stavcov
- Uvoľnenie nervového vláknasážnej postele, pracujú popri chrbtici 

- Zníženie bolesti svalstva a kĺbov
- Detoxikácia
- Zlepšenie krvného obehu, napomáha  
  vstrebávaniu vápnika
- Roztiahnu sa cievky
- Tŕpnutie prestane
- Znižuje sa zvápenatenie, normalizuje   
  sa krvný tlak
- Zníži sa hladina cukru
- Zlepšuje sa duševný stav
- Zosilňuje sa imunita
- Oživuje sa krvný obeh
- Napomáha zabudovaniu
  vitamínu D do organizmu

Základné vlastnosti masážnej     
postele

- 6 ks vnútorných jade valčekov na       
  spodnú časť tela a 7 ks jade valčekov   
  na hornú časť tela pre dosiahnutie  
  maximálneho účinku

- 2 vonkajšie jade jednotky s 5 alebo  
  13 valčekmi na ťažšie dosiahnuteľné  
  miesta na tele

- operadlo je nastaviteľné do 45  
  stupňovej výšky pre pohodlie

- jade valčekové infražiarivky sú 
  nastaviteľné od 40 do 70 ºC

- valčeky, ktoré sa používajú na masáž  
  krku sa pohybujú popri lineárnej čiare, 
  aby dosiahli väčšiu intenzitu masáže 
  hlavy a krku.

Tomáš Sombat v spolupráci 
so spoločnosťou Raab Slovakia
Foto: Raab Slovakia
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Masážne kreslo v peknom „kabáte“

Že funkcia nemusí byť na úkor dizajnu, 
nám dokazuje spoločnosť Eurokeyton a 
ich produkcia relaxačných a masážnych 
kresiel. Väčšinou sme zvyknutí vnímať 
masážne kreslá ako pomerne obludné 
monštrá, ktoré len ťažko začleníme do 
svojho interiéru. Pravým opakom tohto 
negatívneho trendu sú masážne kreslá 
KEYTON, ktoré nielen že majú najväč-
šiu a najširšiu ponuku funkcií, ale už v 
štandarde sú vyrábané v 
pravej koži, celočalune-
né alebo v kombinácii s 
kovom či ušľachtilým 
drevom. KEYTON doká-
zal ukryť skvelé funkcie 
kresla do veľmi vkusné-
ho „kabáta“. Na tvorbe 
dizajnu sa podieľajú po-
prední svetoví návrhári. 

Najstaršia liečebná metóda na svete

Častými problémami dneška sú bolesti 
chrbta a krížov, bolesti kĺbov, poruchy 
krvného obehu, nadmerná únava, bo-
lesti hlavy, zlý spánok, nervozita, napä-
tie a stres. Perfektné masážne kreslo a 
k tomu skutočne luxusné spája v sebe 
skúsenosti tradičného masážneho ume-
nia s komfortom a technológiou 21. sto-
ročia.

Masáže v prvom rade slúžia k zlepšeniu 

pohyblivosti chrbtového svalstva, vraca-
jú mu pružnosť a elastickosť, čo je dôle-
žité pre lepšie držanie chrbtice. Zbavuje 
nás tým bolestí krčnej chrbtice a násled-
ných bolestí hlavy či závratov. Odbúra-
va zvieravý pocit v hrudnej oblasti a tým 
zlepšuje dýchanie i srdečnú činnosť a 
pohyb horných končatín. Odstraňuje 
bolesti krížov a bráni ich opakovaniu. 
Pri masáži chrbta dochádza k stimulácii 
reflexných bodov chrbtice, ktoré priamo
ovplyvňujú správnu činnosť vnútorných 

orgánov (srdca, pľúc, pečene, ľadvín, 
žalúdka, žlčníka, hrubého a tenkého 
čreva, sleziny atď.). Masáž nám teda 
veľmi dobre pomáha i pri problémoch 
s týmito orgánmi. Pri masážach súčas-
ne dochádza k dokonalému prekrveniu 
celého organizmu. To je ideálne pri po-
ruchách krvného obehu (studené ruky, 
nohy), keď dochádza k zlému okysličo-

vaniu organizmu, zle sú rozvádzané ži-
viny a nedostatočne sa organizmus čis-
tí. To má za následok nadmernú únavu, 
stresové stavy, bolesti kĺbov, upcháva-
nie ciev, mozgové príhody, amputáciu 
končatín, problémy pokožky, pleti a ďal-
šie. 

Masáž ako dokonalý zdravotný ser-
vis

Ľahké odpočinkové – relaxačné masá-
že sa o nás tiež postarajú v chvíľach 
„duševnej nepohody“. Dokonale od- 
búravajú nervozitu, zlú náladu a stres. 
Masáže nám teda poskytujú dokonalý 

a všestranný zdravotný ser-
vis bez chémie a vedľajších 
účinkov. To je informácia, 
ktorú väčšina z nás vie 
a napriek tomu na masáže 
nechodíme. Prečo? Takmer 
90 percent ľudí odpovie 
áno, mal by som chodiť na 
masáže, viem to, ale ne-
mám čas. Ideálnym rieše-

ním takéhoto problému je kreslo  
KEYTON®. To nám poskytuje všetky 
blahodarné účinky masáží presne 
v okamžiku, keď ich potrebujeme - bez 
čakania, bez objednávania sa, bez do-
chádzania, bez platenia. K tomu nám 
kreslá KEYTON® poskytujú tiež veľmi 
dôležitý komfort pohodlného a zdravého 
sedenia.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
JV Pohoda
Foto: JV Pohoda

Starostlivosť o telo i dušu patrí medzi trendy modernej doby. Taká masáž po 
náročnom dni  uvoľní nielen svaly, ale človek sa i psychicky po nej cíti príjemne. 
Prečo ale hľadať maséra, za ktorým musíte dochádzať? Existujú premyslené 
kreslá, ktoré luxus masáže ponúkajú priamo u vás doma.

Masážne kreslo Keyton  
- funkčný dizajnérsky kúsok 
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V Kúpeľoch Bojnice otvoril nový liečebný dom Lysec, ktorý je umiestne-
ný v blízkosti liečebného domu Mier.
Nový LD poskytuje ubytovanie v komfortne zariadených 2- lôžkových 
izbách a v apartmánoch. 
Má vlastnú recepciu a jedáleň.
Hostia majú k dispozícii bazény s termálnou vodou v LD Mier, ktorý je 
s LD Lysec spojený prechodom.
Nový liečebný dom Lysec je veľmi komfortne zariadený a je to po 20 
rokoch 1. novopostavený veľký liečebný dom na Slovensku. 
Dokončuje sa jeho 2. časť, ktorá bude otvorená do konca roka a tam 
bude okrem ubytovania aj liečebná balneoterapia a wellness.

Ďalej ponúkame:
 
-  Novinka: Redukčné pobyty
-  týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
-  komplexnú balneoterapiu s využitím termálnej - vody a klasic-   
    kých procedúr
-  vodný svet LD Mier
-  relax centrum LD Mier so saunovým svetom
 - fitnes, Aquapower, Nordig walking...

Zabudnite na stres a každodenné starosti a vkročte do sveta liečivej 
sily vody, krásnej prírody a nekonečnej harmónie.
Príďte si zdravo oddýchnuť do Kúpeľov Bojnice.

���������������������
����������������������������������������

�����

Kúpele Bojnice, a.s.
972 01 Bojnice
tel.: 00421 46 5116 363-2
fax: 00421 46 5430 026
e-mail: info@kupele-bojnice.sk
http://www.kupele-bojnice.skhttp://www.kupele-bojnice.sk
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Relax pre telo a dušu

Štvorhviezdičkový hotel Kaskády sa na-
chádza v príjemnom prostredí na okraji 
obce Sielnica, medzi mestami Banská 
Bystrica a Zvolen a je výborne dostupný 
z diaľnice. Hosťom je okrem ubytovania 

v klimatizovaných izbách a apartmá-
noch vhodných pre rodiny s deťmi k dis-
pozícii reštaurácia, Koliba s grilovanými 
pochúťkami a špecialitami slovenskej 
kuchyne, denný bar, aquabar, parkovis-

Máte chuť relaxovať pri termálnom bazéne aj počas chladných zimných dní? 
Túžite vyskúšať originálnu exotickú baliánsku masáž, ktorú vám poskytnú 
fyzioterapeutky priamo z ostrova Bali?Máte radi kombináciu ski & wellness? 
Toto všetko môžete zažiť v kongres & wellness hoteli Kaskády****.
Doprajte si relax pre telo i dušu…

8148



  
Relax pre telo a dušu

ko a pripojenie na internet. 

Relax pre telo a dušu s dokonalým od-
počinkom pre ubytovaných hostí a širo-
kú verejnosť ponúka wellness centrum 
Thermal paradise. Ubytovaní hostia 
môžu zdarma využívať dva termálne 
bazény - vonkajší  bazén s teplotou ter- 
málnej vody 28°C a vnútorný bazén 
s teplotou 34°C. K dispozícii sú hydro-
masážne vane, perličkové kúpele, hyd-
romagnetoterapia s hudobnou produk-
ciou alebo jakuzzi pod holým nebom. 
Odporúčame navštíviť aj suchú, parnú 
alebo infra saunu, vyhriať sa rašelino-
vým zábalom alebo absolvovať medo-
vo-mliečny zábal či zábal z morských 
rias. Hotel Kaskády sa pýši širokou po-
nukou masáží od klasických cez špeci-
álne až po exotické. 
Hádam nikde na Slovensku nenájdete 
takú komplexnú ponuku ako vo wellne-
ss centre Thermal paradise, v ktorom 
môžete skúsiť:

- bankovanie  (jednu z najzaujímavej-
ších liečebných metód minulých stáročí, 
ktorá sa pomaly vracia späť do súčasnej 
praxe. Pomocou baniek sa tak ako ke-
dysi pri púšťaní žilou alebo pri používa-
ní pijavíc z organizmu odvádzajú látky, 
ktoré sú nežiadúce pre organizmus), 

- kryštáľovú masáž tváre Royal Aqua-
marine (je to kráľovská starostlivosť 
o pokožku od spoločnosti Biodroga, 
ktorá jemne ošetruje pleť, keď jej chýba 
energia a jas. Je to príjemné kozmetic-
ké ošetrenie, ktoré obnovuje rovnováhu 
a vitalitu pleti, eliminuje následky stresu 
a nepohody),

- manuálnu lymfodrenáž  (čo je špe- 
ciálna hmatová technika orientovaná na 
lymfatický systém. Tento druh telesnej 
terapie na zlepšenie lymfatického a krv-
ného obehu odstraňuje odpadové látky 
z tela, detoxikuje),
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alebo nadmernom slnení. Ošetrenie sa 
skladá z masáže so špeciálnymi ťahmi, 
vychádzajúcimi z ruskej masáže, zná-
mej svojimi osvedčenými účinkami na 
zoštíhlenie a relaxáciu),

- liftingové ošetrenie Biodroga (pro-
cedúra pozostáva z čistenia tváre, krku 
a dekoltu, peelingu, ošetrenia kolagé-
novými vankúšikmi, jemnej masáže hla-
vy a na záver sa aplikuje anti time krém. 
Výsledkom je žiarivá a svieža pleť s vi-
diteľnou redukciou vrások),

- rajskú masáž (nemusíte cestovať 
do exotických krajín, aby ste sa cítili 
ako v raji. Omladnete rajskou masá-
žou, ktorej tajomstvo objavíte jedine na 
Kaskádach. Masáž vzácnymi vysokok-
valitnými olejmi, ktorú poskytujú origi-
nálne masérky priamo z ostrova Bali, 
napomáha získať životnú silu a pôsobí 
omladzujúco),

- baliánsku masáž (má blahodar-
ný vplyv na organizmus, harmonizuje 
telesnú i duševnú rovnováhu, stimu-
luje svaly a krvný obeh, zvyšuje obra-
nyschopnosť organizmu a odbúrava 
stres).

Pre najmenších je pripravená detská 
herňa s možnosťou premietania rozprá-
vok, samozrejmosťou je detská posti-

eľka, detská stolička v reštaurácii a Ko-
libe a detský kútik. 

Myslite na chvíle oddychu už dnes a za-
rezervujte si niektorý z wellness balíč-
kov na víkendové alebo dlhodobejšie 
pobyty. Milovníci lyžovania môžu využiť 
balík „Ski & wellness“. Pre zamilova-
ných je pripravený balík „Ty a ja“, pre 
dámy, ktoré by rady prežili wellness 
pobyt v spoločnosti svojich priateliek, je 
v ponuke „Dámska jazda“, zaneprázd-
není manažéri môžu načerpať nové sily 
počas víkendového pobytu „Take off“ 
a seniori ostanú vitálni v každom veku 
vďaka wellness pobytu „Senior“. Príďte 
i vy objaviť kúsok raja v srdci Sloven-
ska. Viac na www.hotelkaskady.sk 

Redakcia v spolupráci s hotelom Kaskády
Foto: hotel Kaskády

- masáž horúcimi lávovými kameňmi 
(masáž tiež nazývaná Shen Xin Shi, 
čo v preklade znamená Kameň, Telo, 
Duša, je veľmi príjemná relaxačná ma-
sáž na spriechodnenie a usmernenie 
toku energií v meridiánoch a čakrách, 
čím sa rýchlejšie dosiahne harmónia 
medzi telom a dušou), 

- thajské masáže  (nazývané aj „jogové 
masáže“ sú staré 2500 rokov a sú jed-
nou z najstarších liečebných metód na 
svete. Maséri využívajú pri nej jemnosť 
a silu svojich prstov, dlaní, predlaktí, 
lakťov, chodidiel a kolien. Uvoľňuje sva-
lové napätie, zvyšuje pružnosť a har-
monizuje telo i dušu),

- masáže Indocéane (špeciálna rela-
xačná procedúra ošetrenia tela s vyu-
žitím mimoriadnych účinkov exkluzívnej 
kozmetiky Indocéane má 4 kroky, ktoré 
vám umožnia pocítiť na vlastnej koži 4 
rôzne kultúry: Stredomorie (relaxácia 
v hodvábnych prikrývkach), Egypt (zvý-
šenie príťažlivosti a dosiahnutie fas-
cinujúceho vzhľadu), India (uvoľnenie 
tela a mysle) a Čína (hebká pleť – ideál 
večnej mladosti),

- ošetrenie „Slim & Sculpt“ (inten-
zívne napomáha zoštíhleniu, spevne-
niu pokožky a vyrysovaniu siluety. Je 
obzvlášť vhodné po diéte, tehotenstve 
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Od ratanovej rastliny k luxusnému 
nábytku

Ratan je lianová rastlina tropického daž-
ďového pralesa. Calamus rotang je bo-
tanický názov veľmi rýchlo rastúceho 
materiálu dosahujúceho dĺžky až 100 m 
jednej z najdlhších popínavých rastlín 
na zemi. Ratan nie je dutý ako napríklad 
bambus, ale masívny a stabilný a nap-
riek tomu veľmi ľahký. Tieto výnimočné 
vlastnosti – ľahký a masívny, ohybný a 
súčasne stabilný – nedosiahne žiadny 
iný organický materiál. K získaniu rata-
nu nie je treba obetovať žiadny strom 
tropického dažďového pralesa. Ratan 
sa získava z plantáží. Cyklus dospieva-
nia do zrelosti a vlastnej regenerácie od 
pôvodných koreňov je 5 až 7 rokov. 

Klasický truhlársky spôsob pletenia

Svetová žatva sa spracováva z 93 per-
cent v Ázii a len zo 7 percent v Európe. 
Ratanový prút sa odreže a prvá vrstva 
šupy sa odstráni ešte na mieste žatvy. 
Potom sa prúty povaria v oleji. Tým sa 
zredukuje obsah vody, doba sušenia a 
dosiahne sa svetlejší a rovnomerný po-

vrch. Zhruba štyri týždne sa ratanové 
prúty sušia. Olej z nich odtečie a získajú 
žltkastú farbu. Kôra je olúpaná ručne. 
Nasleduje niekoľko ďalších kontrol kva-
lity a výber iba prvotriednych ratanových 
prútov s priemerom 28 - 40 mm, ktoré 
sa spracovávajú do konečnej podoby. 
Pri výrobe nábytku sa ratanové prúty 
ohýbajú po zahriatí horúcou parou a 
sformované schnú 48 hodín, aby nedo-
šlo k prasklinám povrchu. Definitívnu
podobu získajú ratanové prúty zahria-
tím nad otvoreným plameňom. Touto 
metódou sa spoja ratanové vlákna a 
rastlinná živica do stabilnej homogénnej 
hmoty. V prípade najlepších európskych 
výrobcov sa pletenie jednotlivých dielov 
prevádza klasickým truhlárskym spôso-
bom za použitia gleja a drevených ča-
pov. I všetky ostatné materiály používa-
né pri výrobe ratanového nábytku sú 
prírodné, ekologické a nezaťažujúce ži-
votné prostredie ani zdravie užívateľov. 

Kto je najkvalitnejší?

Zmieňovaná kvalita a perfektné spraco-
vanie sú prednosťou predovšetkým eu-
rópskych výrobcov. Tento nábytok sa 

vyrába kompletne v Európe, takže ne-
dochádza k opätovnému vlhnutiu a 
zoschýnaniu, ako je to bežné v prípade 
nábytku transportovaného z Ázie cez 
more. Najkvalitnejší európski výrobco-
via nepoužívajú metódy sériovej výroby 
a podiel ich ručnej práce je takmer 100 
percent. 

Umenie a remeslo sú v tomto prípade 
ideálnou kombináciou, ktorú žiadna 
strojová práca nenahradí. Dlhoročná ži-
votnosť, ľahká údržba a vysoká kvalita 
sú zárukou dobrej investície do kvalitné-
ho nábytku.

Redakcia v spolupráci so spoločnosťou 
JV Pohoda
Foto: JV Pohoda
 

umenie a remeslo v ideálnej kombinácii 
K získaniu ratanu nie je treba obetovať žiadny strom tropického dažďového 
pralesa. Kde má pôvod táto exotická rastlina a ako sa z nej vyrába nábytok sa 
dozviete z nasledujúcich riadkov.  
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Sklo dokáže priestor opticky odľahčiť, vnáša do neho svetlo a priehľadnosť. 
Umožňuje vzájomné prelínanie sa exteriéru a interiéru, potieranie hraníc medzi 
domom a prírodným prostredím, ktoré ho obklopuje. Obrovskou výhodou pri 
tom je, že nám zabezpečuje priamy vizuálny kontakt s okolím, no zároveň nás 
spoľahlivo chráni pred jeho nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. 

Aj vďaka tomu je zimná záhrada celo-
ročne využiteľným miestom, lákajúcim 
k odpočinku a k príjemnému posedeniu 
v kruhu rodiny a priateľov. Sklenené prí-
stavby pôsobia navyše mimoriadne re-
prezentatívne a sú schopné pozdvihnúť 
vzhľad celého domu a dodať mu nádych 
luxusu a exotiky. Predpokladá to, samo-
zrejme, premyslené riešenie; vhodný 
návrh tvaru, umiestnenia, veľkosti i vy-
bavenia tejto výnimočnej časti domu.

Zimné záhrady ako také predstavujú 

multifunkčný priestor, ktorý môže slúžiť 
na mnoho rozličných činností. Je len na 
nás, akému spôsobu využitia zimnej zá-
hrady dáme prednosť. Náš aktuálny tip 
však znie: stvorme si v nej svoj malý 
wellness svet.

Wellness uprostred zelene

Životný štýl, ktorého dôležitou súčasťou 
je wellness, sa v ostatnom čase prebo-
joval aj do našich končín. „Wellness“ 
vlastne znamená „cítiť sa príjemne“, 

v ktorom nám bude príjemne
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A do zazelenej záhrady patrí zariade-
nie, ktoré výrazne prispeje k harmonizá-
cii nášho tela a duše, trochu nás po-
mazná a pohýčka. A veru – vyberať je 
naozaj z čoho.

Do zimnej záhrady slúžiacej ako well-
ness vynikajúco zapadne jacuzii, a ak to 
priestor umožní, vhod príde aj menší 
bazén, najlepšie atypického tvaru, dopl-
nený o rôznofarebné podvodné reflek-
tory, ktoré dokážu vyčariť skutočne  
neopakovateľnú atmosféru.

Ďalším atraktívnym a zdraviu prospeš-
ným doplnkom môže byť sauna – či už 
suchá alebo parná, núkajúca i možnosť 
bylinkovej inhalácie. Na zahodenie nie 
je ani solárium, prípadne aj infrakabína. 

Na odpočinok po „procedúrach“ by ne-
mali chýbať ležadlá (napríklad i vyhrie-
vané). A ak umiestnime v zimnej záhra-
de ešte aj relaxačné alebo masážne 
kreslá, komfort sa, samozrejme, len 
zvýši.

Športovo založené duše isto – iste uví-
tajú aj fitness kútik, v ktorom sa môže
nachádzať napríklad stacionárny bicy-
kel, bežiaci pás a (alebo) viacúčelové 
posilňovacie zariadenie.

Magdaléna Gondolová
Foto: archív redakcie a firiem, sxc.hu

a to ako na tele, tak aj na duši. Okrem 
iného ide aj o schopnosť uniknúť stresu, 
odreagovať sa, zrelaxovať. Nuž a zim-
ná záhrada – patrične upravená – nám 
na toto všetko ponúka priam ideálne 
podmienky. 

Zeleň by mala v každom prípade tvoriť 
dôležitú kulisu. V temperovaných zim-
ných záhradách sa výborne darí aj sub-
tropickým rastlinám, ktoré pôsobia mi-
moriadne atraktívne a navyše ich 
vegetačné obdobie trvá prakticky po 
celý rok. Zaujímavá a príťažlivá je však 
aj kombinácia rôznych druhov rastlín, 
pričom je vhodné striedať ich výšku, far-
bu kvetov, listov a podobne. Vždy však 

treba prihliadať na ich individuálne po-
žiadavky ohľadne vlhkosti, tepla a svet-
la; zoschnuté a zažltnuté rastliny by totiž 
určite nepôsobili povzbudivo ani deko-
ratívne. 
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Pri stavbe nového domu  je možné 
ľahko umiestniť zodpovedajúcu zimnú 
záhradu tak, aby bola aj funkčná, ako 
aj nie veľmi nákladná. Za účelom opti-
malizácie výdajov a získania funkčného 
priestoru, je vhodné pred schválením 
konečnej verzie návrhu terasy túto zá-
ležitosť prejednať s výrobcom zimných 
záhrad. 

Trochu inak vyzerá príprava základov 
pod zimnú záhradu už existujúceho 
domu. Pri úprave už existujúcej budovy sa 

môžeme stretnúť s dvoma problémami. 
V prvom prípade, keď terasa vznikla 
spolu s budovou, a v druhom prípade, 
keď chceme postaviť zimnú záhradu, 
ale terasa ani základy tam neexistujú. 
V prvom prípade základ pod stavbu nie 
je často pevný a celistvý. Tento problém 
vyrieši často použitie profilu vyrobeného 
napr. z tvrdého a dobre impregnovaného 
dreva alebo hliníka. Takýmto spôsobom 
vyrovnaný a upevnený diel dáva záruku 
správneho a ľahkého postavenia hlavnej 
konštrukcie zimnej záhrady. Na zakrytie 

Móda zimných záhrad sa týka nielen novostavieb, ale aj tých, kde na ich 
výstavbu je možné upraviť existujúcu terasu. Základy pre takýto objekt, aby 
mohol byť stabilnou oporou pre konštrukciu vystavenou množstvom snehu, 
ako aj silného vetra, musí vykazovať odpovedajúcu pevnosť. Naviac musí mať 
dobrú izoláciu proti vode a prislušné zaistenie proti prípadnému premrznutiu.

zimných záhrad
Móda 

aj nie ve



rozdielov medzi terasou a podkladovým 
profilom sú používané hliníkové diely 
lakované vo farbe zodpovedajúcej 
konštrukcie.

Pokiaľ už dom stojí, ale neexistujú ešte 
základy, je vhodné spoločne s auto-
rizovaným partnerom dodávateľa hli-
níkových systémov Reynaers prebrať 
rôzne aspekty stavby tak, aby bolo 
nájdené optimálne miesto pre budúcu 
zimnú záhradu. K najdôležitejším patrí 
voľba zodpovedajúceho umiestnenia 
s ohľadom na tieto faktory: dostatočné 
množstvo slnečného svetla, nadmerná 
kumulácia tepla a voľba tvaru konštruk-
cie. Zložité tvary sú obyčajne nákladné 
a komplikované na realizáciu.

Pri realizácii stavby základov pod zimnú 

záhradu je nutné si odpovedať na otáz-
ku funkčnosti tohto objektu, či podlaha 
bude na celej ploche jednotná alebo 
taktiež budú časť tvoriť kvetináče so ze-
minou?

Zimné záhrady môžu mať najrôznejšie 
určenie – od zväčšenia plochy obýva-
cej miestnosti, cez miniposilňovňu pod 
sklom, až po zastrešenie bazénov a zá-
hradné skleníky. Všetky tieto moderné 
konštrukcie po estetickej stránke zvyšu-
jú komfort členov  domácnosti.

So slnkom je však treba hospodáriť 
opatrne, hlavne v letných horúčavách.  
Sklo má veľký podiel na stavbe zim-
nej záhrady. V závislosti na tom, pre 
aký druh skla sme sa rozhodli, toľko 
slnečného žiarenia a tepla prepustíme 

dovnútra. Pre udržanie optimálnej mik-
roklímy je vhodné použitie vonkajšieho 
tienenia – strešné rolety, žalúzie alebo 
slnolamy.

Ing. Igor Dúbravec
Foto: Reynaers Aluminium

zimných záhrad

157



Sú miesta, ktoré majú zvláštne čaro. Genius loci – duch miesta, vzrušujúce 
pocity, ktoré prežívame pri každej návšteve. Genius loci nás láka k návratom. 
Davos, St. Moritz, Chamonix a Tále. Nový wellness rezort EAGLE´S NEST sa 
buduje uprostred rozprávkovo krásnej prírody.

EAGLE'S NEST RESORT 
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Podhorská rekreačná oblasť medziná-
rodného významu Tále, Nízke Tatry, sa 
nachádza v srdci Slovenska, v Bansko-
bystrickom kraji, okres Brezno. Pôvod-
ne „táľmi” nazývali miestni obyvatelia 
časti podhorských lúk (z nemeckého 
Teil). Dnes sú Tále v nízkotatranskom 
národnom parku jedno z najnavšte-
vovanejších centier cestovného ruchu 
a dovoleniek na Slovensku.

Eagle's Nest Resort
Predaj nehnuteľností - nový apartmá-
nový byt či vlastná vilka v EAGLE´S 
NEST RESORT je rozumná investí-
cia do budúcnosti. Kúpa apartmánu 
v krásnom, chránenom území prinesie 
vlastníkovi nespočetné možnosti stráviť 
voľné chvíle s rodinou alebo priateľmi, 
pri turistike, golfe a vždy, keď si nájde 
čas. Možnosť zaradenia apartmánu do 
rezervačného systému HOTELA PAR-
TIZÁN**** v období, keď nehnuteľnosť 
nevyužíva vlastník, zhodnotí vložené 
fi nančné prostriedky a zaručí lukratív-
nosť investície.

1
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VÝHODY PROJEKTU
• exkluzívna lokalita na južnej strane 
  Nízkych Tatier s využitím štyroch 
  ročných období
• architektonicky zaujímavé stavby 
  apartmánových domov TAVO 
  a ZUNA
• elegantný dizajn interiérového 
  riešenia s použitím vysokokvalit-
  ných materiálov
• VIP výhody pre majiteľov apart-  
  mánov pri čerpaní služieb poskyto-
  vaných v rezorte
• tepelné čerpadlá - nízkonákladový 
  zdroj tepelnej energie je zárukou 
  ekonomickej prevádzky,
• inteligentný prístupový systém 
  v apartmánových objektoch
• podzemné garážové státie pre 
  každý apartmán
• napojenie na jestvujúcu infraštruk-    
  túru služieb hotela Partizán****
• pravidelný príjem plynúci z prenáj-  
  mu apartmánu
• možnosť vybavenia interiéru 
  apartmánu na kľúč
• kompletný servis pri udržiavaní 
  apartmánu 
• stála služba na recepcii
• stála 24-hodinová služba SBS
• služby spojené so správou objek-
  tov
• potenciálny nárast cien nehnu-
  teľností počas doby využívania
• široké možnosti aktívneho trávenia   
  voľného času
• podľa schváleného územného 
  plánu v priamej blízkosti rezortu 
  nie je plánovaná ďalšia výstavba 
  nových objektov 5

Bočný pohľad na apartmánový dom TAVO
Apartmánový dom ZUNA
Vilka, ktorá bude súčasťou komplexu
Apartmánový dom ZUNA
Mapa  Eagle‘s Nest Resort 
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Popis investície
Základom budúceho rezortu EAGLE´S 
NEST je HOTEL PARTIZÁN TÁLE**** 
so 47-ročnou históriou a exkluzívna,  
svojou architektúrou výnimočná reštau-
rácia Tálska Bašta. Majitelia a hostia 
apartmánového komplexu budú môcť 
využívať všetky služby hotela a po-
hostinnosť reštaurácií. „Budúcnosť leží 
v orlom hniezde,“ z tohto dôvodu sa in-
vestor rozhodol rozšíriť a vybudovať so-
fi stikovanú investíciu v troch etapách:

I. etapa
•výstavba apartmánového domu TAVO 
a ZUNA
•outdoorové aktivity - croqetové a pe-
tang ihrisko, exteriérový gril, priestor 
na garden párty, tenisové kurty, detské 
ihrisko

Štruktúra apartmánov TAVO:
• 3 jednoizbové apartmány
• 85 dvojizbových apartmánov
• 18 trojizbových apartmánov
• 5 štvorizbových apartmánov

Štruktúra apartmánov ZUNA:
• 24 dvojizbových apartmánov
• 7 trojizbových apartmánov

II. etapa
•vybudovanie novej exkluzívnej oddy-
chovej zóny so sústavou jazierok a ex-
teriérovým bazénom, ktorá bude prepo-
jená s novým wellness centrom v hoteli 
Partizán
•rekonštrukcia a rozšírenie kongreso-
vého centra a reštauračných priestorov 
hotela Partizán****
•rekonštrukcia jestvujúceho exteriéro-
vého jazera na trojnásobnú plochu so 
zabudovaným bazénom, vodné atrakcie 
a člnkovanie

III. etapa
•výstavba osady s cca 30 individuálny-
mi rodinnými horskými vilkami a apart-
mánovým domom s recepciou
•gazdovský dvor, možnosť jazdy na 
koňoch a poníkoch, čiastočne prekrytá 
jazdiareň, domáca ZOO, cykloareál

4
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Apartmánový dom TAVO
Apartmánový dom TAVO sa stane domi-
nantou rezortu EAGLE´S NEST. Vyras-
tie v tesnej blízkosti Hotela Partizán****. 
TAVO je navrhnutý ako inteligentná no-
vostavba reprezentujúca vysoký nad-
štandard, s ekologickou a ekonomickou 
prevádzkou so zaradením objektu do 
energetickej certifi kácie triedy A.

Vďaka svojmu dispozičnému riešeniu 
prinesie TAVO široké možnosti výberu. 
Každý apartmánový byt ponúkne origi-
nálne a neopakovateľné možnosti rie-
šenia a pestrá ponuka uspokojí aj tých 
najnáročnejších klientov.
Väčšina apartmánov bude vybavená 
prípadne predpripravená pre inštaláciu 
krbu a práčky so sušičkou.
Súčasťou objektu je lobby hala so zim-
nou záhradou zasahujúcou do druhého 
nadzemného podlažia, recepcia s 24-
hodinovým servisom, reštaurácia s ba-
rom, salónik, moderné fi tnes a golfový 

ZUNA - obývacia hala v rohovom apartmáne

ZUNA - detail obývacej haly v štandardnom apartmáne

TAVO – detail obývacej  haly v rohovom  apartmáne

TAVO – obývacia hala s kuchyňou v rohovom  apartmáne

ZUNA – detail krbu 
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Väčšina apartmánov bude vybavená 
prípadne predpripravená pre inštaláciu 
krbu, práčky so sušičkou.
Súčasťou objektu je salónik a moder-
né fi tnes. V priestoroch podzemného 
garážového státia je situovaná lyžiareň
a výťahy.
V objekte je 31 útulných, štýlovo za-
riadených apartmánov s rozlohou od 62 
do 130 m2 vrátane terás a balkónov.
Architektonicky zaujímavá novostavba 

simulátor.
V priestoroch podzemného garážové-
ho státia je situovaná lyžiareň, výťahy 
a príručné sklady pre vlastníkov apart-
mánov.
Apartmánový dom TAVO pozostáva zo 
111 exkluzívnych, priestorovo otvore-
ných apartmánových bytov s rozlohou 
od 37 do 233m2 vrátane terás a balkó-
nov.Objekt bude následne prepojený 
krytou pasážou s Hotelom Partizán****, 
súčasťou ktorej budú značkové butiky, 
rôzne doplnkové služby pre aktívne 
využitie voľného času ako napr. veľký 
detský svet a bazén s atrakciami. Pre 
milovníkov kvalitného slovenského vín-
ka sa pripravuje štýlová pivnica – vino-
téka.

Apartmánový dom ZUNA
Apartmánový dom ZUNA bude postave-
ný v tesnej blízkosti croqetového areálu 
s open grilom a v blízkosti exkluzívnej 
reštaurácie Tálska Bašta.

ZUNA je inteligentná novostavba repre-
zentujúca vysoký nadštandard s ekolo-
gickou a ekonomickou prevádzkou so 
zaradením objektu do energetickej cer-
tifi kácie triedy A.

Apartmánový dom ZUNA s francúzsky-
mi oknami poskytuje nerušený výhľad 
na čarovnú prírodu a fascinujúcu parko-
vú úpravu okolia Tálskej Bašty.

osloví tých potenciálnych zá-
ujemcov, ktorí uprednostňujú 
vidiecky až romantický štýl bý-
vania.

Melinda Hegyiová
Vizualizácie a foto: Gloral Development, 
www.sxc.hu
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WELLIS SLOVENSKO sro. Bratislava, Vajnorská 45. Tel.: 02/444 52 100 Fax.: 02/444 52 120 

Wellness vo Vašom domove

2008

Spirito
parná kabína so 
svetelnou terapiou

5 mm bezpečnostné dymové sklo
Posuvné dvere otvárajúce sa na dve strany
Sklenená polička
Sklopná
Masážne zariadenie na nohy
Ručná sprchová ružica
Tropická sprcha
Turecký parný kúpeľ s nádobou na éterický olej

Vstavaný keramický miešací ventil
Systém pre masáž chrbta so 6 tryskami

Vstavaný FM rádio prijímač
Odsávač pary
Vnútorné osvetlenie
Náladové osvetlenie, ionizátor

950x950x2150 mm

31 99031 990 SkSk
40 000 Sk

1 061,871 061,87 €€
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