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PRÍZEMNÝ BYT V STOROČNOM DOME I NA NÁVŠTEVE U CAROLY POJER
FAREBNÉ PRÍBEHY I ÚTULNÁ SPÁLŇA   
TRENDY

Domáce wellness

Kinfolk: návrat ku koreňom

Dobré svetlo 
                          PODLAHY – KRÁSNE, PRAKTICKÉ A HREJIVÉ

RASTÚCE ENERGETICKÉ NÁROKY NA NOVÉ BUDOVY
MYSLITE NA INTERIÉROVÚ ZELEŇ 
POHODOVÁ ZÁHRADA 
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Inšpirujte sa vo Vašej 
najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín

6x v SR / Bratislava • Martin • Nitra • Trenčín • Trnava • Žilina

PESTRÁ
PONUKA
SPECTER

NOVÝCH KUSOVÝCH KOBERCOV

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

BRENO.sk

KUPÓN NA Z¼AVUÓ

Platí len do 31. 12. 2017! 
Vzťahuje sa iba na tovar v predajni. 
Zľavy sa nesčítavajú, neplatí spätne, na akciový 
tovar, na objednávku ani v e-shope.

pri nákupe
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okná s certifi kátmi Passive House 
Institute Darmstadt pre verzie SI a AERO

najvyššia tepelno-izolačná schopnosť pre 
otváravé okno UW od 0,53 W/m2K 

nadštandardné tesniace a izolačné  
parametre

rozsah zasklenia až do 81 mm

www.dum.aluprof.eu  |  www.aluprof.eu





Nábytok vo vašom

STYLE

Bratislava, Zlaté piesky

Nová. Štýlová. Jedinečná.
Taká je najväčšia galéria bývania STYLA.

 Navštívte viac ako 60 jedinečných obchodov
a inšpirujte sa v rozmanitosti stylov.

www.styla.sk
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Bratislava, Zlaté piesky

Nová. Štýlová. Jedinečná.
Taká je najväčšia galéria bývania 

 Navštívte viac ako 
a inšpirujte sa v rozmanitosti stylov.
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V tomto chladnom období prinášame témy s úmyslom pre vytvore-
nie toho najteplejšieho a najpohodlnejšieho miesta na svete – domo-
va. Prežiť toto zimné obdobie môžete teda aj tak, že dodáte vášmu 
domovu ešte viac útulnosti. Interiérový dizajn hlási návrat k prí- 
rodným materiálom a doplnkom, ktoré nemusia byť len kúpené.  
Veď menšie dekorácie či doplnky môžete vlastnoručne vyrobiť.  
Tak skúste byť kreatívny, veď teraz, keď väčšiu časť dňa trávime  
v interiéri, je na to viac času. 
Dostatok času je aj na cielený oddych a regeneráciu. Pozastavte sa, 
oddýchnite si, a popritom nájdete určite priestor aj pre komuniká-
ciu či plánovanie. Načerpajte novú energiu pre vaše pracovné či iné 
povinnosti a plány. 
Energia je dôležitá nielen pre nás, ale aj pre náš domov. Je to aktuál-
na téma hlavne v zimnom období, keď potre-
bujeme viac svetla, tepla a úsporných riešení 
pre vytvorenie domova, v ktorom chceme 
mať to pravé pohodlie. 
Verím, že i v tomto vydaní nájdete inšpira-
tívne čítanie na dlhé zimné večery.  
A keď vás to bude ťahať von, skúste vnímať 
tichú zimnú krajinu, ponúkajúcu úžasné 
pohľady, ktoré zapadajú do nálady tohto 
obdobia.
Prajem všetkým veľa pohody vo vašom 
príbytku, pokojné vianočné sviatky  
a úspešné vykročenie do nového roka.
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Veľa muziky 
PRÍZEMNÝ BYT V STOROČNOM DOME 
SA VĎAKA ORIGINÁLNYM NÁPADOM 
ARCHITEKTOV MARKÉTY SMRČKOVEJ A 
TOMÁŠA STARÉHO ZO ŠTÚDIA LENNOX 
PREMENIL Z TMAVEJ KUTICE NA MODERNÉ A 
NA MIERU ŠITÉ BÝVANIE. V TICHEJ LOKALITE 
PRAŽSKÝCH ULÍC SI MLADÁ RODINA 
ARCHITEKTOV TAKTO VYCHUTNÁVA SVOJ 
KÚSOK RAJA...

ZA MÁLO PEŇAZÍ...
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ZA MÁLO PEŇAZÍ...

Byt v pražských Střešoviciach bol pre 
štvorčlennú rodinu v prvom rade  
s rozlohou 65 m2 malý a príliš tma- 

vý. Hlavnou úlohou dvojice z Lennoxu 
bolo teda ich byt zväčšiť podľa možností a 
dostatočne presvetliť. Ako najideálnejšie 
riešenie sa ukázalo priestor rozšíriť o prí-
stavbu smerom do záhrady, čím sa rozloha 
navýšila o ďalších 25 m2. Čo sa týkalo 
nutného presvetlenia bytu – to bol ťažší 
oriešok. Architektku Markétu Smrčkovú 
od jej zámeru otvoriť dispozíciu a prepojiť 
obe časti bytu neodradilo ani čiastočné 
zbúranie nosnej steny domu. 

NETRADIČNÁ DISPOZÍCIA
Dispozícia bytu sa zmenila podľa požia-
daviek modernej rodiny, teda zväčšila sa 
kúpeľňa, prepojila sa kuchyňa s obytnou 
pracovňou, ktorá slúži aj ako spoločenský 
priestor, kde sa stretáva celá rodina. Rari-
tou tejto rekonštrukcie je veľká predsieň 
uprostred bytu, ktorá rozdeľuje byt na 
spoločenskú a oddychovú časť, a zároveň 
je priestorom pre hranie či relax. Predsieň 
svojou väčšou rozlohou pôsobí vzdušne 
a vďaka výhrevným krbovým kachliam 
navodzuje príjemný pocit tepla hneď pri 
vstupe do bytu.

KRÁSNE AJ LACNÉ ZÁROVEŇ
Kto by predpokladal, že rozsiahla rekon-
štrukcia stála celý majetok, je na omyle. 
Práve táto prerábka je dôkazom toho, že 
aj za málo peňazí sa dajú robiť zázraky. 
Architekti pri tomto projekte mysleli aj na 

finančnú náročnosť rekonštrukcie a zvolili 
zlatú strednú cestu – kvalitné, estetické, 
ale za prijateľnú cenu. Zvoleným materiá-
lom je priznaná smreková preglejka, ktorá 
sa len nalakovala transparentným lakom. 
Sú z nej vyrobené dvere, poličky v celom 
byte, kuchynská linka aj doska v pracovni. 
Ďalšou finančne nenáročnou vychytávkou 
je originálny digestor, ktorý pozostáva 
len z obyčajnej kovovej rúry so skrytým 
motorčekom, či svietidlo vyrobené z plas-
tovej trubice a žiarovky.

O PROJEKTE

Architekt: Markéta Smrčková a Tomáš Starý 

zo štúdia Lennox

Majitelia: Markéta Smrčková a Tomáš Starý

Rozloha: 90 m2 (65 m2 + 25 m2)

Lokalita: Střešovice, Praha 6

Realizácia projektu: 2009 – 2010
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LENNOX

Úspešné štúdio má na konte viacero rekon-

štrukcií bytov, domov a novostavieb. Pri ich 

projektoch je na prvom mieste funkčnosť 

a pragmatické využitie priestoru. Pri rekon-

štrukcii chcú z dispozície bytu či domu vyťa-

žiť čo najviac a rovnako čo najviac pracovať 

so svetlom, ktoré pri ich projektoch hrá 

dôležitú úlohu. 

99

a čierne stoličky v neutrálnej kuchyni, 
čierne posuvné dvere do detskej izby či 
červené dvere v kuchyni. Celý priestor tak 
pôsobí zjednotene, štýlovo a harmonicky.
Pridanou hodnotou bytu je drevená terasa 
a okrasná malá záhradka, ktorá je za-
ujímavá tým, že v záhradnej stene je zabu-
dovaná malá kaplnka. Sedenie na terase 
uprostred tichých pražských ulíc a vychut-
návanie si spoločných chvíľ je súkromným 
rajom tejto mladej českej rodiny.

Noli

Foto: Vavrinec Menšl

JEDNODUCHÉ FARBY – SKVELÝ 
VÝSLEDOK
Interiér bytu je ladený do svetlých tónov 
bielej, šedej a svetlého dreva. Kde-tu sa 
objaví farebný akcent na oživenie a roz-
jasnenie priestoru ako napríklad červené 
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Mladí architekti spolu s kolegami 
prijali výzvu investora CORWIN 
zariadiť vzorové byty v brati-

slavskom projekte Dúbravy. 

CÍŤTE SA AKO DOMA
Úloha znela: zariadiť dvojizbový byt pre 
single alebo mladú dvojicu a trojizbový 
byt pre mladú rodinu s dieťaťom. „Chceli 
sme vytvoriť typicky zabývaný byt a nie 
hotelový interiér. Použili sme originálne 
kusy nábytku, množstvo prvkov vyrobených 
na mieru. Maliarka Dominika Žáková nám 
zapožičala originály zo svojej tvorby,“ hovorí 
Andrej Olah. Dvojizbový byt je určený 
mladým ľuďom, ktorí väčšinu času trávia 
vonku, v práci a v meste, kde sa stravujú 

V BÝVANÍ?
Nový smer

S MÓDNYMI HITMI TREBA 
NARÁBAŤ OPATRNE. ĽUDIA 
PRI ZARIAĎOVANÍ BYTU 
VEĽAKRÁT NEROZMÝŠĽAJÚ 
DOPREDU, ZARIADIA SI BYT 
„PODĽA PINTERESTU“ A O ROK- 
-DVA VYJDE Z MÓDY. NÁSLEDNÁ 
VÝMENA ZARIADENIA BYT 
PORIADNE PREDRAŽÍ. „RADŠEJ 
UNIVERZÁLNE JADRO BYTU, 
KTORÉ DLHO VYDRŽÍ BEZ 
FINANČNE NÁROČNÝCH 
ZMIEN,“ HOVORÍ ANDREJ OLAH 
Z ATELIÉRU GRAU. 



a domov prídu večer prespať. Trojizbový 
byt pre pár s predškolákom už musí viac 
prihliadať na praktickosť a využiteľnosť 
priestoru.

Jedno majú ale oba byty spoločné: optické 
rozšírenie priestoru a vzdušné minimalis-
tické zariadenie. 

„Steny sú rovnako ako prevažná časť inte-
riéru biele, aby sa priestor rozžiaril a opticky 
umocnil,“ hovorí kolega architekt Filip 
Marčák. „Obývačku spojenú s kuchyňou sme 
zariadili veľmi vzdušne, či už je to okrúhly 
stôl, ktorý sa dá obísť z každej strany, alebo 
štíhle kovové kreslá,“ dodáva. 

BYT UKRÝVA VIAC 
Kuchyňa spojená s obývacím priestorom 
v menšom z bytov sa zámerne netvári ako 
kuchyňa šéfkuchára. Dlhý kuchynský pult 
rovnako dobre slúži na prípravu jedla, ako 
aj na pokladanie vecí, kníh alebo kvetov. 

Vo väčšom byte je kuchynský priestor rie-
šený ako odpoveď na otázku: čo potrebuje 
rodina s dieťaťom? Odkladací priestor. 
A toho je tu naozaj dosť. Skrinky v dvoch 
radoch nad linkou vytvárajú množstvo 
úložného priestoru, navyše kuchynská 
linka pokračuje ďalej chladničkou a potra-
vinovou skriňou až na chodbu, kde úložný 
priestor prechádza do veľkých skríň. 

Spálne v oboch prípadoch hospodária 
s priestorom rozumne a skrine splývajú 
s farbou steny. 

AJ KÚPEĽŇA JE IZBA
Ak nejaký trend, tak potom kúpeľňa 
ako miesto na oddych. Kúpeľňa by mala 
pôsobiť relaxačne ako jedna z izieb, nielen 
priestor na vykonanie nutných potrieb. 
Tomu zodpovedá jej výbava: kachličky sú 
iba na stene za vaňou a zvyšné steny sú 
natreté bielou umývateľnou farbou. Nad 

V BÝVANÍ?

01  Vzdušné zariadenie opticky rozširuje 

priestor.

02 Kuchyňa mladých ľudí, ktorí sa stravujú 

prevažne vonku.

03 Veľkorysý úložný priestor v kuchyni 

prechádza až na chodbu.

04  Spálňa v 2-izbovom byte.

01

02

03

04

11
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záchodovou misou nie sú žiadne poličky, 
kde sa len kopí neporiadok. V 3-izbo-
vom byte je v kúpeľni pozdĺž celej steny 
zrkadlo, ktoré opticky zväčšuje priestor. 

K filozofii architektov ladia aj obkladačky, 
ktoré nehýria farbami. Sýta farba sa zunu-
je a prekachličkovanie je drahé. Farebnosť 
odporúčajú riešiť doplnkami, napríklad 
farebnými uterákmi. Investor projektu 
CORWIN ponúka záujemcom o byty 
viac druhov kúpeľňových kachličiek, ale 
aj desať typov dverí a dvadsiatku vzorov 
laminátových podláh.

PREKVAPENIE V DETSKEJ IZBE
Mnohí možno budú prekvapení, keď  
v detskej izbe nenájdu koberec s autodrá-
hou ani posteľ so šmýkačkou. Interiér je 
zariadený jednoducho bez farebného ná-
bytku. Farby opäť žiaria skôr z doplnkov. 
„Detský rozprávkový nábytok je sezónny. 
Keď dieťa vyrastie, výmena nábytku bude 
drahšia. Na detskú izbu sa treba zamerať 
z dlhodobého hľadiska,“ hovorí Andrej Olah.

 ZARIAĎOVAŤ EKONOMICKY 
A NEZABUDNÚŤ NA KVETY!
Možno nie všetci súhlasia s minimalistic-
kým pohľadom ateliéru GRAU, no oplatí 
sa osvojiť si jedno pravidlo, ktoré vám 
ušetrí nemálo financií: vždy si uvedomte, 
ako budete využívať nábytok a jeho funk-
cie. Zariaďte si interiér univerzálnymi 
vecami, ktoré vydržia dlhšie. 

Do interiéru vzorových bytov v Dúbra-
vách umiestnili architekti veľa izbových 
rastlín. Udržiavajú klímu v byte a sú roz-

miestnené podľa toho, či produkujú kyslík 
cez deň alebo v noci. 

Projekt Dúbravy tvorí osem obytných 
domov s 1-izbovými až 4-izbovými bytmi, 
každý s balkónom, terasou či predzáhrad-
kou. Domy sú obklopené zeleňou s malým 
námestím slúžiacim na šport a oddych. 

Projekt sa buduje v dvoch etapách. Prvá 
bude skolaudovaná v roku 2018, druhá  
v roku 2019 (www.dubravy.eu). 

Architektonický ateliér GRAU pôsobí 
v Bratislave od roku 2014. Za obchod 
Slávica sa stal laureátom ceny CEZAAR 
2016. 

Reko z materiálov CORWIN

Foto:  CORWIN

05 Detská izba pre školáka v každom veku.

06 Priestor kúpeľne ešte zväčšuje pozdĺžne 

zrkadlo.

07 Úložný priestor na chodbe.

05

07

06
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TISSOT EVERYTIME SWISSMATIC.
UP TO 3  DAYS OF  POWER  RESERVE.

  Style is automatic.

TISSOT WATCHES.COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

 TISSOT POSKYTUJE MEDZINÁRODNÚ ZÁRUKU A POPREDAJNÝ SERVIS VÝHRADNE ZÁKAZNÍKOM, KTORÍ KÚPILI HODINKY 
U AUTORIZOVANÉHO  PREDAJCU. ZOZNAM AUTORIZOVANÝCH  PREDAJCOV NÁJDETE NA WWW.SPIRITSLOVAKIA.SK/TISSOT  
 ALEBO NA TEL.: +421-2-6345 1330. 

  #ThisIsYourTime

TISSOT Swissmatic black 208 x 280 mm.indd   1 24. 11. 2017   14:38:29
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bývanie dizajn

NÁVRAT 
KU KOREŇOM

Kinfolk:



ZOSADÍ KINFOLK DOTERAJŠIU 
JEDNOTKU SCANDI Z TRÓNU? 
ZDÁ SA, ŽE TVORIVÍ ĽUDIA 
S KONTEMPLATÍVNOU POVA-
HOU MAJÚ KONEČNE NIEČO 
PRE SEBA. KINFOLK! OBJAVTE 
DUCHA KINFOLKU A ODDAJTE 
SA JEHO MINIMALISTICKÉMU 
PÔVABU.Kinfolk: V súčasnej dobe plnej problémov, 

keď sa všetko neustále kompli_
kuje, ponúka kinfolk návrat k jed- 

noduchšiemu životu a sústredeniu sa 
len na to, čo je skutočne dôležité. Tento 
minimalistický štýl vznikol v Spojených 
štátoch. Išlo o vyjadrenie obdivu samot-
ným Amišom a tiež ich pokojnému a 
originálnemu art de vivre. Tento štýl si 
v Spojených štátoch získal obrovskú po-
pularitu vďaka časopisu Kinfolk, ktorý sa 
zameriava na životný štýl a varenie. Veľmi 
populárnymi sa stali kurzy varenia, ktoré 
Kinfolk organizuje po celom svete. Jedlá 
pripravené z čerstvých ingrediencií, spo-
ločné stretnutia pri stole, rozhovory – to 
sú idey kinfolku. Koniec koncov „kinfolk“ 
znamená rodičia a najbližšia rodina.

CHARAKTERISTICKÉ ČRTY
Kinfolk ako štýl interiérového návr-
hárstva čerpá z boho, scanda, vintage a 
industriálneho štýlu. Je to zmes vzorov, 
farieb a materiálov, ktorej výsledkom je 
moderný minimalizmus s charakteristic-
kým bohémskym nádychom. Veľmi dobre 
vynikne nielen vo vidieckej chalupe, ale 
aj v newyorskom lofte. Tu je niekoľko 
charakteristických vlastností kinfolku:

RASTLINY
Vráťte sa späť k prírode a nechajte sa uná-
šať krásou rastlín. Vytvorte si doma malú 

15
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FARBY
Rovnako ako v severských interiéroch, 
aj tu nájdeme biele steny, ktoré celkový 
priestor odľahčujú a zosvetľujú. Biela far-
ba je tiež návratom k základom aranžácie. 
Jednoduchu paletu farieb dopĺňa šeď 
spojená s ecru, svetlozelenou a odtiene 
zeminy.

RUČNE VYROBENÉ DEKORÁCIE
Dekorácie sú väčšinou vyrobené ručne, 
preto im nemožno uprieť dokonalú auten-
tickosť a výnimočnosť. Zvyčajne dopĺňajú 
bazárovú keramiku a doplnky z recyklin-
gu. Celok dotvárajú etnické vzory, detaily 
a výzdoba – napríklad v poslednej dobe 
veľmi populárne tzv. lapače snov. V tomto 
štýle sa vždy nájde miesto pre suveníry zo 
všetkých ciest. 

Reko v spolupráci s Westwing.sk

Foto: archív firiem a redakciezáhradu a postarajte sa o to, aby každá 
rastlinka mala svoj vlastný, štýlový dom: 
kaktus – veľký poklop, rezané kvety – 
recyklovanú fľašu, sukulent – závesný 
pletený košík. Môžete sa pokúsiť vyrobiť 
napríklad aj vlastný závesný herbár.

NEOPRACOVANÉ MATERIÁLY
Dizajn tohto štýlu preferuje neopracované 
rustikálne materiály. Prevláda tu drevo, 
ktoré prepožičiava svoj pôvab nábytku, 
starožitnostiam alebo aj jednoduchým 
doplnkom. Línie sú rovné, textúry pevné 
a mnohokrát hrboľaté. Nájdeme tu naprí-
klad tiež ratan, kameň alebo bavlnu.

TIP: Pre tento štýl sú typické ručne 
vyrobené dekorácie z rôznych prírod-
ných materiálov, ako sú drevo, ľanový 

textil, šúpolie, sušené kvety atď. 
Fantázii sa medze nekladú.  



VILLEROY-BOCH.COM
VILLEROY & BOCH
Atrium - dom nábytku · Einsteinova 9, 851 03 Bratislava · tel: 02-63451477, 0910 613 993
www.nastol.sk · obchod@nastol.sk

VBTAZ-17441-AZ-CoffeePassion-SK_185x118_F39.indd   1 08.11.17   17:39
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AK PLÁNUJETE ZMENY V ZARIADENÍ INTERIÉRU, TAK MYSLITE NA TO, ŽE KRÁSA JE V JEDNODU-
CHOSTI. NADBYTOK VECÍ TOTIŽ ZVYŠUJE CHAOS, A PRETO SA PRI ÚPRAVE SVOJHO PRÍBYTKU 
RADŠEJ ZAMERAJTE NA NÁBYTOK A DOPLNKY S JEDNODUCHOU FORMOU, KTORÁ UMOŽŇU-
JE INTERIÉRU DÝCHAŤ. NAMIESTO EXPERIMENTOVANIA STAVTE NA NADČASOVÉ A PRÍRODNÉ 
MATERIÁLY. ZAUJÍMAVÚ ZMENU DOSIAHNETE AJ POUŽITÍM MALÝCH DEKORÁCIÍ A DOPLNKOV. 
OKREM TOHO, ŽE SÚ IDEÁLNYM RIEŠENÍM PRE ÚTULNÚ ATMOSFÉRU V TOMTO CHLADNOM 
OBDOBÍ, TAK VEDIA ZMENIŤ INTERIÉR ZA RELATÍVNE NÍZKU CENU. NIEKEDY ALE MÔŽU VYVOLÁ-
VAŤ POCHYBNOSTI, A PRETO PRI ICH VÝBERE PADNÚ VHOD ZAUJÍMAVÉ TIPY. A NEZABÚDAJTE, ŽE 
STRIEDMOSŤ POUŽITÝCH DEKORÁCIÍ A FARIEB PRINÁŠA DO PRÍBYTKU HARMÓNIU A PORIADOK.

02

bývanie dizajn
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01 Dekorácie a doplnky v interiéri, predáva www.westwig.sk

02 Závesné svietidlo Emeline, predáva www.westwig.sk  

03 Vianočné dekorácie, predáva www.westwig.sk

04  Kreslo 366 Velvet Bittle Green, predáva www.westwing.sk

05 Zrkadlo Malin, predáva www.westwing.sk

06 Stolíky Deryn Gold, predáva www.westwing.sk
01

03

02

05

06

04
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07 Dekorácia Guadalupe, predáva www.westwing.sk

08 Podnos Chelo, predáva www.westwing.sk

09 Sada dvoch závesných dekorácií Gracia, predáva 

www.westwing.sk

10 Vianočné dekorácie v odtieňoch zlatej, predáva 

www.westwig.sk

11 Dvojmiestna pohovka Diva Jaune Foncé, predáva 

www.westwing.sk 

12 Sada dvoch lampášov Paola White, predáva 

www.westwing.sk

13 Televízny stolík Samara, predáva www.westwing.sk

14 Dekoratívny tanier Geyser, predáva www.westwing.sk

15 Závesné svietidlo Henry, predáva www.westwing.sk

16 Dekorácia Annabelle, predáva www.westwing.sk

17 Trendy v domácej kancelárii – Dark Green, predáva 

www.westwing.sk

18 Obliečka Chesterfield, predáva www.westwing.sk

19 Puf Emma/Estela, predáva www.westwing.sk

14

15

16
17

19

18

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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VÝBUCH FARIEB, MIX 
POCITOV A EXPRESÍVNY 
PRÍBEH – AJ TAKÉ SÚ 
DIELA KOŠIČANA JÁNA 
„JONSY“ GÁLLA. MLADÝ 
MALIAR SI BEZ MAĽOVANIA 
NEVIE PREDSTAVIŤ SVOJ 
ŽIVOT A SVOJU VÁŠEŇ 
K VÝTVARNÉMU UMENIU 
PREJAVUJE NAPLNO 
A HLAVNE FAREBNE.PRÍBEHY 

Farebné

01
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Ján Gáll, prezývaný aj Jonsy, patrí  
k výrazným predstaviteľom mladšej 
generácie výtvarníkov východného 

Slovenska. Ako sám o sebe hovorí, je 
typickým expresionistom, ktorý svoje po-
city a vášne vyjadruje cez farby, väčšinou 
plné, sýte a žiarivé. 

Témy jeho diel sú rôzne, obľubuje sakrál-
ne témy, ale rád zobrazuje aj hudobníkov 
a nebráni sa ani portrétom. Pri nich má 
však podmienku. „V prvom rade nikdy 
nemaľujem portréty ľudí, ktorých nepoznám. 
Námet a veľkosť obrazu si môže zákazník 
vybrať sám, ostatné však musí ostať na 
mne. Nech je to ,gállovské‘,“ hovorí umelec. 
Jediné, k čomu si autor zatiaľ nevytvoril 
dostatočný vzťah, je maľovanie abstrak-
cie: „Nezavrhujem abstrakciu, ale ja som na 
ňu asi ešte nedospel. Alebo možno aj áno, 
neviem, nikdy som to poriadne neskúsil.“ 

DOBRE NALADENÝ PRÍBEH
Obrazy Jána Gálla vždy rozprávajú nejaký 
príbeh a divák pri pohľade na ne prežíva 
viacero emócií, zväčša pozitívne, aj keď sa 
jeho postavy prvoplánovo neusmievajú. 
Z figurálnych diel vyžaruje spokojnosť 
a vnútorná radosť z holej existencie, 
sakrálne obrazy dýchajú pokorou a sú 
kontemplatívne ladené a pri zobrazených 
výsekov z bežného života má človek jed-
noducho pocit, že sa oplatí žiť.

VÝHERNÉ PRÁZDNE FĽAŠE
Okrem figuratívnej maľby v repertoári 
mladého umelca nájdeme aj mestské ulič-
ky či zátišia. Jedno takého zátišie ocenila 
aj porota na jednej významnej súťaži. 
„Piatkové zátišie vzniklo v sobotu ráno po 
piatkovej párty. Nie je na ňom nič, len prázd-
ne fľaše a aha – hlavná cena. Asi to zobrali 
rovnako ako ja,“ hovorí s úsmevom autor.

Hlavným vyjadrovacím prostriedkom 
Jána Gálla je farba, červená, modrá, žltá, 
ale napríklad aj čierno-biele prúžky, ktoré 

O AUTOROVI

Ján „Jonsy“ Gáll 

sa narodil v roku 

1987 v Košiciach. 

Je predstaviteľom 

mladšej generácie 

výtvarníkov z tohto kraja, kde pracuje aj 

tvorí. Na vysokej škole študoval peda-

gogiku – kombináciu história a filozofia. 

Popri maľovaní pracuje ako učiteľ na 

základnej škole. Vo svojej umeleckej 

kariére má za sebou niekoľko úspechov 

z výtvarných súťaží. Jeho obrazy môžete 

nájsť zavesené po celom svete. Pravidel-

ne vystavuje a zúčastňuje sa na medziná-

rodných plenéroch doma aj v zahraničí. 

Viac o autorovi a jeho tvorbe sa dozviete 

na www.jonsygallery.com.

02 03 04

05 06

01 Kohútik Jarabý, (80 x 80 cm) – akryl

02 Raňajky, (89 x 89 cm) – akryl, olej

03 Piatkové zátišie, (70 x 70 cm) – akryl, olej

04 Mama, (70 x 80 cm) – akryl, olej

05 Džezzík, (70 x 80 cm) – akryl

06 Anjelíčku, môj strážničku, (70 x 80 cm) – 

olej, akryl
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ROZHOVOR S MALIAROM
 JÁNOM GÁLLOM

 U každého umelca sa láska 
k umeniu začala inak. Ako sa zača-
la u Vás?
Raz, keď som bol malý, som vypil pohár 
s farbou, takže možno aj to bol prvý 
impulz (úsmev). Skutočná vášeň pre 
umenie prišla, keď som objavil diela 
Vincenta van Gogha. Jeho maľby ma 
doslova naplnili. Zobral som si od neho 
lásku k farbám a štruktúre.

 Tvorba sa v mnohých prípadoch 
dá prirovnať aj k pôrodu. Je to tak 
aj u Vás?
Áno, zjednodušene by sa to tak dalo 
prirovnať. K plátnu idem s jasnou myš- 
lienkou, počas maľovania sa objavia 
veci, ktoré neočakávate. Aj príjemné, 
aj zlé. Niekedy je plátno hotové za 
hodinu, inokedy to trvá aj dva-tri roky. 
Väčšinu času strávim pri maľovaní sede-
ním a rozmýšľaním, ako ďalej, hlavne, 
keď odbočím od témy, ktorú som chcel 
obrazom povedať. 

 Kto alebo čo Vás inšpiruje pri 
tvorbe a ako by ste ju charakteri-
zovali? 
V prvom rade je inšpiráciou moja man-
želka. Tá ma dokáže vždy povzbudiť, 
v podstate je kúskom v každom mojom 
obraze. Námety sú okolo – ľudia, 
momenty, galérie. Som expresionista a 
typickým znakom mojej tvorby je farba. 
Medzi to najpodstatnejšie by som 
zaradil farebnosť a figúru. Nezavrhujem 
abstrakciu, ale ja som na ňu asi ešte 
nedospel. Alebo možno aj áno, neviem, 
nikdy som to poriadne neskúsil. 

 Vaše obrazy oslovujú skôr mlad-
šie ročníky alebo aj starších ľudí? 
To je veľmi individuálne. Do ateliéru 
chodia rôzni ľudia. Prídu, pozrú si 
obrazy a občas si niečo aj vyberú. Radi 
počúvajú, ako a prečo vznikla „ich“ 
maľba. Tí sa poväčšine vrátia a obrazov 
si zoberú niekoľko. Sú aj takí, ktorí prídu 
s metrom a je im v podstate jedno, čo 
si kúpia, len nech im to sedí presne na 
stenu. Veľmi ma ale teší, že za mnou 
chodí mnoho mladých ľudí a majú 
záujem o moje obrazy a sme nastavení 
na rovnakú vlnu. Je to fajn.

originálne dopĺňajú sýte farby. Čierna 
kontúra farebný výbuch uzemňuje a pou-
žitá biela diela rozžiari a zharmonizuje. 
A čo prinesie pre Jonsyho Gálla rok 2018? 
V januári vystavuje svoje diela v Bardejo-
ve a má dohodnutú výstavu v Košiciach 
v novembri. „Srdečne na nich pozývam. Čo 
umelecké rok prinesie, ešte uvidíme. Nebrá-
nim sa žiadnym ponukám na spoluprácu,“ 
dodáva na záver.

Noli

Foto: archív autora

07

08

09

07 Trochu snehu (60 x 70 cm) – akryl, olej

08 Sovy (80 x 90 cm) – akryl, olej

09 Čert a Káča (90 x 90 cm) – pastel, akryl
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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

Schody 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 
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NA NÁVŠTEVE U

VIEDEŇ MÁ MNOHO TVÁRÍ – OD MAJESTÁT-
NYCH BAROKOVÝCH STAVIEB, CEZ ZLATÚ SECE-
SIU AŽ PO MODERNÚ ARCHITEKTÚRU. OBJAVUJE 
SA NA ZOZNAME CESTOVATEĽOV Z CELÉHO 
SVETA. BOLA AJ NA TOM NAŠOM. TENTOKRÁT 
SME SA VŠAK NEVYDALI NA NÁVŠTEVU PAMÄTI-
HODNOSTÍ ANI NA CHUTNÚ VIEDENSKÚ KÁVU, 
ALE ZA TALENTOVANOU RAKÚSKOU BLOGER-
KOU. CAROLA POJER PRED NAMI OTVORILA 
DVERE DO SVETA MINIMALIZMU A INTERIÉROVEJ 
LEŽÉRNOSTI. 

Pojer
Caroly
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Keď hovoríte o Carole Pojer a jej 
módnom blogu VIENNA WEE-
DEKIND, je veľmi ľahké sa trochu 

zasniť. Jej striedmy štýl, outfity a prezen-
tácie na Instagrame vytvárajú symbiózu 
vkusu a prirodzenosti. Carola vám jedno-
ducho učaruje, rovnako ako jej domov.

Rozprávanie o jej byte sme začali nad 
pohárikom typicky rakúskeho marhuľo-

NAJOKÚZLUJUCEJŠIE NA VIEDNI 
JE TEN ÚŽASNÝ MIX KLASIKY A 
MODERNY.“

vého likéru. Spoločnosť nám pri tom robil 
Matii, psí maznáčik, ktorý s interiérom 
ladí tak dokonale, že ho ťažko rozozná-
te od kožušín a štýlových Beni Ourain 
kobercov. Svoj nenútený vkus si Carola 
cibrila viac ako 5 rokov. Presne tak dlho 
už inšpiruje svet svojím blogom.

K písaniu sa dostala okľukou, cez štúdium 
fotografie na viedenskom konzervatóriu. 



TIP: PRACUJTE MAXIMÁLNE S TROMI 
FARBAMI
Rafinovanosť, ktorú interiér vyžaruje, 
sa zakladá na jednoduchej trojčlenke. 
Rovnako ako pri svojich módnych inšpi-
ráciách, sa aj u seba doma Carola snaží 
kombinovať maximálne tri farby. Svieže, 
osekané na základy a napriek tomu veľmi 
štýlove.

28
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dukované na minimum a kombinované 
veľmi taktne. V obývačke napriek tomu 
vyčnievajú fotografie Scarlett Johansson, 
ktorá na izbu dôsledne dohliada. Na ste-
nách okolo nej pravidelne pribúdajú noví 
susedia, a tak sa obrazová galéria pomaly 
rozrastá o ďalšie spomienky. 
 

Keď hľadala médium, cez ktoré by mohla 
zdieľať svoju prácu, voľba padla na inter-
net. Jej štýl sa však prirodzene prelieva aj 
do offline sveta.

Jej interiér spieva ódy na škandinávsky 
dizajn – diskrétny, svetlý, priamočiary. 
Dômyselne vybrané dekorácie sú zre-



JE NESMIERNE 
DÔLEŽITÉ ROBIŤ VECI 

S NADŠENÍM A VÁŠŇOU, LEN 
TAK SI OSTATNÍ VAŠU PRÁCU 
NAOZAJ ZAPAMÄTAJÚ.

29

Reko v spolupráci s Westwing Home&Living

Foto: Westwing Home&Living
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Nekonečné kilometre cestovania do 
showroomov jednotlivých výrob-
cov tak nahradí jedna cesta, kde 

budú všetci na jednom mieste. Pohodlie 
nákupu cez internet má určite svoje opod-
statnenie, no z fotky nie je možné zistiť, či 
je gauč pohodlný, do akej miery je kuchyn-
ská zostava skutočne ergonomická a pod. 
Vyskúšať si výrobok a priamo konzultovať 
jeho výhody s predajcom je nenahraditeľ-
né, a to obzvlášť, ak je predajcov niekoľ-
ko stoviek pod jednou strechou. Skoro 
týždeň trvajúci veľtrh Nábytok a Bývanie 
sa uskutoční od 13. do 18. 3. 2018. 

VYHRAJTE NÁBYTOK DO CELÉHO 
BYTU
Každý sa môže zapojiť do súťaže o ná-
bytok do celého bytu, pretože všetky 
zakúpené vstupenky na veľtrh Nábytok 
a Bývanie 2018 budú zlosovateľné. Náv-
števníci môžu vyhrať nábytok do celého 
bytu a mnoho ďalších hodnotných cien.

VYŠE 80 000 NÁVŠTEVNÍKOV 
V ROKU 2017
Počas šiestich dní veľtrhu Nábytok a Bý-
vanie do výstaviska Agrokomplex v Nitre 
prúdia tisíce návštevníkov. Minulý rok si 
nové vybavenie do domácností prišlo vy-
brať 82 738 nadšencov noviniek na trhu  
s nábytkom. Veľký počet vystavovateľov 
zaručil každému, kto veľtrh navštívil, 
možnosť vidieť, čo výrobcovia chystajú 
počas celého nasledujúceho obdobia. 
Z množstva vystavujúcich firiem sa určite 

dalo vybrať. Špeciálne posledný ročník 
sa vyznačoval nedostatkom výstavných 
priestorov pre všetkých záujemcov 
o výstavnú plochu a podľa aktuálneho 
záujmu sa scenár zopakuje aj v roku 2018. 
Návšteva podujatia s výstavnou plochou 
24 000 m2 zaberie skoro celý deň, a preto 
sa organizátori postarali aj o bohatý sprie-
vodný program.  

21 ROKOV FÓRA DIZAJNU  
A 3. ROČNÍK VÝSTAVY MODERNÉ 
DREVODOMY 
Medzi sprievodné podujatia veľtrhu sa 
zaradí 21. ročník Fóra dizajnu, ktoré je 
zamerané na prezentáciu autorského di-
zajnu. Rozdielom oproti rokom minulým 
bude návrat k začiatkom samotného Fóra, 
ktorý sa priamo zameriava na všetky 
školy s odbormi špecializovanými na ná-
bytkový dizajn. Zatiaľ čo posledné ročníky 
Fóra dizajnu sústredili svoje expozície na 
konkrétne modely či inštalácie, rok 2018 
bude iný. Študenti budú prezentovať 
kompletné dizajnové riešenia bytových 
priestorov podľa vlastných predstáv. 
Návštevníci sa môžu tešiť na naozaj jedi-
nečné vízie plné sviežich trendy nápadov 
v podaní najlepších študentov nábytkové-
ho dizajnu. 

Odborná i široká verejnosť sa už teraz 
môže tešiť na veľkolepú ponuku najúspeš-
nejších firiem z domova aj zo zahraničia. 
Staňte sa súčasťou viac ako dve dekády 
trvajúcej tradície úspešného podujatia, 
ktoré prináša odbornosť a vysokú úroveň. 
Konferencie a prednášky zamerané na 
aktuality, trendy či smer celého odvetvia 
sústredia v Nitre najväčších odborníkov. 
Dôkazom odborného záujmu bolo aj 230 
akreditovaných novinárov, ktorí podrobne 
dokumentovali celé podujatie. 

Prísť do Nitry a vyhrať nábytok do celého 
bytu sa naozaj oplatí. Všetci ste srdečne 
pozvaní a nezabudnite: Nábytok a Býva-
nie v Nitre je podujatie, aké na Slovensku 
nenájdete. Viac na www.agrokomplex.sk.

Reko z materiálov výstaviska Agrokomplex

Foto: Agrokomplex 

VŠETKO PEKNÉ LÁKA A ZASLÚ- 
ŽI SI POZORNOSŤ. POZORNOSŤ 
KAŽDÉHO, KTO CHCE MAŤ 
TRENDY DOMÁCNOSŤ, SA NA 
JAR UPRIAMI NA NAJVÄČŠÍ 
SLOVENSKÝ NÁBYTKÁRSKY 
VEĽTRH NÁBYTOK A BÝVANIE 
2018. CESTA K ŠTÝLOVÉMU 
BÝVANIU VEDIE CEZ NITRU, 
KDE SA PRE TISÍCE NADŠEN-
COV SVETA NÁBYTKU A DIZAJ-
NU PREDSTAVÍ VIAC AKO 400 
VYSTAVOVATEĽOV NA JED-
NOM MIESTE.

POD JEDNOU

 strechou
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Trendy
 v bývaní

AJ BÝVANIE PODLIEHA AKTU-
ÁLNYM TRENDOM. ZÁKLAD-
NÝM PRAVIDLOM JE CÍTIŤ SA 
DOMA DOBRE. ALE AJ POHO-
DLNÉ BÝVANIE MÔŽE BYŤ MO-
DERNÉ A ŠTÝLOVÉ. INŠPIRUJTE 
SA SVETOM BÝVANIA, KTORÝ 
PRE VÁŠ INTERIÉR VYTVORILI 
ODBORNÍCI Z HORNBACHU. 
VŠETKY DIZAJNOVÉ PRVKY, 
FARBY, INŠTALAČNÝ MATERIÁL 
I NÁRADIE NÁJDETE V PROJEK-
TOVÝCH MARKETOCH.
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 SUNNY PLACE – SLNEČNÉ SVETLO PRE 
ROZŽIARENIE INTERIÉRU

Máte radi slnko? Potom si doprajte tento životný štýl aj vo 
svojom interiéri a presvetlite si tak chmúrne dni. ,,Tento 
koncept zariadenia ukazuje, že elegancia dokáže byť taktiež 
útulná. Kvetinové vzory v kombinácii s drevenými prvkami 
stelesňujú moderný život na vidieku. Akcenty vytvoríte po-
mocou sviečok, kožušín a mäkkých vankúšov z kože, zamatu 
alebo saténu,“ odporúča Tomáš Tiurin, odborník na dekorácie 
z projektového marketu Hornbach.
Pre Sunny Place trend sú typické vyšívané vzory v odtieňoch 
šedej a zlatej okrovej, ktoré vytvárajú pocit útulnosti. Nádych 
trblietavej zlatej odráža slnečné svetlo a celý interiér tak 
prežiari. 

Reko z materiálov Hornbachu
Foto: Hornbach

 PLANET HOME – ZÁKLAD PRE MLADISTVÉ 
A NESTARNÚCE GENERÁCIE

Štýl bývania Planet Home vsádza na materiály z celého sveta: 
ľan, kožušina, mäkká koža, korok a sisal. Zelené rastliny s veľký-
mi listami a robustné drevené podlahy dodajú  domovu kúsok 
prírody a vytvoria oázu pokoja. Tento koncept štýlovo dokreslí 
veľká mapa na stene alebo glóbus na skrini.
Planet Home prináša ducha vodových odtieňov a šedastej 
zelenej. Tón udáva mäta, svetlý odtieň benzínovej a olivová. 
Svetlé a tmavé odtiene šedej vytvárajú neutrálnu plochu. 
Matné steny a kombinácie farieb dodávajú priestoru na hĺbke 
a zabezpečujú ušľachtilý vzhľad. Kvetinové vzory a zvieracie 
prvky podčiarkujú prírodný charakter tohto štýlu. 
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Ak bývate vo vlastnom, jednou 
z vašich kľúčových investícií bola 
pravdepodobne posteľ a matrac. 

Dobre ste urobili, toto miesto oddychu 
vám bude dobre slúžiť dlhé roky a urči-
te vám ušetrí aj množstvo zdravotných 
problémov. Ak ste zástancom trvalých 
doplnkov do domácností, zamyslieť by ste 
sa mali aj nad kobercom. Eva Dvořáková, 
dizajnérka a vedúca nákupu nábytku  
z Bonami.sk, nedá dopustiť na nadroz-
merný koberec, ktorý presahuje za okraje 
postele: „Nie je nad to, každé ráno stúpiť bo-
sou nohou do mäkkého a hebkého materiálu!“ 
Ak si takýmto veľkým kobercom nie ste 
istí, siahnuť môžete aj po menších a užších 
behúňoch. Práve pri nich si môžete dovoliť 
aj výraznejšie vzory alebo pruhy. „Tento rok 
sú trendy veľké lupene kvetov a listy. Takýto 
vzor krásne vynikne aj v inak jednoduchej 
spálni,“ zasväcuje Eva Dvořáková.

VLNA ALEBO SYNTETIKA?
Častou dilemou pri výbere koberca je 
samotný materiál. Je lepšie ostať pri 
prírodnom vlnenom variante alebo vám 
dostatočne dobre poslúži aj syntetické 
vlákno? „Určite to nie je tak, že máte len jed-
nu možnosť. Vlna je oceňovaná pre svoju heb-
kosť, hypoalergénnosť a schopnosť pohlcovať 
vlhkosť. Preto ju odporúčam hlavne do do-
mácnosti, v ktorej žijú alergici, “ vysvetľuje 
Eva Dvořáková. Moderné syntetické ma-
teriály ale určite nezaostávajú. Napríklad 
veľmi populárny nylón je ultra odolný, 
ľahko sa čistí a podobne ako pri vlne, aj 
jeho vlákna sú odolné záťaži a následné-
mu trvalému ohnutiu pod váhou postele 
či komody. Spolu s polyesterom dobre 
zvládajú UV žiarenie a teda im nehrozí 
nechcené vyblednutie. Množstvo značiek 

dnes ponúka aj prateľné verzie, takže sa 
nemusíte báť rozliatej rannej kávy!

VŠETKO PO RUKE 
Možno si vravíte, že vaša spálňa je prílíš 
malá a nočné stolíky už neunesie, alebo, 
že by ste na ne vlastne ani nemali čo dať. 
Omyl! „Príručný odkladací priestor s lam-
pami by mal byť po oboch stranách postele. 
Určite neprirážajte jednu stranu lôžka úplne 
k stene. Jeden z partnerov sa tam bude 
ťažko dostávať a nepôsobí to dobre ani pre 
rovnováhu vzťahu v domácnosti,“ s vtipom 
komentuje Dvořáková. Menšia lampa je 
tiež potrebným a hlavne finančne menej 
náročným doplnkom. Dnes ani nemusíte 
mať dve identické lampičky. Jednu môže-
te navŕtať do steny alebo pripnúť na čelo 
postele, druhá zas môže stáť na stolíku. 
Dvořáková túto nerovnováhu doslova 
miluje: „Každý z partnerov je iný a detail, 
ako je lampa, je príležitosť to ukázať. Táto 
mini disharmónia zároveň pomôže tomu, aby 
spáňa nepôsobila príliš vyumelkovane.“

MIESTO, KDE NECHODIA ZVE-
DAVÉ NÁVŠTEVY, NO PREDSA 
V ŇOM TRÁVIME VEĽA ČASU. 
MYŠLIENKA NA ŇU NÁS UPO-
KOJÍ POČAS RUŠNÉHO PRA-
COVNÉHO DŇA A NIEKTORÉ 
RÁNA JU OPÚŠŤAME NAOZAJ 
NERADI. SPÁLŇA – NAŠE ÚTO-
ČISKO, NEČAKANÝ ZDROJ 
ENERGIE A VEĽMI ÚČINNÁ 
OÁZA POKOJA. ZARIAĎTE SI TÚ 
SVOJU, AKO SA PATRÍ, A ONA 
SA VÁM ODMENÍ KAŽDÝ DEŇ 
LEPŠOU NÁLADOU!

ÚTULNÁ
spálňa



POKOJ NAD HLAVOU
Interiéroví dizajnéri často radia zve-
ľaďovať steny. Spolu s podlahou sú to 
najväčšie prázdne plochy v domácnosti 
a je pravda, že si našu pozornosť zaslúžia 
tak, ako ozdobené komody. V spálni však 
platí pravidlo „všetko s mierou“ minimál-
ne dvojnásobne. „Nad čelo postele si určite 
nedávajte nič objemné. Raz som navštívila 
byt, kde mal pár zavesený nad hlavami vin-
tage bicykel. Aj keď bol nádherný a okamžite 
upútal, celú spálňu vlastne strašne sties-
ňoval,“ hovorí zo skúsenosti Dvořáková. 
Svoje hobby si radšej nechajte preniesť na 
papier či plátno. Nič nepokazíte plagátom 
s vysokou gramážou a sýtymi farbami. 
Alebo máte svojho obľúbeného umelca? 
Jeho obraz môže dokonale vyniknúť prá-
ve v symbióze s vašou posteľou.

RADOSTNÉ BABUŠENIE
Po tom, čo ste vyriešili v spálni tie naj-
pálčivejšie položky, ako je posteľ a úložný 
priestor, môžete sa vrhnúť na výber toho 
najpríjemnejšieho – textílií. Práve pri pos-
teľnej bielizni sa môžete viac „vyblbnúť.“ 
Aj keď obliečky nemôžme striedať podľa 
nálady tak často ako normálne oblečenie, 
vymieňať ho môžete aspoň podľa sezón. 
„Na jar a leto rada volím svetlejšie farby. 
Rada siaham po bielej, ktorá je doplnená 
napríklad ružovými, žltými alebo modrými 
kvetmi. V chladnejších mesiacoch ma to zas 
prirodzene tiahne k hlbším tónom a skôr pru-
hom alebo geometrickým vzorom. Oceľová 
modrá, elegantná uhľová alebo výrazná bor-
dová na mňa pôsobia vždy dojmom útulného 
luxusu,“ odhaľuje možnosti Dvořáková. Na 
posteľnej bielizni sa neodporúča šetriť. 
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Kvalitné obliečky by mali byť husto tkané 
a jemné k pokožke. Vynikajúco saje pot 
bavlna, ale dobre vám poslúži aj zmes ba-

vlny a polyesteru. „Veľmi obľúbeným sa 
stal aj mikroperkál, ktorý skvele odvedie 

vlhkosť a na dotyk je dokonale hebký. 
Tí, ktorí obliečky žehlia, ocenia jeho 
pevnosť a teda menšie pokrčenie po 
vypratí,“ popisuje nový materiál 
Dvořáková.

EXTRA VRSTVA NIE JE 
NA ŠKODU

Dekorovanie, ktoré ste začali 
obliečkami môžete doplniť ďalšou vrstvou 
textílií. Posteľ bude pôsobiť upravenejšie, 
ak na ňu položíte hrubšiu prikrývku. Tá 
môže s bielizňou ladiť alebo s ňou, naopak, 
kontrastovať. Dvořáková priznáva: „Bavia 
ma ťažšie látky s jemným leskom a prešíva-
ním. Vždy, keď ich v spálni vidím, cítim sa 

ako v hoteli na dovolenke.“ Extra útulné 
sú aj deky, ktoré nemusia byť priamo 
na posteli, ale prehodené cez kresielko 
alebo stoličku pri toaletnom stolíku. 
Efektné sú najmä tie, ktoré sú po stranách 
rozstrapkané. Čo sa týka materiálov, 

Ing. Eva DVOŘÁKOVÁ

Vedie nákupný tím 

so zameraním na 

doplnky, kuchyn-

ské vybavenie a 

dekorácie. Na Bonami 

priniesla obľúbené 

značky z celého sveta, napríklad vintage 

dekorácie Boltze z Nemecka či minimali-

stické francúzske doplnky Coming B. Vo 

voľnom čase šije a najlepšie si vyčistí hlavu 

v rodnom Znojme.
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siahnite po 100%-nej vlne alebo po 
lacnejšej kombinácii akrylu a bavlny – 
prvá zložka dodá hrejivosť a mäkkosť, 
druhá zas odolnosť. 
 
PÁR TIPOV PRE CELOROČNÚ 
ÚTULNOSŤ
Pauza od mobilu a tabletu je na mieste 
hlavne v prostredí spálne. Buďte na seba 
prísni a nechávajte elektronické zariade-
nia (spolu s televízorom) pred dverami 
vášho útočiska. Ak používate funkciu 
budíka práve na mobile, nastavte si aspoň 
šikovný režim nerušenia. „Žiarenie z tab-
letu nahraďte príjemným svetlom z vonnej 
sviečky, ktorá obsahuje esenciálne oleje. 
Levanduľa a harmanček upokojí, vetiver 
a eukalyptus zas vzduch krásne prečistia,“ 
menuje svojich favoritov Dvořáková. 
A na záver: nič nie je lepšie ako čerstvo 
vyvetraná miestnosť tesne pred spaním. 
Nezabúdajte na to ani teraz v chladnejších 
mesiacoch! Vzduch sa tým krásne zvlhčí 
a vy sa nebudete ráno budiť s podrážde-
ným nosom!

Martina Sičák
Foto: www.bonami.sk







KÚPA MATRACA JE NÁROČNÉ 
ROZHODNUTIE, OVPLYVNENÉ 
NAŠIMI FYZICKÝMI DISPOZÍCIAMI 
A NÁVYKMI. ROZHODUJÚCE JE AJ 
TO, ČI VYBERÁME MATRAC LEN PRE 
SEBA, ALEBO AJ PRE PARTNERA. 
VYBERTE SI PRE VÁS TEN SPRÁVNY, 
KTORÝ VÁM POSKYTNE ZDRAVÝ A 
POKOJNÝ SPÁNOK.

AKO SI VYBRAŤ

správny matrac
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Prinášame zopár tipov pre správny 
výber matraca, ktorý bude zodpo-
vedať  vašim osobným potrebám a 

umožní pokojný spánok.

PRUŽINOVÝ, LATEXOVÝ ALEBO 
PENOVÝ MATRAC?
Každý typ konštrukcie matracov má svoje 
výhody a jedinečné vlastnosti. Latexové 
matrace so snímateľným poťahom majú 
lepšiu ventiláciu ako penové, zatiaľ čo 
penové sú úspornejším riešením. 

Jedným zo základných kritérií výberu 
nového matraca je záťaž, akú bude musieť 
zvládnuť. Veľmi starostlivo by mala túto 
otázku zvážiť rodina s deťmi – je veľmi 
pravdepodobné, že matrac bude musieť 
zvládnuť i vytrvalé skákanie či hry od 
výmyslu sveta. Pre rodiny s malými deťmi 
je preto najvhodnejšou voľbou pružinový 
matrac. Je silnejší a teda jednoduchšie 
si poradí s detským poskakovaním, čím 
súčasne znižuje i riziko poškodenia lame-
lového roštu alebo rámu postele.

Na trhu sú i matrace ponúkajúce kombi-
náciu materiálov a teda i jednotlivé výho-
dy, ktoré tieto materiály a konštrukčné 
typy ponúkajú (napríklad latex a pena). 
Tieto matrace vyhovujú najrôznejším 
potrebám a zaistia spokojný spánok ich 
majiteľom s najrôznejšími zvyklosťami 
pri spaní. 

Veľa ľudí má rado, keď sa matrac dokáže 
prispôsobiť obrysom tela a pomáha udr-
žať jeho správne držanie. Tieto požia- 
davky najlepšie spĺňajú matrace z peny  
s pamäťou – s nimi si môžete byť istí, že 
sa nebudete zbytočne dlho prevaľovať, 
aby ste našli tú správnu polohu.

ZÁKLADOM SÚ SPRÁVNE 
ROZMERY 
Pri výbere správneho matraca je potrebné 
vybrať si správny rozmer. K tomu potre-
bujete poznať vnútorné rozmery rámu 
postele. Matrace sú dostupné v rôznych 
veľkostiach a aby sa hodili do postelí, 
musíte rozmery zmerať obzvlášť presne.

VYŠŠÍ ALEBO NIŽŠÍ?
Ak máte dvojlôžko, musíte zadať aj 
rozmery rámu postele vrátane výšky. Aj 
výška matraca závisí od vašich osobných 
preferencií a potrieb a niektorí zákazníci, 

predovšetkým z vyšších vekových skupín, 
majú radšej vyššie matrace, z ktorých sa 
im lepšie vstáva. 

DVA MATRACE AKO KOMPROMIS
Na rámy postelí šírky 160 alebo 180 cm 
je ideálny buď jeden veľký matrac, alebo 
kombinácia dvoch matracov (napríklad  
80 + 80 alebo 90 + 90). Dva rôzne matrace 
sú ideálnym riešením v prípade, že každý 
z partnerov má rôzne zvyklosti a potre-
by. Spojovací diel alebo krycia podložka 
vytvoria z dvoch rozdielnych matracov 
jeden celok. 

HUSTÉ LAMELY PRE VÄČŠIU 
ODOLNOSŤ
Čím viac lamiel bude váš rošt mať, tým 
menšie je nebezpečenstvo, že sa niektorá  
z nich zlomí – ideálne pre osoby s vyššou 
hmotnosťou alebo do detských postieľok. 
Na trvanlivosť má veľký vplyv aj kvalita 
lamiel, takže sami pri výbere zvážte, aký 
rošt si vyberiete a ako dlho vám teda bude 
slúžiť.

Rošty vyrobené z tvarovaných lamiel sú 
vďaka svojej pružnosti, naopak, vhodné 
v kombinácii s latexovými alebo penovými 
matracmi. Lamely uchytené do dreveného 
rámu sú najodolnejšie voči opotrebeniu, 
lamely sú pevne uchytené na mieste a nie 
je možné nimi hýbať.

MATRAC, KTORÝ VYHOVUJE  
ZVYČAJNEJ POLOHE PRI SPANÍ 
Ak spíte najradšej na chrbte alebo na bru-
chu, bude pre vás najskôr vhodnejší tvrdší 

správny matrac
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TIP: 
Jediný spôsob, ako si vybrať správny 
matrac, je vyskúšať si ho – ľahnúť si 

naň tak, ako zvyčajne spávate, 
 a overiť si, že vám naozaj vyhovuje. 



vzduchu a teda minimum roztočov a ďal-
ších alergénov. Vhodnejšie sú skôr synte-
tické materiály, vynechať by mali prírod-
né, ako sú kokosové a kukuričné vlákna, 
konská srsť či bavlna. Pomôže aj chránič 
na matrac, ktorý sa dá jednoducho zvliecť 
a vyprať. Pozornosť venujte nielen matra-
cu, ale aj výberu prikrývky. Priedušnosť a 
hrejivosť sa podieľa na pohodlí pri spánku 
oveľa viac ako samotný matrac.

VÝMENA MATRACA KAŽDÝCH  
8 – 10 ROKOV 
Z hygienických dôvodov odporúčame vy-
meniť matrac raz za 8 až 10 rokov, detské 
matrace ešte častejšie – ako deti rastú, 
mení sa ich telo aj ich zvyklosti a potre-
by. Nový matrac by ste si mali zadovážiť 
i v prípade významnej zmeny telesnej 
hmotnosti. 

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

matrac. Naopak, tí z vás, ktorí radi spia 
na boku, ocenia mäkší matrac. Pre nich je 
vhodný i matrac s komfortnými zónami, 
ktoré sú umiestnené tak, aby znižovali 
tlak v oblasti ramien a bokov, ale súčasne 
držali chrbticu krásne rovnú.

DÔLEŽITÉ SÚ VAŠE FYZICKÉ 
PREDPOKLADY A NIE VEK 
Každý z nás je iný a potrebuje k dobrému 
spánku niečo iné, preto ani pri matracoch 
neexistuje jedno univerzálne riešenie. Ak 
ste silnejšej postavy, vyberte si skôr tvrdší 
matrac, ak máte normálnu alebo veľmi 
štíhlu postavu, bude pre vás vhodnejší 
mäkší matrac. Vek pri výbere matraca ne-
hrá žiadnu úlohu. Záleží hlavne na vašej 
fyzickej konštitúcii, na vašich zvyklostiach 
pri spaní a obľúbenej pozícii. 

MÁTE ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY? 
PORAĎTE SA S LEKÁROM!
Ak máte trvalé zdravotné problémy, ktoré 
však nevyžadujú hospitalizáciu, preber-
te voľbu matraca i s vaším lekárom. So 
správnym matracom sa vám totiž môže 
uľaviť a môžu sa zmierniť symptómy.

ÚĽAVA PRE ALERGIKOV 
Alergici by mali pri výbere matraca voliť 
také, ktoré zaručujú dobrú cirkuláciu 

bývanie spálňa

KAŽDÝ Z NÁS JE 
INÝ A POTREBUJE 
K DOBRÉMU SPÁNKU 
NIEČO INÉ, PRETO 
ANI PRI MATRACOCH 
NEEXISTUJE JEDNO 
UNIVERZÁLNE 
RIEŠENIE.
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JAVORINA OSLAVUJE 
70 ROKOV

Slovensko je krajina s bohatou tradíciou 
drevospracujúceho priemyslu, nábyt-
kárstva a rezbárstva. V súčasnosti ale už 
nie je veľa slovenských firiem, ktoré v od-
vetví podnikajú. Jedným z dôležitých hrá-
čov je slovenský výrobca Javorina, ktorý 
tento rok oslavuje 70 rokov. V priebehu 
tohto obdobia sa postupne výrobné druž-
stvo Javorina transformovalo z produkcie 
ľudovoumeleckých výrobkov na najväč-
šieho slovenského výrobcu nábytku 
z masívneho dubového dreva, ktorý 
sa v Európe radí medzi absolútnu špičku. 
V súčasnosti zamestnáva 59 ľudí a v roku 
2016 vzrástli tržby na 1,8 milióna eur. 
Družstvo ročne vyprodukuje 10 500 kusov 
masívneho nábytku, z ktorých približne  
65 % exportuje do krajín EÚ, ale aj Ruska 
či Austrálie.

Vďaka kvalitným materiálom a ich pre-
cíznemu spracovaniu značka pravidelne 
boduje na výstavách: v Nitre získala ocene-
nie Výrobok roku 2010 a stala sa niekoľ-
konásobným laureátom Ceny Veľtrhu 
nábytku.  Ministerstvo kultúry zas udelilo 
výrobnému družstvu Javorina Národnú 
cenu za dizajn. Súčasné portfólio Javori-
na je postavené na ucelených kolekciách 
nábytku v niekoľkých líniách, navrhnutých 
dizajnérom Leom Čellárom, ktorý v spo-
ločnosti zastáva zároveň pozíciu konateľa. 
Okrem jeho návrhov a dizajnových riešení 
spolupracuje Javorina aj s externými 
dizajnérmi z Českej republiky a Talianska. 
Priestor dáva aj slovenským študentom 
dizajnu. 

Domácich spotrebiteľov chce výrobné 
družstvo osloviť nadčasovým dizajnom a 
vysokou kvalitou výrobkov. Ponuku by tak 
v blízkej budúcnosti mali doplniť náročnej-
šie produkty pre náročnejších zákazníkov.

www.javorina.sk

Z VÁHY ROVNO DO MOBILU – AKO MAŤ HMOTNOSŤ 
„POD PALCOM“

Odvážiť sa a namerané hodnoty zanalyzovať vám umožní mať svoju hmotnosť 
obrazne aj doslova „pod palcom“. Osobná váha Orava EV-500 BT s Blueto-
oth technológiou vašu hmotnosť odváži a vďaka zabudovanej bezdrôtovej tech-
nológii údaje aj podrobne spracuje vo vašom smartfóne s operačným systémom 
Android aj iOs. Stačí si doň nainštalovať SenssunHealth alebo inú kompatibil-
nú aplikáciu, ktorú si môžete zakúpiť cez obchod Play (Android), App Store (iOS) 
či naskenovaním QR kódu v priloženom návode na použitie výrobku. Váha sa za-
pína dotykom chodidla. Len sa na ňu postavíte, odvážite a do mobilu vám prídu 
dáta ako napríklad hmotnosť v kilogramoch, BMI, podiel telesného tuku, svalov, 
vody v tele, hmotnostný podiel kostí či 
základný aj aktívny metabolický výdaj. 
Aplikácia vám umožní dáta vyhod-
nocovať v čase formou prehľadných 
grafov, aby ste presne vedeli, na čom 
presne ste počas diéty aj po potení sa 
vo fitnes či v exteriéri. Využiť ju spolu 
s vami môžu aj ďalší členovia rodiny 
po vytvorení vlastného „konta“. Orava 
EV-500 BT kúpite za 26,90 €.

www.orava.eu

PRE CHLADNÉ VEČERY 

Súprava Terra z mikrovlákna dokonale zahreje aj najväčších zimomravcov. Je 
jemná a veľmi hebká na dotyk. Vďaka hrejivým mikrovláknam, dokonale imitujú-
cim barančiu kožušinu, perfektne izoluje teplo a ihneď zahreje. Súprava má všetky 
prednosti moderných materiálov – je antialergická, nedržia sa v nej roztoče a 
ľahko ju vyperiete.

Prikrývka je dvojvrstvová – z jednej 
strany je coral plyš s jemným vlasom 
a zo strany druhej imitácia ovčieho 
rúna SHERPA s vysokým vlasom. 

Okraje prikrývky majú efektný lem. 
Obliečka na vankúš je kombinácia 
SHERPA a polar fleecu. Odporúča 
sa prať na 40 °C. Súprava sa skladá zo 

sady dvoch dielov, obsahuje: 1x 
obliečka na vankúš a 1x prikrýv-

ku (pokiaľ ju v lete oblečiete, 
získate ľahkú a príjemnú deku). 

www.decodoma.cz
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ZIMNÉ RADOVÁNKY S NOVINKOU OD ORAVY 

V zime si aj aktívni ľudia doprajú viac času pred televízorom. Mrazivý exteriér nás vyláka na prechádzku či zimné športy na 
kratšie než v lete, takže sadnúť si pred televízor s pohárom teplého čaju a oddýchnuť si sledovaním obľúbeného seriálu či filmu 
je zvlášť v zime mimoriadne príjemné. O to viac, ak sa verným spoločníkom počas dlhých televíznych večerov stane kvalitný TV 
prijímač, ktorý aj očiam dopraje intenzívny obrazový zážitok. Takým je aj HD Ready televízor Orava LT-1018 LED M92B. Na 
veľkorysej 39-palcovej (99 cm) obrazovke s HD Ready rozlíšením 
(1 366 x 768 px) zobrazuje farby verne realite, umožní vyniknúť 
detailom i celku, môže sa pochváliť výborným jasom a kontrastom 
a s úporným LED podsvietením šetrí oči, energiu a predlžuje život-
nosť obrazovky. Vďaka PVR Ready funkcii si svoj obľúbený program 
nahráte, aj keď ste práve v exteriéri, aby ste si ho pozreli po návrate 
domov. K dispozícii má DVB-T/T2 a DVB-C tuner, prepojiť ho mô-
žete s hernou konzolou, počítačom i notebookom pre pasiu z hrania 
počítačovej hry či z vášho top filmu nielen z ponuky TV staníc. Cez 
USB konektor si doň pripojíte aj flash disk či pevný disk – a dlhý zim-
ný televízny večer môže začať! Môže byť váš v e-shope Oravy len za 
329 €. Viac technických informácií nájdete na web stránke.

www.orava.eu

JEDNODUCHÁ DOKONALOSŤ

Samsung ponúka skutočný tyčový vysávač Power Stick, s ktorým priviedol vysávanie 
k jednoduchej dokonalosti. Samsung Power Stick série VS6000KL je k dispozícii v dvoch 
farebných prevedeniach – bielej (VS60K6050KW) a modrej (VS60K6030KB). Jeho subtílne telo 
pôsobí už na prvý pohľad futuristicky a skrýva niekoľko technológií, ktoré uľahčujú manipuláciu 
s vysávačom, vysávanie, ale aj samotné čistenie. Jeho dizajn je navrhnutý tak, aby ste ho mohli 
postaviť na akékoľvek miesto. Ak by ste si vo vysávaní chceli urobiť prestávku, môžete s vysávaním 
ihneď prestať a netrápiť sa s tým, ako vysávač odložíte. PowerStick je tak skladný, že zostane 
stáť na mieste, kde ste s vysávaním prestali. To je praktické, ak napríklad nečakane niekto zvoní pri 
dverách.

Power Stick nepozná obmedzenia a jeho rafinovaná konštrukcia umožňuje rýchle otočenie 
okolo rohov a prekážok, ktoré sú vytvorené nábytkom. 180-stupňové telo zabezpečí rýchle ma-
névrovanie aj pod posteľami a väčšie kolieska zaistia stabilnejší a plynulejší pohyb. Tyčový vysávač 
Power Stick je prispôsobený na to, aby si poradil s odlišnými prostrediami. Bol navrhnutý ako dva 
vysávače v jednom zariadení – hodí sa pre miestnosti s veľkými podlahami a v priebehu 
chvíľky ho môžete premeniť na praktický ručný vysávač na čistenie menších plôch, čalúnenia 
či nábytku. 

www.samsung.com

ESO NA ESPRESO S PRÉMIOVOU GRANDECOFFEE

Aj u vás doma si môžete vychutnať šálku espresa či napeneného kapučína ako 
v pravej talianskej kaviarni, ak sa vaším privátnym baristom stane pákový espreso 
kávovar 3 v 1 Orava ES-250 K. Šálku rozvoniavajúcej kávy s napenenou zlatistou 
krémou vám vyčaruje za okamih z troch rôznych zdrojov – z mletej kávy, kapsúl aj 
zo všetkých druhov porciovanej kávy. Vybrať si môžete napríklad prémiovú kávu 
Grandecoffee ako mletú kávu, kávové kapsuly aj kávové podušky. Jej 
vábivej vôni a delikátnej chuti neodolá žiadny kávový gurmet. Orava ES-250 K je 
skonštruovaný tak, aby káva z neho potešila všetky vaše zmysly – má tlak 20 barov, 
1,4-litrovú ľahko vyberateľnú nádobu s kĺbovým krytom pre vždy čerstvú vodu a páku 
ako profesionálne kávovary. Vďaka dýze na napenenie mlieka s ním zvládnete aj 
prípravu ľahučko našľahaného kapučína bez prácneho učenia sa „napeňovacích 
techník“. Jednoducho sa obsluhuje a čistí a svojím baristickým kumštom oslní každú 
návštevu. Orava ES-250 K kúpite za 149 €, mletú kávu, kávové podušky a kapsule 
Grandecoffee od 5,20 € cez e-shop.

www.orava.eu
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ZVAŽUJETE KÚPU NOVÉHO 
TV ALEBO DOMÁCEHO KINA? 
TAK SPOZORNITE. PRICHÁ- 
DZA NOVÝ TREND V OBLASTI 
DOMÁCEJ ZÁBAVY – ULTRA 
HD. TENTO NOVÝ SYSTÉM PRE 
DOMÁCE KINÁ MENÍ ÚPLNE 
VŠETKO. MENIA SA OBRAZOVÉ 
ŠTANDARDY, MÉDIÁ, KODEKY, 
PREHRÁVAČE ATĎ. ABY STE SI 
MOHLI NOVÉ KINO VYCHUT-
NAŤ NAOZAJ NAPLNO, BUDETE 
POTREBOVAŤ KOMPLETNÚ 
VÝMENU VŠETKEJ TECHNIKY – 
VRÁTANE KÁBLOV.

NOVINKY
Výrobcovia elektroniky uvádzajú 

každý rok nejakú novú „prevratnú 
technológiu“, no väčšinou ide len 

o to, predať nám niečo novšie. Sú však aj 
zlomové momenty, akými boli napríklad 
zavedenie DVD formátu či neskôr pre-
chod na HD zobrazovače. Všetky techno-
lógie prinášali lepší obraz, kvalitnejší zvuk 
a väčší zážitok, no vo svojej podstate to 
bolo len nenápadné zvyšovanie rozlíšenia 
klasického televízneho vysielania. Dnes 
však zažívame s nástupom formátu Ultra 
HD (skrátene UHD) skutočnú audio-
-video revolúciu, pretože je to niečo 
ako „prechod od čiernobieleho obrazu 
k farebnému“. 

V ČOM JE UHD INÉ?
Výrobcovia televízorov rozlíšenie 4K, 
a dokonca už aj 8K, predstavili pred vyše 
desiatimi rokmi, no šlo len o fyzické 
zvýšenie počtu obrazových pixelov. Za 
štandardom UHD treba hľadať o trochu 
viac, pretože prináša zmeny v celom re-
ťazci, od technológie záznamu obrazu, cez 
jeho spracovanie v štúdiách, distribúcii, 
prehrávačov, káblov až po zobrazovače.
 
Porozumieť detailom je náročné aj pre 
technologicky vyspelejších používate-
ľov, pretože sa mení v podstate úplne 
všetko a aj mnohé odborné technické 
médiá či samotní výrobcovia si ešte stále 
mýlia pojmy a vytvárajú trochu chaos už 
v základných termínoch. Prvé masovejšie 
uvádzané 4K televízory na trhu boli už 
v roku 2013 nesprávne označované ako 
UHD, pretože v tom čase tento štandard 
ešte nebol plne definovaný a výrobcovia 
trochu „predbehli dobu“. Ak ste si kúpili 
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UHD už pred nejakým rokom, nie je to to 
skutočné UHD, ktoré prichádza dnes.

Aby bol chaos ešte väčší, zopár výrob-
cov prišlo aj s označením 4K ULTRA 
HD, ktoré má laikom viac priblížiť nové 
štandardy, no len zvyšuje chaos v značení. 
Označenie 4K hovorí iba o vyššom rozlí-
šení (4 096 × 2 160 bodov), ktoré si mož-
no zjednodušene predstaviť ako 4 Full HD 
obrazovky uložené veľa seba v matrici  
2 × 2. Nový štandard UHD dostáva do 
vienka rozlíšenie „iba“ 3 840 × 2 160 
bodov, no práve toto je 2 160 p, ktorý 
dnes podporujú výrobcovia hardvéru aj 
samotný Hollywood. 

PREČO NEMOŽNO ZAMIEŇAŤ 4K 
A UHD?
Ultra HD nie je len o rozlíšení, ide totiž 
aj o zmenu farebnej hĺbky a spôsobu re-
produkcie farieb, vďaka čomu je obrazová 
kvalita neporovnateľná s možnosťami 
základných 4K displejov. S UHD je to 
vlastne dosť podobné ako s digitálnou 
fotografiou. Prestáva byť totiž tak dôležité 
množstvo pixelov a do popredia vstupuje 
najmä ich „kvalita“. Hlavný prínos novej 
technológie je v zlepšovaní kvality jednot-

livých pixelov, ktoré dokážu zobraziť viac 
farieb v jedinom bode. Dnešné zobrazo-
vače obmedzujú staršie video štandardy, 
a preto prišiel čas urobiť veľký technolo-
gický reštart a začať všetko budovať od 
základov nanovo.

VIAC FARIEB = VIAC DETAILOV
Doterajšie systémy bežne pracovali  
s 8-bitovou farebnou hĺbkou bodu, ale 
UHD ráta s 10- alebo 12-bitovou hĺbkou, 
čo umožňuje zobraziť nie známych 16,8 
milióna, ale až 4 096-krát viac farebných 
odtieňov – presnejšie 68,72 miliárd! To 
sa prejaví najmä pri nočných scénach, 
kde je jemnejší obraz obsahuje oveľa viac 
detailov, sýtejšiu bielu a temnejšiu čiernu. 
Rovnako tak aj pri svetlých objektoch ako 
napríklad oblohe sú prechody medzi jed-
notlivými bodmi jemnejšie. Vo výsledku 
získa obraz štyritisíckrát viac detailov pri 
rovnakom rozlíšení iba zmenou farebnej 
hĺbky.

Ak by sa niekto rozhodol protestovať, že 
aj dnešné video má jemné prechody, tak 
treba počítať ešte s jedným faktorom a tým 
je encoding videa, kde sa časť obrazovej 
informácie stratí vplyvom kompresie. 

NOVINKY
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HDMI 2.0a: Na prehrávanie diskov potrebujete okrem 
UHD televízoru aj UHD prehrávač (prípadne najno-
vší Xbox One S, ktorý prehráva aj disky UHD) 
a, samozrejme, aj nový HDMI kábel. Prehrávač, 
kábel aj TV musia podporovať ochranu 
HDCP 2.2, pretože disky aj samotný 
video signál sú šifrované doposiaľ 
neprelomeným kódom.

 Nie je UHD ako UHD: Ak narazíte na nálepku 
s označením Ultra HD Premium, tak ide o zariadenie 
spĺňajúce dnes tie najvyššie kritériá UHD a HDR – aký-
si prémiový model, ktorý zvláda reprodukciu mini-
málne 90 % a viac toho, čo definuje štandard. Cer-
tifikácia podlieha prísnym normám, ktoré sú navyše 
iné pre LED televízor a úplne iné pre OLED. Najlepšiu 
kvalitu vám poskytnú prémiové OLED, ktoré majú už 
zo samotnej technológie vyššie možnosti.

  THX certifikát už nestačí: Pre audio zariadenia je 
garanciou, že môžu reprodukovať zvuk rovnako verne 
ako zvuk vo veľkom kine. Nové Dolby Atmos však vytvára 
u UHD úplne nový zvukový priestor nielen reprodukciou 
zvukov v HD rozlíšení, ale aj rozšírením pries-
toru o zvuky zhora a zvuky zospodu – úplne 
celý priestor, nie len rovina ako pri bežnom 
domácom kine.

 Disky 4K ULTRA HD + Blu-ray: Na našom trhu je už pomerne 
slušná ponuka dvojdiskových UHD s pribaleným Blu-ray pre star-
šie prehrávače. Ich ceny sa príliš nelíšia, takže sa vyplatí namiesto 
BD kupovať UHD + BD, aj keď ešte nemáte prehrávač. Je to inves-
tícia do budúcnosti.



Pri formáte UHD sa však počíta aj s iným 
spôsobom kompresie, ktorý je postavený 
na dnešných najmodernejších kodekoch.

ČO JE TO HDR?
Pojem HDR možno už poznáte z digitál-
nej fotografie, kde sa používa na získanie 
kvalitnejšej obrazovej informácie vrstve-
ním niekoľkých záberov cez seba. Vo videu 
v súvislosti s UHD však HDR znamená 
niečo úplne iné. Je trochu náročnejšie to 
vysvetliť, no v podstate ide o rozšírenie 
maxima a minima jasovej úrovne obrazu. 

Dnešné video má  nejaký fixný rozsah 
kontrastov, ktorý sa tie najvyspelejšie 
systémy snažia dynamicky meniť pod-
ľa svetla scény. V nočných záberoch sa 
trochu sťahuje podsvietenie obrazu, aby 
sa dosiahla tmavšia čierna,  a v denných 
scénach sa zas jemne prisvecuje pre silnej-
šiu bielu, no v zásade je rozsah fixne daný 
a nie je možné vykresliť súčasne úplne 
tmavú noc a zároveň rozsvietiť hviezdy 
najvyšším jasom alebo, naopak, v dennej 
scéne ukázať 100 %-nú čiernu, pretože 
má scéna ako celok fixne definovaný 
rozsah jasu a ten je upravovaný ako celok 
posunutím do bielej alebo čiernej.

V prípade HDR je ale možné vďaka 
bohatšiemu farebnému priestoru každý 
bod rozžiariť na jeho maximálny jas, čo 

môže byť aj 8-krát viac, než je možný 
u tradičných systémov. Obraz získa väčší 
odstup medzi bielym a čiernym bodom, 
vďaka čomu pôsobí živšie a plastickejšie. 
Aj bez 3D okuliarov má výrazne vyššiu 
hĺbku priestoru.

PRÉMIOVÝ FORMÁT PRE 
DOKONALÉ KINO
Po HDR by sme mohli pokračovať vysvet-
ľovaním skratiek ako je WCG (rozšírený 
farebný priestor), HFR (vyššia snímková 
frekvencia – počet obrázkov za sekundu – 
zopár novších filmov už bolo nasníma-
ných na 120 fps) alebo NGA (zvuk ďalšej 
generácie, ktorý rozširuje tradičný zvukový 
priestor o ďalší level – uvažuje sa dokonca 
až o 22 + 2 kanálovom zvuku), pričom 
o každej vychytávke by sa dalo napísať 
niekoľko strán. Podstatné je, že takouto 
kombináciou nových technológií sa posú-
vajú možnosti videa na úplne novú úroveň. 
Najnovšie a  najlepšie modely televízorov 
uvádzané tento rok dokážu zobraziť ešte 
len 90 až 98 % toho, čo dnes definujeme 
štandardom UHD, čiže je stále priestor pre 
veľké predpoklad, že kvalita ešte v ďalšej 
generácii porastie, no už aj dnes prekoná-
vajú všetko, čo sme poznali doposiaľ. 

DISKY A PREHRÁVAČE
Získať vyššie rozlíšenie aj u starých filmov 
nie je veľký problém, pretože 35 mm fil-

mové políčka je možné skenovať (v závis-
losti na ich kvalite) v rozlíšení 4K až 6K, 
takže pre 4K video máme rozhodne dosta-
tok pixelov. Nie je najmenší problém nájsť 
napríklad zdigitalizované staré grotesky 
zo začiatkov Hollywoodu v 4K rozlíšení, 
lenže pozor, pripomíname, že 4K nerovná 
sa UHD. Dokonca aj počítače pracujú iba 
s 8-bitovým RGB, čiže 4K video v PC je 
„iba 4K“, nie UHD! A ani televízie ešte 
o vysielaní v UHD neuvažujú, pretože by 
museli vymeniť všetko, vrátane kamier.
VOD služby ako Amazoon, Apple iTunes 
alebo Netflix už experimentujú s UHD, 
no všetko je ešte v plienkach. Najrozum-
nejšiu možnosť predstavujú filmové disky 
na našom trhu predávané pod označením 
„4K ULTRA HD + Blu-ray“. Mali sme mož-
nosť  vyskúšať si prvé filmy z distribúcie 
Bontonfilm (www.bontonfilm.sk). 
4K Ultra HD Blu-ray disky sú zatiaľ 
jedinou možnosťou, ako si plnohodnotne 
užiť výhody, ktoré prináša systém UHD. 
Zároveň získate dnes to najkvalitnejšie 
možné video pre domáce kino, ktoré 
svojou kvalitou hravo zahanbí aj nejedno 
skutočné kino.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Orava Crater-2 s rozmermi 28,5 x 14,2 x 
14,2 cm je jeho väčším bratom. Veľkosť  
sa odráža aj na výkone – 25 W (RMS),  
2 x 2,5 W + 2 x 10 W subwoofer naserví-
ruje hudbu v takmer štúdiovej kvalite a 
s náležitou hlasitosťou. Hodí sa na stano-
vačky, rekreácie, oslavy a akcie v prírode 
bez prístupu k elektrine. Má aj praktický 
popruh na prenos a na jedno nabitie kon-
certuje až osem hodín. Cena: 99 €

Malý a kompaktný Crater-3 poteší aj 
športovcov a priaznivcov outdoorových 
aktivít. S mini rozmermi 10,2 x 11,0 x  
4,4 cm a len 181 g sa ľahko prenáša, má 
pútko na zavesenie na krk, na batoh aj 
držiak na bicykel. Vstavaný mikrofón 
umožňuje aj telefonovanie v handsfree 
režime. Cena: 39 €

HUDBA BOLA VŽDY O ZDIE- 
ĽANÍ S PRIATEĽMI. KVALITNÝ 
HUDOBNÝ ZÁŽITOK VŠAK 
VSTAVANÉ REPRODUKTORY 
TELEFÓNOV SPROSTREDKUJÚ 
LEN SOTVA. AK SI CHCETE 
HUDBU PREHRÁVAŤ V TAKMER 
ŠTÚDIOVEJ KVALITE, ZAOB-
STARAJTE SI PRENOSNÉ BLUE-  
TOOTH REPRODUKTORY ORA-
VA CRATER AJ PRE NÁROČ-
NÝCH UŽÍVATEĽOV!  

V OBJATÍ HUDBY
Kdekoľvek

Viac informácií o novej generácií prenos-
ných reproduktorov získate na stránke 
www.orava.eu.

Reko z materiálov Orava
Foto: Orava

vať s telefónom či tabletom a hudobná 
šou môže začať – kedykoľvek a kdekoľ-
vek! „Vyčarujú“ koncert so silnými basmi 
a neuveriteľnou hlasitosťou. Výsledkom 
ideálneho pomeru veľkosti, kvality zvuku 
a výdrže je čistý hutný zvuk s bohatými 
basmi. Sú vybavené aj technológiou 
eliminujúcou skreslenie zvuku. Umožňujú 
prepojiť dva a viac reproduktorov a užiť si 
tak dynamický zvuk v stereo režime. 

Orava Crater-1 s rozmermi 6,7 x 6,8 x 
17 cm a váhou 450 g vojde aj do vrecka 
či batožiny a nebude prekážať. Výkon  
2 x 5 W umožní aj malému telíčku vypro-
dukovať neuveriteľnú hlasitosť, trvajúcu 
až 8 hodín na jedno nabitie cez mini USB 
konektor. Cena: 59 €

V ponuke sú tri reproduktory  
s rozdielnym výkonom a veľkos-
ťou – Crater-1, Crater-2 a Crater-3. 

Zvládnu aj tie najnáročnejšie podmienky 
v teréne. Oválne s oblými hranami sa 
ľahko držia v ruke. Pogumovaná úprava 
zaisťuje perfektnú ochranu proti pádu, 
nečistotám, striekajúcej vode či mecha-
nickému poškodeniu. Hodia sa tak aj na 
cesty, do zlého počasia alebo k bazénu. 
Stačí ich cez bluetooth rozhranie spáro-
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bývanie osvetlenie

NA ČO MYSLÍTE PRI ZARIA- 
ĎOVANÍ ALEBO REKON-
ŠTRUKCII BYTU AKO PRVÉ? 
NA NOVÚ SEDAČKU DO 
OBÝVAČKY ALEBO VEĽKÝ 
JEDÁLENSKÝ STÔL? A ČO 
SVETLÁ? TIE SÚ ČASTO 
AŽ NA DRUHOM MIESTE, 
PRITOM SÚ NESMIERNE 
DÔLEŽITÝM ELEMENTOM 
PRE POHODOVÉ A HAR-
MONICKÉ BÝVANIE. 

Aby sme im lepšie porozumeli,  
oslovili sme Ing. arch. Michala  
Ondrejča. Ukázal nám, že sa sve-

tiel nemáme báť, ale odvážne ich využívať 
k našej väčšej pohode. 

 Aký je rozdiel v tom, keď sa človek 
pustí do zariaďovania alebo rekon-
štrukcie svojho bývania sám alebo 
má radcov v podobe architektov?
Veľa ľudí má prirodzene skvelý vkus, ktorý 
sa odráža aj v ich byte alebo dome. Pri re-
konštrukcii alebo sťahovaní sa do nového 
bytu sa preto ľudia často rozhodnú, že to 
zvládnu sami. Neskôr sa však môže stať, 
že im to celé nejako nefunguje, niečo im 
doma chýba. My, architekti, to „niečo, 
čo vám chýba” vidíme hneď na začiatku, 
sme na to cvičení, máme na to oko. Sa-
mozrejme, každá služba niečo stojí, ale ja 
si myslím, že dobrý architekt vám vlastne 
peniaze ušetrí. Prvýkrát pri realizácii 
rekonštrukcie a potom aj pri samotnom 
bývaní. Architekt od začiatku splní vaše 
želanie, prípadne odhalí nejaké tajné. Vy 
sa tak od začiatku cítite dobre a nemusia 
nasledovať žiadne prerábky neskôr. A po-
tom taký úplne praktický príklad – dobre 

navrhnuté svetlá a žiarovky nezvyšujú 
zbytočne spotrebu elektriny.

 Ako môže ďalej architekt obohatiť 
život človeka – laika?
Možno to bude znieť trochu zvláštne, ale 
rád vytváram krásno. Človek vie vytvoriť 
krásno a pre mňa je to úžasný pocit, keď 
vytvorím niečo krásne, v čom budú ľudia 
bývať a tráviť svoje dni. Najlepšie vidím, 
že moja práca má zmysel, vtedy, keď 
klient vojde do nejakého priestoru a je z 
neho unesený. Nie je to o tom, že si tým 
masírujem ego, ale cítim sa akoby som 
urobil dobrý skutok, niekomu som  
v niečom pomohol.

 Poďme sa teraz baviť už konkrét-
nejšie. S akými elementmi pri reali-
záciách, prestavbách rád pracujete?
Najviac asi pracujem so svetlom a štruk-
túrou, povrchom materiálu. Tieto dva 
elementy sa navzájom krásne dopĺňajú  
a mňa napríklad veľmi baví sledovať  
minimalistický až stroho biely priestor,  
v ktorom sa miešajú hladké povchy s tými 
nerovnými. K tomu sa pridá niečo lesklé, 
čo krásne odrazí svetlo, inde nájdeme 
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Michal Ondrejčo: 

Vyštudoval Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity 

(STU) v Bratislave. Už počas štúdia pracoval v architektonickom 

ateliéri Home Is Land. Spolupracoval s časopismi Môj dom a Doma, 

kde sa podieľal na interiérových návrhoch. V súčasnosti pracuje ako 

architekt v spoločnosti Spaceplan Factory, ktorá sa zaoberá návrhom 

a realizáciou pracovného a verejného prostredia. Zároveň pracuje na 

vlastných interiérových a architektonických návrhoch.

zas niečo matnejšie, čo ho pohltí. V tejto 
dynamickej hre povrchov človek vníma 
práve svetelný element úplne inak, má z 
neho intenzívnejší zážitok.

 Ako sa dnes vlastne pracuje so 
svetlom? Je to pre vás vzrušujúcej-
šie než dajme tomu pred 20 rokmi?
Toto je otázka, ktorú by možno lepšie 
zodpovedal svetelný technik. Keby som 
však mal hovoriť za seba, určite musím 
spomenúť fascinujúce LED technológie. 
V tejto oblasti sa svetlá posunuli veľmi 
dopredu a otvárajú nám úplne nové mož-
nosti. Často vidím LED svetlo na úplne 
netradičných miestach a v nečakaných 
prevedeniach. Pri nich si človek uvedo-
mí, že i bežné a obyčajné svetlo je veľmi 
súčasné a dokáže stále prekvapiť.

 Sú podľa vás teda svetlá v interi-
éri dôležité? Oplatí sa im venovať 
pozornosť?
Jednoznačne áno. Svetlo prirodzené aj 
umelé pre svoj život potrebujeme. Okrem 
toho, že môže ovplyvňovať našu náladu 
a prispievať k psychickej pohode, je vý-
znamnou súčasťou interiéru. Môže to byť 

jedno svetlo, ktoré dodá interiéru presne 
to, čo mu chýbalo. Zároveň dizajn nikdy 
nesmie zatieniť jeho primárnu funkciu a 
síce, že nám má slúžiť a osvetľovať. Dobré 
svetlo je pre mňa harmóniou podarené-
ho dizajnu a funkčnosti.

 Keď je svetlo pre nás tak dôležité, 
oplatí sa doňho viac investovať?
Dnes už môžem povedať, že áno. Nikdy 
by som si nebol pomyslel, že to bude prá-
ve svetlo, ktoré je hodné väčšej investície, 
ale môj názor zmenila tvorba Shigeru 
Bana (pozn. japonský architekt). Odvtedy 
viem, že svetlo môže byť v interiéri ako 
umenie, klenot. A neznamená to, že si 
teraz musíte kúpiť kúsok za tisíce eur. Ide 

o ten poctivejší, premyslenejší výber – ako 
napríklad pri šperku.

 Dajme tomu, že človek už dlhšie 
býva a nezačína veľkú rekonštruk-
ciu. Ako si vtedy najlepšie vybrať 
svetlo? Na čo by sme nemali zabud-
núť pri výbere lampy?
V prvom rade sa musíme určite zamys-
lieť, na čo by mala slúžiť a kde ju chceme 
a potrebujeme umiestniť. Centrálne 
svietidlo je niečo iné ako to nad pracov-
nou plochou alebo v obývačke. Naozaj 
netreba podceniť pracovnú činnosť, ktorá 
si vyžaduje viac silnejšieho svetla. Dizajn 
je v tomto prípade až druhoradý. Výber 
svietidiel je veľký, takže každý si určite vy-
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berie podľa svojho gusta a tak, aby ladilo 
so starším zariadením.

 Aký je rozdiel medzi studeným a 
teplejším svetlom? A čo intenzita 
svetla?
Odpoveď je už v týchto slovách samot-
ných – studené svetlo je viac biele a 
niekedy môže pôsobiť menej prívetivo. 
Zároveň dodáva nesmiernu čistotu a jas. 
Ak však chcete mať doma viac útulne, 
určite siahnite po teplejšom, viac žltom 
svetle a dosiahnete okamžitý efekt 
domácej pohodovej atmosféry. Intenzita 
zas závisí od toho, na čo je svetlo určené. 
Určite voľte silnejšie svetlo do pracovné-
ho kúta, napriek tomu, že je len malý a 
netrávite tam toľko času. Na miestach, 
kde relaxujete, zvoľnite a uberte na 
svetlách. Síce ste „iba” doma, ale musíte 
mať aj svoju oázu pokoja.

 Ako osvetliť jeden spoločný veľký 
priestor – kuchyňu, ktorá je spojená 
s obývačkou, prípadne aj s pracov-
ným kútom?
Toto je veľmi individuálne. Každý si musí 
uvedomiť, ktorá časť bytu je preňho 
najdôležitejšia, kde trávi čas najradšej, 
a tú potom môže doplniť dizajnovo vý-
raznejším svetlom. Takým, ktoré ho bude 
zakaždým tešiť. Pri väčšom prepojenom 
priestore však jedno dizajnové svetlo 
nestačí, každá časť musí byť ešte samo-
statne osvetlená.

 Ako osvetliť malý priestor?
Musíme vyberať určite svietidlo, ktoré 
je menšie na objem. Veľa priestoru, 
samozrejme, zaberú nízko zavesené cen-
trálne svietidlá. Aby sme priestor opticky 
prevzdušnili, volil by som viac menších, 
doplnkových svetiel, ktoré nám i večer 
po príchode z práce vytvoria pohodovú 
atmosféru.

 A na záver – ako prispôsobiť svet-
lo rôznym častiam bytu – kuchyni, 
obývačke, kúpeľni a pod.?
Je to opäť o tom, na čo chceme svetlo 
využívať, aká má byť jeho funkcia. Väčšie 
a silnejšie svetlo zvolím na prácu alebo na 
osvetlenie celej miestnosti, tie slabšie a 
menšie sú doplnkové, vytvárajú atmo-
sféru. Čo sa týka kúpeľne, musíme zvážiť 
väčšiu vlhkosť a tomu prispôsobiť náš 
výber, aby sa nestalo, že svetlo vyskratuje. 
V ostatných častiach bytu sa ale medze 
nekladú. Buďte odvážni a skúste dať vý-
raznejšie, sofistikovanejšie svetlo do inak 
praktickej kuchyne. Ona si tiež zaslúži byť 
krásna! Musíme sa aj zbaviť stereotypov – 
prečo by napríklad chodba mala byť 
nudná a uspokojiť sa s plochým okrúhlym 
svetlom! Experimentujte a vložte do toho 
seba samých, je to len a len váš domov!

Reko v spolupráci s Bonami

Foto: Bonami.sk

 

DOBRÉ SVETLO 
JE HARMÓNIOU 
PODARENÉHO 
DIZAJNU A 
FUNKČNOSTI.

bývanie osvetlenie



Rozsvieťte si váš domov moderne a štýlovo
www.akl.sk
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Spojenie moderného spracovania a 
klasického prírodného materiálu 
umožňuje aplikovať podlahu Pietra 

di Venezia nielen do obytných domov a 
bytov, ale aj do verejných objektov s vyso-
kými nárokmi na odolnosť. Magnezitový 
kameň, ktorý sa vo výrobe zomelie na 
jemný prášok, sa priamo pri aplikácii spá-
ja do jedného vysokopevnostného celku 
a vytvára tak kompaktnú podlahu – liaty 
kameň.  

ŽIADNE PRAHY A ŠPÁRY
Táto podlaha je ideálna pre váš domov. 
Bezšpárová technológia totiž umožňuje 
spojenie jednotlivých miestností, čím sa 
vytvorí úžasný pocit jednoty domova – od 
obývačky, cez kuchyňu až po spálňu a kú-
peľňu. Žiadne prahy, žiadne špáry, žiadne 
dilatácie. Je antibakteriálna a antistatická. 
Výborne tlmí hluk a vďaka svojej pruž-

nosti a povrchovej úprave je príjemná na 
dotyk a eliminuje možnosť úrazu pri páde 
na podlahu.

Táto podlaha je ideálna pre váš domov. Bez-
špárová technológia totiž umožňuje spojenie 
jednotlivých miestností, čím sa vytvorí úžas-
ný pocit jednoty domova.

MODERNÝ TREND
Liata podlaha v interiéri je moderný 
trend, ktorý ponúka alternatívne, ale 
hlavne praktické a dizajnovo neobmedze-
né riešenia. Kreativite sa medze nekladú 
a je ponechaná len na fantázii a pred-
stavivosti. Pietra di Venezia totiž spája 
vlastnosti robustnej priemyselnej podlahy 
s tvorivými možnosťami moderných di-
zajnových podláh. Umožňuje množstvo 
foriem aplikácií a spracovania či výber 
rôznych farebných prevedení. Pomocou 
oxidačných pigmentov sa dajú vytvárať 
rôzne farebné prelivy, vzory či štruktúry, 
ale pokojne môžete do podlahy aplikovať 
aj prírodné materiály ako drevo, sklo, 
kameň, kov a pod. Vizuálny charakter 
podlahy vyberajte podľa svojho vkusu, 
prípadne konzultujte s architektom.

Vďaka kombinácii tradičného materiálu 
a moderných aplikačných metód vyniká 
táto podlaha mnohými excelentnými 
vlastnosťami. Krásny saténový lesk spolu 
s prírodným charakterom predurčuje túto 
podlahu do všetkých interiérov, kde je 
snaha o dosiahnutie harmónie a exklu-
zívneho dizajnu. Každá liata podlaha je 
robená individuálne, a preto je výsledok 
takpovediac interiérový originál. 

KVALITNÉ VYHOTOVENIE
Predpokladom kvalitného výsledku je 
príprava vhodného podkladu, často už od 
základovej dosky. Či už sa použije cemen-
tový, alebo anhydridový poter pod liatu 
podlahu, podstatné je jeho kvalitné vyho-
tovenie a presnosť detailov. Ak je nerovný 
či popraskaný a potrebuje nivelovať, tak 
to radšej konzultujte s odborníkom na 
liate podlahy. Nivelačná hmota zamas-
kuje všetky problémy podkladu, ktoré sa 
časom môžu nevhodne prejaviť. Nivelácia 
môže byť komplikovaná z dôvodu inej 
rozťažnosti ako podklad či zlej priľnavosti. 
Ak sa teda chcete vyhnúť zbytočným fi-
nančným nákladom, tak venujte podkladu 
veľkú pozornosť.

VIETE, ČO JE BENÁTSKY 
KAMEŇ? TO JE PRÍRODNÁ 
LIATA PODLAHA Z TALIANS-
KA POD NÁZVOM „PIETRA DI 
VENEZIA“. TÁTO EXKLUZÍVNA 
LIATA PODLAHA JE ČISTO 
PRÍRODNÝ MINERÁLNY PRO-
DUKT BEZ AKÝCHKOĽVEK 
CHEMICKÝCH PRÍSAD. JE VY-
ROBENÁ Z MAGNEZITOVEJ 
RUDY A NEOBSAHUJE ŽIADNE 
ORGANICKÉ PRVKY, ŽIADNU 
SADRU, VÁPNO ANI CEMENT. 
PRI JEJ VÝROBE SA SPOTREBU-
JE LEN CCA 20 – 40 % ENERGIE 
AKO PRI POROVNATEĽNEJ 
PODLAHE NA BÁZE PORT-
LANDSKÉHO CEMENTU. 

LIATY

kameň
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Podlahu Pietra di Venezia na slovenskom 
a českom trhu realizuje spoločnosť 4 IMA-
GE, ktorá má s aplikáciou vyše 10 ročné 
skúsenosti. Viac informácii získate na 
www.liatepodlahy.sk a pietradivenezia.cz.

Reko z materiálov 4 IMAGE

Foto: 4 IMAGE

VLASTNOSTI LIATEJ PODLAHY

• Extrémne vysoká pevnosť v tlaku 
viac ako 70 N/mm2 (60 % po 24 
hodinách,   90 % po 3 dňoch).

• Hotová podlaha je antistatická.
• Podlaha je ohňuvzdorná (stabilná 

až do 800 °C).
• Je veľmi odolná voči minerálnym 

olejom, ako aj voči alkalickým a 
aromatickým rozpúšťadlám.

• Je antibakteriálna, vhodná do 
zdravotníckych zariadení a potra-
vinárskej  výroby.

• Je ekologická – pri jej výrobe sa 
spotrebuje len cca 20 – 40 % ener-
gie ako pri porovnateľnej podlahe 
na báze portlandského cementu.

• Podlaha je prírodný, čisto mine- 
rálny produkt – magnezit,  ktorý 
neobsahuje žiadne organické 
prvky, žiadnu sadru, vápno, ce-
ment.

• Je jemne alkalická (pH 9,5 – 10)  
v porovnaní s cementom (pH  
vyššie ako 11,5).

• Jej vysoká pružnosť povrchu 
zaručuje výborné protihlukové 
vlastnosti.

• Podlaha je opraviteľná a ľahko 
udržiavateľná.
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KRÁSNE, PRAKTICKÉ 
A HREJIVÉ

Podlahy 



MOHLO BY SA ZDAŤ, ŽE FUNK- 
CIA PODLAHY JE STRIKTNE 
DANÁ UŽ OD POČIATKOV STA-
VITEĽSTVA, A TEDA SIAHNUŤ 
PO KLASICKÝCH RIEŠENIACH 
ZOSTÁVA AJ DNES TOU NAJ-
LEPŠOU VOĽBOU. NIE JE TO 
VŠAK CELKOM PRAVDA. PO-
HĽAD NA SKLADBU PODLA-
HY A MATERIÁLY, KTORÉ SÚ 
NA JEJ REALIZÁCIU VHODNÉ, 
SA ZMENIL V PRIEBEHU PO-
SLEDNÝCH DESAŤROČÍ, KEDY 
PODLAHE PRIBUDLA JEDNA 
CELKOM NOVÁ FUNKCIA – 
PODLAHOVÉ VYKUROVANIE. 

Podlaha sa dostala do popredia 
záujmu ako vykurovací prvok hneď 
z dvoch dôvodov. Sústredenie sa 

na čo najvyššiu energetickú efektívnosť 
stavby spôsobilo „globálny“ prechod na 
nízkoteplotné vykurovanie, ktoré na 
odovzdanie tepla do priestoru potrebuje 
väčšie plochy s nižšou teplotou. Druhým 
dôvodom je smerovanie architektúry 
k dokonale „čistým“ minimalistickým 
riešeniam, kde prakticky zmizli parapety 
a minimalizoval sa počet priečok v inte-
riéri. Pre radiátory prakticky ani nezostalo 
miesto. 

Podlahové kúrenie je vhodnou voľbou 
aj preto, že sa z neho šíri mierne teplo 
príjemným sálavým spôsobom a priro-
dzene stúpa smerom hore bez toho, aby 

01 02
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dochádzalo k silnému prúdeniu vzduchu. 
„Podlahové vykurovanie je zárukou nielen 
vysokého komfortu bývania, ale aj zdravej 
mikroklímy bez zvíreného prachu či nepríjem-
ného prievanu. Čo je veľkou výhodou, teplo je 
distribuované do celého priestoru rovnomer-
ne, takže v byte nie sú chladné a prekúrené 
zóny,“ uvádza Pavol Kadlec, produktový 
manažér zo spoločnosti Robert Bosch, 
divízia Termotechniky. 

Pri realizácii podlahového kúrenia je dôle-
žitá správna skladba podlahových vrstiev 
tak, aby sa teplo šírilo smerom hore. Ne-
správna skladba podlahy môže spôsobiť 
až 50-percentnú stratu tepla. Na rozdiel 
od tradičných riešení, kde podlahová kry-
tina zároveň slúži ako izolant, podlahové 
kúrenie si, naopak, žiada krytiny s čo 
najmenším tepelným odporom. Tepelná 
izolácia by teda mala byť umiestnená až 
pod vykurovacími trubicami či káblami. 
Maximálna hodnota tepelného odporu 
krytín použitých na podlahu s podlaho-
vým kúrením má byť podľa normy menšia 
ako 0,15 m2K/W. A ako sú na tom jednot-
livé typy podlahových krytín?

KERAMICKÁ DLAŽBA
Keramické dlažby sa vyznačujú skvelými 
úžitkovými vlastnosťami: sú odolné, tr-
vácne, ľahko sa udržiavajú a navyše doko-
nale vyhovujú požiadavkám dnešnej doby, 
či už z hľadiska dizajnu, alebo fyzikálnych 
vlastností. Používajú sa najmä do pred-
siení, kuchýň, kúpeľní, ale aj do obývacích 
izieb. V ponuke je pestrá škála farieb  
a dekórov, ktoré korešpondujú s rôznymi 
štýlmi – od ultramoderného, cez klasic- 
ký až po rustikálny. A čo je podstatné,  
so svojím tepelným odporom iba  

0,01 m²K/W sú tou najvhodnejšou kryti-
nou, ktorú je možné použiť pri podlaho-
vom kúrení. Jej výhodou je, že sa rýchlo 
zohreje. Na druhej strane, v období mimo 
vykurovacej sezóny, je takáto podlaha 
chladnejšia ako ostatné druhy podláh. 

VINYLOVÁ PODLAHA 
Na prekrytie podlahového kúrenia sa 
veľmi dobre hodia aj moderné vinylové 
podlahy, ktoré majú veľmi nízky tepelný 
odpor na úrovni 0,02 m2K/W. Vinylová 
krytina môže mať aj menšiu hrúbku, 
zhruba 2 – 2,5 mm, no o to náročnejšia 
je na dokonale rovný podklad. Ideálnou 
podkladovou vrstvou pre ňu je liaty samo-
nivelačný poter, ktorý zaručuje dokonale 
rovný a hladký povrch. Vinylové podlahy 
sú vysoko odolné proti oderu aj vode a ne- 
reagujú na zmenu vlhkosti. Sú pružné, 
stále a nenáročne na údržbu či čistenie. 
Z hľadiska dizajnu ponúkajú obrovskú 
škálu prevedení, pričom môžu byť takmer 
na nerozoznanie od skutočného dreva, 
kameňa alebo dlažby. 

LAMINÁTOVÁ PODLAHA 
K najčastejšie používaným podlahovým 
krytinám patria v súčasnosti laminátové 
podlahy. Zásluhu na tom má optimálny 
pomer ceny a kvality, ale i ľahká údržba  
a jednoduchá montáž. Pokiaľ ide o vzhľad, 
v ponuke je široká škála rôznych preve-
dení, no najobľúbenejšie sú tie, ktoré 
svojou farbou a štruktúrou imitujú drevo. 
Koeficient tepelného odporu lamináto-
vých krytín sa pohybuje spravidla medzi 
0,04 – 0,07 m2K/W, sú preto vhodnejšou 
voľbou na podlahové vykurovanie než 
drevo. Zároveň však na povrchu nikdy nie 
sú také chladné ako keramická dlažba. 

DREVENÁ PODLAHA 
Spomedzi materiálov používaných na 
podlahové krytiny patrí drevo k tým 
najtradičnejším. Okrem toho, že prináša 
do priestoru krásny prírodný vzhľad, je 
vždy veľmi príjemné na dotyk. Avšak 
práve dobré tepelnoizolačné vlastnosti 
dreva z neho robia materiál menej vhodný 
na podlahové vykurovanie. Hodnoty 
jeho tepelného odporu sa, v závislosti od 
druhu dreviny, pohybujú v rozmedzí 0,5 – 
0,15 m2K/W. Pri podlahovom vykurovaní 
treba zohľadniť aj skutočnosť, že drevo 
reaguje na zmeny teploty a vlhkosti. Kto 
napriek tomu trvá na kombinácii drevenej 

03 04

01 Špeciálne pre účely podlahového kúre-

nia bola vyvinutá plávajúca keramická 

podlaha, ktorá je kladená nasucho. (Crea-

ton Estrichziegel)

02 Laminátová podlaha  je pekná, prak-

tická a vždy príjemná na dotyk. (FM Gesso)

03 Jednoduchú údržbu keramických 

podláh ocenia napríklad aj majitelia 

psíkov. (Ceramica Etc)

04 Vinylová podlahová krytina je 

vhodnou voľnou aj pri podlahovom kúrení. 

Z bohatej ponuky vzorov si vyberú aj prívr-

ženci rustikálneho štýlu. (Krono Xonic)

05 Drevené podlahy patria k nadča-

sovým riešeniam. V prípade ich použitia 

nad podlahovým kúrením však treba zvoliť 

produkt, ktorý je špeciálne na to určený. 

(Kähns)
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podlahy s podlahovým vykurovaním, mal 
by siahnuť po výrobkoch, ktoré na tento 
účel určil výrobca. Vo všeobecnosti sú na 
podlahové kúrenie najvhodnejšie tvrdé 
exotické dreviny, z domácich drevín je 
vhodný napríklad dub. Naopak, vyhýbať 
sa treba mäkkým drevinám, akými sú na-
príklad smrek alebo javor, a nestabilným 
drevinám, ako je buk. 

KOBERCE
Koberce sa v princípe používajú za účelom 
zlepšenia izolácie podlahy. Ich tepelný 
odpor dosahuje 0,075 – 0,2 m²K/W. Aj 
z toho dôvodu sa v dnešnej dobe, kedy 
v mnohých domoch prevláda podlahové 
kúrenie, využívajú pomenej a ak, tak iba 

menšie kusové koberce. Nepopierateľným 
faktom však ostáva, že izba s kobercom 
pôsobí vždy o niečo útulnejšie. Nepreber-
ná ponuka farieb, vzorov a štruktúr robí 
z koberca aj efektný dizajnový doplnok.

LIATE PODLAHY
Liate epoxidové a polyuretánové podlahy 
boli vyvinuté primárne na využite vo 
veľkých verejných budovách a v prie-
myselných halách, kde možno naplno 
oceniť ich samonivelačnú vlastnosť, 
výborné mechanické vlastnosti a odolnosť 
voči vplyvom chemických látok. Vďaka 
obrovskému potenciálu, pokiaľ ide o ich 
vizuálne stvárnenie, si našli cestu aj do 
obytných priestorov. S ich pomocou je 

možné v podlahe vytvárať nádherné 
vzory a obrazce. Pri použití priehľadnej 
živice, ktorou sa zalejú nejaké menšie 
predmety alebo fotografické obrazy, je 
možné v podlahe vytvoriť aj pôsobivý 3D 
efekt. Sú vhodnou voľbou aj ako krycia 
vrstva na podlahové vykurovanie.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie
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INFOMIX

infomix aktuality

VŠETKO POD JEDNOU 
STRECHOU

STYLA prináša na Slovensko nový spôsob 
nakupovania nábytku a bytových dopln-
kov. Pod jednou strechou nájdete viac ako 
60 rôznych obchodov zameraných na za-
riaďovanie a bytový dizajn, vďaka ktorým 
si za pár hodín vytvoríte interiér, po akom 
ste vždy túžili. 

STYLA tak ako prvá a jediná na Sloven-
sku prináša koncept, v ktorom sa môžete 
tešiť na nadčasový francúzsky, taliansky 
a provensálsky nábytok, ale i nábytok 
z masívneho dreva od slovenských výrob-
cov. Na svoje si prídu aj milovníci vintage 
a industriálneho štýlu či shabby chic 
doplnkov. Nakupovanie vám spríjemní 
štýlová kaviareň a iné doplnkové služby, 
zatiaľ čo vaše ratolesti sa môžu do sýtosti 
vyhrať v detskom svete.

K dispozícii je pre vás kryté parkovanie 
priamo pod budovou alebo na parko-
visku pred obchodným centrom. Taktiež 
sa k nám ľahko dostanete aj mestskou 
hromadnou dopravou.

www.styla.sk

LAVICE S EMÓCIOU

Jeden z najzaujímavejších záhradných architektov súčasnosti, 
Ferdinand Leffler z ateliéru Flera, navrhuje krásne a funkč-
né záhrady. Rovnako taká je aj nová lavica, s ktorou prichádza 
na predvianočný trh. „Lavice dávam do záhrad veľmi rád, nie 
sú pre mňa len miestom na posedenie, ale zároveň pozván-
kou do priestoru či pointou príbehu daného miesta,“ hovorí 
Ferdinand o emócii, ktorú tento kus nábytku do prostredia 
záhrady prináša.
 
Ak teda chcete v záhrade urobiť prvý krok k zmene, štýlová 
lavica je určite dobrým začiatkom. Vybrať si môžete z odtie-
ňov, ktoré evokujú päť emócií – NÁDEJ (zelenkavá), VÁŠEŇ 
(červená), MELANCHÓLIA (modrá), TÚŽBA (sivá) a NEHA 
(levanduľová). 
 
www.lavice.cz  

ČO ROBIŤ SO SNEHOM NA STRECHE?

Snehové lavíny padajúce zo striech, ľadové previsy a cencúle dokážu narásť do 
úctyhodných rozmerov. Aj keď je klíma čoraz teplejšia, o hrozbách zimy počúva-
me čoraz častejšie. A ako bojovať proti nemilým prekvapeniam a zamedziť riziku 
úrazu a škôd? 

Jedným z riešení sú snehové zábrany, ktoré dokážu udržať snehovú prikrýv-
ku na streche a neobmedzujú vás v pohybe pod ňou. Môžu to byť háky, zúbky, 
mreže či lapače najrôznejších tvarov. Kým bodové zábrany sa snažia snehovú 
pokrývku rozlámať na časti, ktoré sa budú zo strechy uvoľňovať samostatne, pro-
tisnehové mreže, zachytávače a tyčové zábrany sa snažia udržať snehovú 
pokrývku v celku dovtedy, kým sa nerozpustí.  

Ak ste na jeseň zabudli vyčistiť odkvapy, napriek zime neleňte a nezabudni-
te skontrolovať, či sa v nich nenachádza napadané lístie, mach alebo ostatné 
nečistoty. Tie totiž zabraňujú prietoku vody a vytvoria bariéru na vytekanie vody 
z odkvapov. Ak sú teploty pod nulou, cencúle sú na svete.  A odtrhnuté cencúle 
spôsobia počas zimy nejeden úraz. Niekedy 
nepomôže ani šikmý sklon strechy s minimom 
prekážok. Pri nízkych teplotách sa sneh na 
streche môže udržiavať aj niekoľko týždňov. 
Spoľahlivým riešením je preto inštalácia elek-
trických káblov priamo na kritické miesta 
strechy a dažďové zvody. Prúd pretekajúci 
káblami rozpustí všetok sneh v okolí. Premýšľať 
treba s predstihom, pretože páska s nápisom 
padajúci ľad síce upozorní okoloidúcich na 
možnú hrozbu, nezbaví vás však zodpovednos-
ti za škody a zlyhania.

www.bramac.sk



BIM JE BUDÚCNOSŤ STAVEBNÍCTVA

Súdobá architektúra je charakteristická vysokou mierou individualizácie a odvážnymi 
konštrukciami. Napríklad z pohľadu fasád sú kľúčovým spojením „voľné tvary“. Záro-
veň však budovy majú byť energeticky efektívne a musia spĺňať celý rad štandardov a 
noriem. Schüco sa preto snaží o maximálnu digitalizáciu celého procesu, od návrhu 
až po projektovanie, a to aj pomocou BIM. Je to revolučný a univerzálny spôsob 
komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov. Mnohí k BIM v súčasnosti 
pristupujú skôr skepticky, podobné to však bolo i v začiatkoch sociálnych sietí. Dnes 
majú miliardy používateľov. BIM umožňuje efektívne vytvárať 3D modely, ktoré sú 
natoľko presné, že zohľadňujú i okrajové podmienky stavieb. Napríklad Schüco už 
podporuje obojsmerný prenos dátových záznamov, ktoré umožňujú okrem iného si-
muláciu modelov v stave „akoby už postavená budova“. Modely sú úplné, spoľahlivé, 
dostupné, k dátam je ľahký prístup a ľahko sa vymenia či doplnia o ďalšie parametre.

www.schueco.sk 

DARUJTE (SI) ZDRAVÝ CHRBÁT

Mnohí z nás presedia aj 10 hodín denne(!) v kancelárii, aute 
či pri iných bežných činnostiach. Ako účinná kompenzácia sa 
odporúča aspoň polhodinový aktívny pohyb denne, no priznajme si, 
kto z nás si nájde pravidelne čas? Častou „odmenou“ za sedavé 
zamestnanie je potom boľavý chrbát, nezdravý telesný postoj 
a navyše, keď trpí telo, znižuje sa aj naša pracovná výkonnosť. 

Čo s tým? Odborníci odporúčajú dynamické (aktívne) sedenie, 
pri ktorom sú neustále zapájané brušné, chrbtové a svaly podporujú-
ce chrbticu. Dynamické (aktívne) sedenie umožňuje práve zdravot-
ná stolička SpinaliS s pohyblivým sedákom. 

Ak ste si teda ako jedno z novoročných predsavzatí dali zdravšie žiť, 
rozhodne by ste mali uvažovať nad dynamickým sedením. Stoličky  
SpinaliS, ktoré toto sedenie umožňujú a ako jediné doká-
žu okrem prevencie aj liečiť už poškodený chrbát. 

www.spinalis-stolicky.sk

ČO ZAVÁŽI PRI REKLAMÁCII PODLAHY?

Podlaha patrí k najviac exponovaným častiam domácností, preto sa oplatí investovať do kvality. Reklamácia podlahy totiž nie je 
jednoduchá a zákazník s ňou nemusí u predajcu či dodávateľa pochodiť. Uznaniu reklamácie podlieha aj správne položenie podlahy. 
K tomu, či sa dodržala technológia montáže, je často potrebný odborný posudok. 

Záruka na podlahu je zo zákona dva roky. V uvedenej lehote si môže zákazník uplatniť právo na zodpovednosť za vzniknuté chyby. 
Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky sú zapísaní len súdni znalci, ktorí sa zaoberajú posudzovaním stavieb ako takých. 
Znalci zameraní špeciálne na podlahy neexistujú, preto pri reklamácii zaváži a v mnohých prípadoch aj postačuje odborný posudok 
od renomovanej stavovskej organizácie. 

Ak je zákazník presvedčený, že reklamácia podlahy mu bola neoprávnene zamietnutá, môže si dať takýto odborný 
posudok vypracovať v Cechu podlahárov Slovenska. Úlohou posudzovateľa je objektívne zhodnotiť vznik-
nutý stav a výsledky zdôvodniť. Objednávateľ sa následne rozhodne, či mu odborný posudok vydaný 
cechom podlahárov postačuje na  vyjednávanie s realizátorom alebo dodávateľom materiálu. 
Vyjadrenie posudzovateľa je zvyčajne dostatočným argumentom na uznanie rekla-
mácie. Ak ani s odborným posudkom zákazník u realizátora alebo dodáva-
teľa nepochodí, má možnosť obrátiť sa na súd. Ten odborný posudok buď 
uzná, alebo si vyžiada vlastný súdnoznalecký posudok.

www.cechpodlaharov.sk

63



64

stavba energetické alternatívy

V súvislosti s vykurovaním sa často 
vedú diskusie hlavne o najlepšom 
vykurovacom systéme z pohľadu 

obstarávacích a prevádzkových nákla-
dov. Pri výbere je však dobré myslieť aj 
na tepelný komfort, ostatne vnútorné 
prostredie má významný vplyv na kvalitu 
nášho života – trávime v ňom viac ako 
90 % nášho života. Na kvalitu vnútorné-
ho prostredia má zásadný vplyv aj spôsob 
vykurovania.

OPTIMÁLNE ROZLOŽENÁ 
TEPLOTA
Veľmi dôležitá je napríklad skutočnosť, 
ako je rozložená teplota vzduchu medzi 
podlahou a stropom. Naše telo reaguje na 
teplotu v každej časti inak. Najodolnejšia 
na zmeny teploty je hlava, naopak, veľmi 
citlivo reagujú na teplotu naše členky a 
lýtka. Optimálne je rovnomerné rozlože-

nie teploty od podlahy k stropu: čím sú 
rozdiely medzi teplotami vyššie, tým je 
tepelný komfort horší – citlivo reagujeme 
napríklad na výskyt vzdušného prúdenia 
v miestnosti (určite poznáte zaužívané 
konštatovanie, že tu odniekiaľ fúka).
V moderných, dobre tepelne izolovaných 
objektoch pritom môže byť pri použi-
tí rozdielnych vykurovacích systémov 
dosiahnutý rôzny stupeň tepelnej pohody. 
Najrovnomernejšie rozloženie teplôt 
je pritom v priestoroch vykurovaných 
tzv. veľkoplošnými sálavými systémami 
vykurovania. Teplotná nerovnomernosť 
veľkoplošných podlahových systémov 
dosahuje vo vykurovanom priestore  
max. 0,8 °C (pričom vyššia teplota je  
u podlahy), pri klasickomo vykurovaní 
s podokenným telesom môže, naopak, 
dosahovať v rovnakom priestore až 3,6 °C 
(najvyššia teplota je tentoraz pri strope). 

NÍZKOTEPLOTNÉ ELEKTRICKÉ 
PODLAHOVÉ A STROPNÉ VY-
KUROVANIE BODUJE U ENER-
GETICKY ÚSPORNÝCH STAVIEB 
AJ ŠPIČKOVÝM TEPELNÝM 
KOMFORTOM. SÁLAVÉ VY-
KUROVACIE SYSTÉMY SÚ PRE 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ OB-
JEKTY IDEÁLNOU VOĽBOU. SÚ 
VEĽMI FLEXIBILNÉ A RÝCHLO 
AUTOMATICKY REAGUJÚ NA 
DODATOČNÉ TEPELNÉ ZISKY  
V JEDNOTLIVÝCH PRIESTO-
ROCH DOMU. NAVYŠE PO-
SKYTUJÚ VÝBORNÝ TEPELNÝ 
KOMFORT A ŠETRIA VAŠU 
PEŇAŽENKU. 

PODLAHOVÉ A STROPNÉ

vykurovanie



Kým rozdiel teplôt 0,8 °C je pre človeka 
prakticky nerozpoznateľný, rozdiel 3,6 
°C už môže vytvárať citeľné problémy v 
jednotlivých zónach miestnosti.

EFEKTÍVNE PODLAHOVÉ 
VYKUROVANIE
Drevostavbu bungalovu veľmi efektívne 
vyhrieva elektrické podlahové vykuro-
vanie. Stále dokonalejšie konštrukcie 
zamedzujúce tepelným stratám budov 
sú dôvodom, že celková spotreba energie 
potrebnej na vykurovanie energeticky 
úsporných objektov významne klesá. Za 
tohto stavu tak prudko rastie význam 

na cca 1 550 eur a cenovo atraktívna je aj 
spotreba elektrickej energie. Za 14 mesia-
cov spotrebovala štvorčlenná rodina na 
vykurovanie a bežnú prevádzku celkom  
5 131 kWh s celkovými nákladmi 647 eur. 

Viac informácií o elektrickom vykurovaní 
vrátane vykurovania vyššie uvedeného 
domu nájdete na www.fenix.sk. Na týchto 
webových stránkach nájdete aj ďalšie 
energeticky úsporné domy, vykurované 
výrobkami spoločnosti Fenix. Stačí sa len 
inšpirovať. 

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko

w w w . f e n i x . s k

Najekonomickejšie vykurovanie pre
váš nízkoenergetický dom - elektrické
vykurovacie systémy FENIX

Vykurovacie fólie ECOFILM, vykurovacie okruhy a rohože ECOFLOOR alebo sálavé
panely ECOSUN, GR a MR ponúkajú vykurovanie úplne podľa potrieb investora. Nízke
obstarávacie a prevádzkové náklady, vysoká flexibilita a maximálny tepelný komfort sú
spolu s príjemným sálavým teplom zárukou spokojného a zdravého bývania.

>> múdré vykurovanie <<

home 185x118 mu?dre? sk ned:Sestava 1 1.8.2017 7:38 Stránka 1

používania elektrických vykurovacích 
systémov, ktoré nie sú cenovo náročné  
pri nákupe a inštalácii. Nízke sú aj nákla-
dy na ich údržbu a revízie. Veľkým plusom  
je životnosť a spoľahlivosť celého systé-
mu, či miera komfortu. Potvrdzuje to aj 
nízkoenergetická prízemná drevostavba  
s obytnou plochou 122 m² a dispozíciou  
4 + kk v Košiciach. Dom je plne elek-
trifikovaný a hlavným zdrojom vyku-
rovania sú elektrické podlahové vodiče 
ECOFLOOR a fólie ECOFILM. Regulácia 
vykurovania je realizovaná lokálne po 
miestnostiach digitálnymi termostatmi. 
Celá investícia vykurovania bola vyčíslená 
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Klimatizácia je perfektným riešením, 
ako si spríjemniť prostredie bytu či 
kancelárie počas celého roka. Vyso-

ká efektívnosť týchto jednotiek umožňuje 
dokonca podstatne usporiť na vykurovaní. 
Na jeseň alebo na jar, keď je chladnejšie  
a premenlivé počasie, netreba pri náhlom 
ochladení zapínať kúrenie (napríklad 
uviesť do prevádzky podlahové vykurova-
nie môže trvať i niekoľko hodín). Klima-
tizácia vykúri miestnosť veľmi rýchlo a 
rovnako rýchlo vie zareagovať na potrebu 
chladenia. Vykurovanie klimatizáciou je 
výhodné najmä v období, keď je vonkajšia 
teplota tesne nad nulou. V takomto prípa-
de dokáže ohrievať vzduch s oveľa nižšími 
nákladmi, ako je bežné pri vykurovaní 
elektrinou alebo plynom. 

KLIMATIZÁCIA DO KAŽDÉHO 
POČASIA 
Nástenná klimatizácia je najčastejším 
a cenovo najdostupnejším riešením 
klimatizovania a vykurovania priestorov 
stacionárnymi zariadeniami. Nechať si na-
montovať klimatizáciu sa odporúča hlavne 

ROZHODNUTIE ZAOBSTARAŤ SI KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU 
NAJČASTEJŠIE SÚVISÍ S POTREBOU OCHLADZOVAŤ VZDUCH  
V HORÚCICH LETNÝCH DŇOCH. VÄČŠINA SPLITOVÝCH ČI 
MULTISPLITOVÝCH KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK VŠAK  
DOKÁŽE V CHLADNEJŠOM OBDOBÍ PRIESTOR AJ VYKUROVAŤ.

VYKUROVANIE

klimatizáciou

stavba energetické alternatívy
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rovací výkon sa s klesajúcou vonkajšou 
teplotou mierne znižuje. Na kúrenie  
v zimnom období preto treba invertoro-
vú jednotku s vysokou účinnosťou. Tie 
najvýkonnejšie sa dajú efektívne použiť 
aj pri teplotách –15 °C či dokonca –30 °C. 
Klimatizáciami Sinclair s invertorom je 
možné vykúriť priestor aj pri vonkajších 
teplotách hlboko pod bodom mrazu. 
Všetky vnútorné jednotky sú vybavené 
prachovými filtrami a sú navrhnuté tak, 
aby úroveň hluku dosahovala zanedbateľ-
né hodnoty. Samozrejmosťou je diaľkové 
ovládanie i ekologické chladiace médium. 
Vďaka veľkej pozornosti venovanej výsku-
mu, vývoju, výrobe a testovaniu výrobkov 
dosahujú výrobky Sinclair vysokú úroveň 
kvality a spoľahlivosti.

PRINÁŠAME KOMFORT 
DO ŽIVOTA
Pre klientov je podstatné a dôležité 
zorientovať sa v širokej ponuke klimati-
začných systémov, aby predišli prípadným 
problémom pri jej inštalácii alebo sa vyhli 
zdravotným problémom. Zárukou správ-
neho fungovania klimatizácie je profesio-
nalita odborníkov a predajcov. Bezplatnú 
obhliadku priestorov na návrh klimatizácie 
si klienti môžu objednať priamo e-mailom 
na adrese office@fidelia-service.sk. Viac na 
http://www.fidelia-service.sk/.

Reko z materiálov Fidelia service

Foto: Fidelia service

Jedinečný a ničím nerušený dizajn v kaž- 

dom detaile – to je séria ARCTIC značky 

Sinclair: strieborné prevedenie, LED displej 

netradične ukrytý pod predným panelom, 

ktorý následne presvecuje, kúrenie do –30 

°C vonkajšej teploty a integrovaný WiFi 

modul.

ASH-13AIA1 PT

 tepelné čerpadlá vzduch – vzduch,

 energetická trieda A++/A++,

 výkon chladenia 3,5 kW,

 výkon kúrenia 3,6 kW,

 záručná doba 3 roky,

 DC Inverter technológia,

 filter s katechínom a aktívny uhlíkový   

 filter,

 dizajnový strieborný panel,

 minimálna hlučnosť vnútornej jednotky,

 PLASMATEC – iónová technológia,

 WiFi modul, aplikácia SMART do mobilu  

 na stiahnutie,

 nastaviteľné otváranie lamely,

 kúrenie do –30 °C,

 chladenie do –18 °C,

 nová konštrukcia kompresora,

 príslušenstvo: filter s aktívnym uhlíkom.

tam, kde nie je žiadne kúrenie, pretože 
oproti klasickým elektrickým konvekto-
rom alebo plynovým gamatom je kúrenie 
klimatizáciou, ktorá funguje na princípe 
tepelného čerpadla vzduch – vzduch, 
výrazne lacnejšie. Spotreba elektrickej 
energie, vynaložená na odobratie tepla  
z vonkajšieho prostredia, môže byť pri 
optimálnych podmienkach i 5-krát nižšia 
ako energetická hodnota získaného tepla. 
To znamená, že tepelné čerpadlo spot-
rebuje niekoľkonásobne menej elektriny 
ako elektrický ohrievač s rovnakým vyku-
rovacím výkonom.
 
VYKUROVANIE KLIMATIZÁCIOU 
AŽ DO –30 °C
Pri mínusových teplotách je vykurovanie 
klimatizáciou náročnejšie, pretože vyku-



A aký typ krbu zvoliť? Môžete si dať 
vyhotoviť moderný, klasický či 
rustikálny krb alebo kachľovú pec. 

Všetko závisí od vašich potrieb, ale skôr, 
ako sa rozhodnete pre jednu z alternatív, 
je dôležité zodpovedať určité otázky. Spý-
tali sme sa na ne odborníka Ing. Daniela 
Mičica zo spoločnosti SVAROGUS. 

AKÝ MÁ BYŤ VÝKON VS 
ÚČINNOSŤ KRBOVEJ VLOŽKY?
Ľudia si často myslia, že čím vyšší výkon 
krbovej vložky, tým je lepšia, pretože pri 
rovnakej dávke paliva odovzdá väčší vý-
kon. Nie je to pravda. Treba si uvedomiť, 
že samotná krbová vložka vám nedodá 
nijaký výkon, pokiaľ v nej nehorí drevo. 

Tepelnú energiu vám teda dáva drevo 
a nie krbová vložka. Výkon zariadenia je 
následne potrebné prispôsobiť tepelnej 
potrebe objektu. 

Avšak výkon je okrem toho úzko spojený 
s účinnosťou zariadenia. To znamená, že 
vysoký výkon dokážeme s primeranou 
dávkou dosiahnuť aj v obyčajnom plecho-
vom sude. Jeho účinnosť však bude veľmi 
nízka, a preto budú straty vysoké.

Matematicky sa to dá vyjadriť nasledovne:
ak z 1 kg dreva získame výkon cca 4 kW, 
potom na dosiahnutie výkonu 10 kW 
potrebujeme 2,5 kg dreva za hodinu. To, 
samozrejme platí pri nereálnej účinnosti 

AK UVAŽUJETE NAD PRÍJEMNÝM A VEĽMI OBĽÚBENÝM ZDROJOM TEPLA, KTORÝ BUDE DOMI-
NANTOU CELEJ MIESTNOSTI, TAK VSAĎTE NA ŽIVÝ OHEŇ. JE TO ZDROJ TEPLA, KTORÝ PÔSOBÍ 
UPOKOJUJÚCO A MÁ PRIAZNIVÝ VPLYV AJ NA NAŠE ZDRAVIE. NAVYŠE SA STANETE NEZÁVISLÝ-
MI A EŠTE UŠETRÍTE.

VSAĎTE NA

živý oheň Ing. Daniel Mičic, Svarogus, 
člen cechu kachliarov
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100 % a za predpokladu, že používame 
kvalitné palivo (t. z. tvrdé drevo do 20 % 
vlhkosti – min. dva roky sušené). Ak však 
má zariadenie účinnosť 20 % (napríklad 
otvorený krb pracuje s reálnou účinnos-
ťou iba okolo 20 %), bude potrebných na 
získanie výkonu 10 kW už 12,5 kg/hod. 
Špičkový spotrebič s kvalitnou krbovou 
vložkou a reálnou účinnosťou 80 % bude 
potrebovať cca 3,1 kg/hod.

Správnou voľbou kvalitnej krbovej alebo 
pecnej vložky nielenže dosiahnete pohodu 
a požadovaný efekt, ale aj veľkú úsporu  
v rámci spotrebovaného paliva a vynalo-
ženej práce pri obsluhe.

AKÝ KRB ZVOLIŤ DO 
NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU?
Klasický určite nie! Treba sa zamerať na 
akumulačné alebo sálavé stavby s men-
šími preskleniami dvierok. Akumulačný 
krb s prstencami alebo kachľová pec 
s ťahovým systémom je v tomto prípade 
vhodným riešením. Nechceme si priestor 
prekúriť a mať pocit, ako by sme boli 

neustále niekde v saune. Tepelnú potre-
bu, naopak potrebujeme rozložiť na dlhší 
časový interval a odovzdávať energiu 
v menších dávkach podľa tepelnej straty 
objektu. Dnešné technológie a kachliarske 
materiály nám dovoľujú pracovať so širo-
kým sortimentom. To znamená, že vieme 
nájsť riešenie pre akýkoľvek interiér. 

MÔŽEME KRB NAPOJIŤ NA 
CENTRÁLNE VYKUROVANIE?
Áno, je to možné. Svoju obľubu si získa-
vajú aj teplovodné krby a pece. Dokážu 
ohriať vodu v teplovodnom výmenníku 
a tú následne uskladniť do akumulačnej 
nádrže. Teplo z ohriatej vody sa ďalej 
distribuuje do celého domu prostred-
níctvom radiátorov alebo podlahového 
vykurovania, prípadne aj s možnosťou 
ohrevu úžitkovej vody (TÚV). Výkon a typ 
spotrebiča sa vždy musí nadimenzovať na 
tepelné straty domu. Pri teplovodnej tech-
nológii je teda možné krásne vykúriť celý 
dom krbom, a to aj v odľahlých miestnos-
tiach. Treba počítať s vyššou počiatočnou 
ivestíciou, tzn. základ: krbová vložka s ob-

stavbou + doplnková výbava ako akumu-
lačná nádrž, ventily, dopojenia, expanzná 
nádoba, elektronická regulácia atď. 

V KTOREJ FÁZE STAVBY DOMU 
REALIZOVAŤ KRB/PEC A KEDY 
SPRAVIŤ PRVÚ KONZULTÁCIU 
S KACHLIARSKOU FIRMOU?
Ideálne je konzultáciu uskutočniť ešte 
v projektovej fáze domu. Takto sa vyhnete 
možným komplikáciám a neistotám 
v priebehu stavby. V spolupráci s vaším 
projektantom vám odborníci z krbového 
štúdia poradia, ako postupovať, aký krb 
alebo pec zvoliť, prepočítajú výkonnostné 
parametre a nastavia technológie tak, 
aby bol krb šitý na mieru práve vášmu 
interiéru a vašim potrebám. V tejto fáze je 
výborné naplánovať aj komínový systém 
a exteriérový prívod vzduchu. Viac infor-
mácií na www.svarogus.sk.

Reko v spolupráci so SVAROGUS

Foto: SVAROGUS a Brunner 
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+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

VIGAS 16

VIGAS 18 DPA
automatický kotol
na drevo a palety

Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk
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TREND VÝVOJA VO VÝSTAVBE RODINNÝCH DOMOV VEĽMI 
RÝCHLO NAPREDUJE A VÄČŠINA NOVOSTAVIEB SA BLÍŽI K NÍZ-
KOENERGETICKÉMU AŽ PASÍVNEMU ŠTANDARDU. TOMUTO 
VÝVOJU SA MUSIA PRISPÔSOBOVAŤ AJ VÝROBCOVIA VYKURO-
VACÍCH TELIES, A PRETO POPREDNÝ VÝROBCA MASTENCOVÝCH 
PECÍ TULIKIVI UVIEDOL NA TRH NOVÝ PRODUKTOVÝ RAD S NÁ-
ZVOM KARELIA.

Mastencová pec
PRE NÍZKOENERGETICKÝ DOM

Pece z radu Karelia rovnako ako 
aj staršie modely pecí Tulikivi 
sú navrhnuté tak, aby dokázali 
akumulovať teplo efektívne a na 

dlhú dobu. Protiprúdny systém prúdenia 
spalín, stavba bez krbovej vložky a ma-
sívna vnútorná konštrukcia z mastenca 
zabezpečujú mastencovým peciam vlast-
nosti, ktorými prevyšujú všetky ostatné 
vykurovacie telesá.

DLHODOBÉ TEPLO
Pri nízkoenergetických či pasívnych stav-
bách je žiadúce, aby bol zdroj tepla málo 
intenzívny, ale dlhodobý s pozvoľným 
a rovnomerným uvoľňovaním tepla. Pece 
Karelia sú navrhnuté tak, aby ich priemer-
ný menovitý výkon bol na úrovni 1,5 kW 
a aby mali schopnosť vyžarovať akumulo-
vané teplo aj viac ako 30 hodín.

stavba energetické alternatívy
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Tieto vlastnosti zabezpečia tepelnú poho-
du aj pri dobre izolovaných či pasívnych 
stavbách. Navyše dĺžka kúrenia je pri 
týchto peciach 2 – 3 hodiny, takže nie je 
nutné stráviť pri kúrení veľa času alebo 
prikladať v časových intervaloch. Teplo, 
ktoré mastencová pec vyžaruje, je sálavé 
vo forme infra lúčov. Miestnosť ako aj 
osoby sú ohrievané rovnomerne bez 
vytvárania tepelných zón.

PRISPÔSOBENÝ DIZAJN
Dizajn tohto radu pecí je prispôsobený 
požiadavkám zákazníkov, kde prevládajú 
jednoduché rovné tvary. Navyše sú vyvi-
nuté rôzne povrchové úpravy mastenca, 
čím sa zvýšila ešte viac ich atraktívnosť. 
Vnútorná konštrukcia je pripravená na 
pripojenie teplovodného výmenníka a  

ktorý bude vyhovovať ako vám, tak aj cha-
rakteru stavby, a ktorý prinesie pohodlie 
a radosť do vašej domácnosti. Viac infor-
mácií nájdete na stránke www.talc.sk.

Reko z materiálov Talc

Foto: Talc

v prípade požiadavky môže byť pec Tuliki-
vi pripojená na centrálny systém kúrenia, 
a tak sa stane hlavným zdrojom tepla pre 
dom. Pre tých, ktorí si radi niečo uvaria, 
bol spolu s pecami vyvinutý aj špeciálny 
rošt, na ktorom je možné po dohorení 
pripraviť chutné jedlá a pokrmy.

NA ZÁVER
S náročnosťou stavby stúpajú aj požiadav-
ky na výber správneho zdroja tepla, preto 
je veľmi dôležité vybrať si ten správny, 
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Energeticky úsporné domy so sebou 
prinášajú obrovské výhody, z kto-
rých najväčšou je práve energetická 

úspora. Domy sú navrhované tak, aby 
spotrebovali minimum energie pri zacho-
vaní maximálneho tepelného pohodlia. To 
znamená väčšiu úsporu peňazí a zároveň 
aj poistku pre prípadné výrazné zvyšova-
nie cien energií v budúcnosti, teda vyšší 
stupeň energetickej nezávislosti. Vďaka 
precíznemu zatepleniu domu a kvalit-
nému tesneniu okien a dverí poskytuje 
dom skvelú ochranu pred hlukom z okolia 
a orientácia domu zas umožňuje maxi-
málne pasívne využitie slnečnej energie, 
čo má za následok kratšiu vykurovaciu 
sezónu.

Len ťažko sa hľadajú nevýhody nízko-
energetických stavieb. Snáď za jedinú 
nevýhodu môžeme považovať vyššie 
investičné a projektové nároky takýchto 

stavieb. Hovoríme predovšetkým o vyš-
ších investičných nákladoch, náročnejšej 
príprave projektu aj samotnej realizácii. 
Každá jedna chybička a nepresnosť sa 
totiž zaručene odrazí na celkovom efekte 
stavby. V neposlednom rade netreba ani 
opomínať neustálu kontrolu stavby zo 
strany majiteľa, a to nielen samotnej stav-
by, ale aj všetkých integrovaných techno-
lógií a systémov.

ŠTANDARDY 
NÍZKOENERGETICKÝCH DOMOV
Domy v energetickej triede A musia 
spĺňať prísne štandardy. Aby to doká-
zali, musia byť projektované tak, aby 
boli v dokonalom súlade s okolitým 
prostredím a mohli maximálne využívať 

RASTÚCE CENY ENERGIÍ KLADÚ 
ČORAZ VYŠŠIE NÁROKY NA 
ENERGETICKÚ HOSPODÁR- 
NOSŤ. VĎAKA NEJ MÔŽU KLES-
NÚŤ NÁKLADY DOMÁCNOSTÍ 
NA ENERGIE DOKONCA AŽ NA 
NULU. SAMOZREJME, ZÁVISÍ TO 
OD TYPU DOMU A MIERY VYU-
ŽITIA OBNOVITEĽNÝCH ZDRO-
JOV ENERGIE, PRIČOM ČORAZ 
VYŠŠOU MIEROU VSTUPUJE 
DO PROCESU ROZHODOVANIA 
AJ LEGISLATÍVA. OD JANUÁRA 
MINULÉHO ROKU TOTIŽ MUSIA 
VŠETKY NOVOSTAVBY SPĹŇAŤ 
ENERGETICKÚ TRIEDU A1 A OD 
ROKU 2021 DOKONCA ENER-
GETICKÚ TRIEDU A0, ČO UŽ SÚ 
BUDOVY S TAKMER NULOVOU 
SPOTREBOU ENERGIE.

RASTÚCE 
ENERGETICKÉ 
NÁROKY 
NA NOVÉ BUDOVY
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všetko, čo ponúka. Prostredie vplýva na 
orientáciu domu aj výber technológií. 
Veľké okná s obytnými miestnosťami by 
mali byť orientované čo najviac na juh, 
pričom na severnej strane by mali byť 
okná malé, prípadne žiadne. Dom takto 
dokáže maximalizovať pasívne využitie 
slnečných lúčov a minimalizovať úniky 
tepla. Predpokladom pre takéto využitie 
je ale dokonalá izolácia obvodového plášťa 
budovy, strechy a precízna eliminácia 
tepelných mostov. Tie môžu najčastejšie 
vznikať v oblasti otvorov, ako sú okná 
či dvere, a eliminujeme ich použitím 
špecializovaných dverí a okien s kvalitný-
mi izolačnými páskami. „Pri nepodpivniče-
ných domoch je z hľadiska tepelnej ochrany 
kritická aj oblasť sokla, teda miesto styku  

obvodového muriva so základovou doskou. 
Tepelné mosty v týchto miestach pomáha 
minimalizovať napríklad použitie tehál  
s minerálnou vlnou na prvý rad obvodových 
stien,“ vysvetľuje Ing. Gabriel Szöllösi zo 
spoločnosti Wienerberger.

NÍZKOENERGETICKÉ 
ALTERNATÍVY
Súčasné stavebné technológie a postupy 
umožňujú stavbu nízkoenergetických 
a pasívnych domov z rôznych materiálov. 
Za klasiku možno v tomto smere pova-
žovať drevodomy, ktoré ponúkajú široké 
možnosti pri plánovaní aj realizácii stav-
by. Dobu však nezaspali ani výrobcovia 
murovacích materiálov, ktorí svoje port- 
fólio museli pripraviť na rastúce požia-

 VĎAKA PRECÍZNEMU 
ZATEPLENIU DOMU 

A KVALITNÉMU TESNENIU 
OKIEN A DVERÍ POSKYTUJE 
DOM SKVELÚ OCHRANU PRED 
HLUKOM Z OKOLIA A ORIEN-
TÁCIA DOMU ZAS UMOŽŇUJE 
MAXIMÁLNE PASÍVNE VYUŽITIE 
SLNEČNEJ ENERGIE, ČO MÁ ZA 
NÁSLEDOK KRATŠIU VYKUROVA-
CIU SEZÓNU.
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davky v oblasti energetických úspor. Dom 
v energetickej triede A0 sa dá napríklad 
postaviť z brúsených 44 cm hrubých, 
tehál a tepelnej izolácie s hrúbkou 30 cm. 
Niektorí výrobcovia napríklad ponúkajú 
murivo s už zabudovaným izolačným 
materiálom (napríklad minerálnou 
vlnou), pričom deklarujú, že dodatočné 
zateplenie budovy už nie je pre splnenie 
energetickej triedy A potrebné.

Samotné zníženie spotreby energie nie 
je pre dokonalé šetrenie postačujúce. Pre 
splnenie prísnejších energetických štan-
dardov je nevyhnutné zapojenie moder-
ných technológií a obnoviteľných zdrojov 
energie. V prvom rade hovoríme o reku-
perácií, ktorá je pri domoch v energetickej 

triede A prakticky nevyhnutnosťou. Pri 
vetraní dochádza k obrovským energe-
tickým stratám, ktoré má rekuperácia za 
úlohu eliminovať. Čerstvý vzduch prechá-
dza cez výmenník, kde mu odchádzajúci 
vzduch odovzdá svoju tepelnú energiu 
ešte pred tým, ako je vypustený z domu. 
Následne sa prichádzajúci čerstvý vzduch 
už len dohreje a vpustí do interiéru bez 
toho, aby narušil tepelnú pohodu.

Neodmysliteľnou súčasťou nízkoenerge-
tických a pasívnych domov sú obnoviteľ-
né zdroje energie, ktoré umožňujú domác-
nosti využívať energiu slnka, vetra alebo 
vody na výrobu elektrickej energie alebo 
ohrev vody. „V závislostí od okolia môže do-
mácnosť využívať slnečné kolektory či tepelné 
čerpadlá na ohrev vody, fotovoltiku a vodné 
či veterné elektrárne na výrobu elektrickej 
energie,“ vysvetľuje Veronika Galeková, 
riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltiky 
a OZE (SAPI). Jednotlivé obnoviteľné  
zdroje sa zvyknú aj kombinovať. Veľmi 
silná je spomedzi obnoviteľných zdrojov 
fotovoltika, ktorá sa zvykne kombinovať 
s tepelnými čerpadlami, ale aj veternými 
turbínami.

Súčasný stavebný trh nezadržateľne 
smeruje k nízkoenergetickým budovám. 
Rastúce  ceny energií a sprísňujúca sa 
legislatíva dávajú investorom jednoznačný 
signál, aby sa obzerali po nízkoenergetic-
kých alternatívach. Pripájanie domácností 
do distribučnej siete je pomerne jednodu-
ché, no problém s pripojením elektrární 
pre vlastnú spotrebu do siete majú kvôli 
slovenskej legislatíve hlavne výrobné 
podniky či väčšie spoločnosti. Vyriešiť by 
to mal koncept lokálneho zdroja, ktorý 
tento rok predstavila SAPI, a v súčasnosti 
sa čaká na zapracovanie do návrhu novely 
Zákona o podpore OZE. Vďaka lokálne-
mu zdroju by sa mohli totiž pripájať do 
siete elektrárne, vyrábajúce energiu len 
pre vlastnú spotrebu, priamo na mieste, 
kde sa energia vyrobí, čo by umožňovalo 
jednoduchšie spĺňanie energetických 
štandardov aj v priemysle.

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

ENERGETICKÉ TRIEDY DOMOV

B – ENERGETICKY ÚSPORNÝ DOM (roč-
ná spotreba na m2: 160 – 81 kWh)  
už v súčasnosti nespĺňa predpísané 
parametre a novostavba spadajúca do 
tejto triedy nemôže byť skolaudovaná.

A1 – NÍZKOENERGETICKÝ DOM
(ročná spotreba na m2: 80 – 41 kWh)
Od januára 2016 musia všetky novo-
stavby spĺňať práve tento štandard.

A0 – DOM S TAKMER NULOVOU SPO-
TREBOU ENERGIE (ročná spotreba na 
m2 menej ako 40 kWh).
Od roku 2021 budú musieť byť všetky 
novostavby postavené tak, aby spadali 
do energetickej triedy A0.



Relax v pohodlí vášho domova

Vírivky ~ Sauny ~ Infrasauny Spoľahlivosť
Skúsenosti

Kvalita
Tradícia

www.smissk.sk                                                                               www.virive-bazeny.sk     www.isauny.sk

dom_a_byvanie_1-3_hor.indd   1 27.11.2016   22:37:38
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Okrem teploty vzduchu a teploty 
povrchov výrazne ovplyvňuje 
pocit pohody vo vnútorných 

priestoroch i relatívna vlhkosť vzduchu, 
ktorá by sa mala v ideálnom prípade po-
hybovať v rozmedzí 40 až 60 %. Dlhodobo 
zvýšená vlhkosť vzduchu vedie k zdravot-
ným problémom, navyše steny vo vlhkých 
priestoroch sú ohrozené zdraviu škodli-
vými mikroorganizmami. Aj v kvalitne 
postavenom suchom dome štvorčlenná 
rodina pri bežnej prevádzke domácnosti 
vyprodukuje až 10 l vodnej pary za deň.  

SÚ KVALITY, KTORÉ Z OBYČAJNÉHO DOMU ROBIA DOMOV 
A VNÁŠAJÚ MEDZI ŠTYRI STENY POCIT POHODLIA A BEZPEČIA. 
VÝZNAMNÚ ÚLOHU TU ZOHRÁVA ZATEPLENIE. V ZATEPLENOM 
DOME JE V ZIME PRÍJEMNE TEPLO, V LETE JE CHRÁNENÝ PRED 
HORÚČAVOU A PO CELÝ ROK POSKYTUJE SVOJIM OBYVATEĽOM 
VYROVNANÚ VNÚTORNÚ KLÍMU BEZ VEĽKÝCH VÝKYVOV A PO-
CITU NEPOHODLIA. SO ZATEPLENÍM STE DOMA VŽDY V DOB-
RÝCH RUKÁCH.

PRÍJEMNÉ BÝVANIE A

zdravá klíma
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5 DOBRÝCH DÔVODOV, PREČO 
ZATEPLIŤ SYSTÉMOM BAUMIT OPEN

•  vysoko paropriepustný tepelnoizo- 
 lačný systém
•  optimálna vnútorná klíma a príjem- 
 né bývanie 
•  vyššia paropriepustnosť izolačných 
 dosiek open ako klasických polysty- 
 rénových fasádnych izolačných   
 dosiek pri zachovaní rovnakých  
 tepelnoizolačných vlastnosti
•  jednoduché spracovanie a trvalo 
 znížená cena
•  vďaka samočistiacej omietke Baumit  
 NanoporTop bude vaša fasáda 
 nielen  dlhodobo čistá, ale aj odolná  
 voči machom a riasam

JEDINEČNÝ SYSTÉM PRE KAŽDÚ 
FASÁDU
Ideálnym riešením pre novostavbu 
z pórobetónu alebo iných vysoko paro-
priepustných murovacích materiáloch, 
ako aj pre rekonštrukciu staršieho domu 
s problematickými zvlhnutými stenami  
je systém Baumit open, ktorý pozostáva  
z navzájom zosúladených, difúzne otvo-
rených komponentov najvyššej kvality. 

Vysoká paropriepustnosť fasádnych 
izolačných dosiek na báze polystyrénu 
v systéme je zabezpečená patentovaným 
systémom otvorov, ktoré zaisťujú rýchly 
odvod vodných pár. Navyše vzduch 
uzavretý v otvoroch bez možnosti prú-
denia prispieva po správnom nalepení 
a zastierkovaní izolantu k účinnosti 
tepelnej izolácie. „Dierkovaný“ polysty-
rén izoluje rovnako dobre ako ten bez 
perforácii, zároveň má vyššiu schopnosť 
prepúšťať vodnú paru. Výhodou ostáva 
jeho jednoduché spracovanie a priaznivá 
cena v porovnaní s minerálnymi izolač-
nými doskami. Je to jedinečný systém 
spolu so špeciálnou lepiacou stierkou 
Baumit openContact, ktorá je vysoko 
paropriepustná, veľmi pružná a odolná 
proti poveternostným vplyvom. Navyše 
má aj vynikajúce spracovateľské vlastnos-
ti a zo samočistiacou fasádnou omietkou 
Baumit Nanopor photokat tvoria jeden 
harmonický a priepustný celok. Navyše 
vylepšené kotvenie lepiacimi kotvami 

Baumit StarTrack prináša množstvo vý-
hod: žiadne tepelné mosty, žiadne fľaky  
v mieste tanierov rozperných kotiev, je-
den typ kotiev pre rôzne hrúbky izolantu 
a v neposlednom rade aj šetrí energiu, 
náklady a čas. 

Máloktorá iná skladba tepelnoizolačné-
ho systému dokáže ochrániť fasádu tak 
efektívne a ohľaduplne ako tepelnoizolač-
ný systém Baumit open, ktorý prirodze-
ným spôsobom a s využitím základných 
fyzikálnych princípov spĺňa predstavy 
o zdravom bývaní, dlhoročnej spoľahli-
vosti a ekonomickej výhodnosti. 

Systémom Baumit open je zateplených 
v celej Európe už viac ako 12 miliónov m2 

fasád. Nemusíte minúť majetok, aby ste 
urobili dieru do sveta! Viac na stránke 
www.akciaopen.sk. 

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit



Myšlienky s budúcnosťou.

Pohoda za každých okolnosti
Či zatepľujete novostavbu alebo rekonštruujete starší dom, Baumit open je ideálnym 
riešením. Pozostáva z navzájom zosúladených, difúzne otvorených komponentov najvyššej 
kvality. Baumit open pozitívne ovplyvňuje vnútornú klímu a prináša tepelnú pohodu v zime i v 
lete. Vďaka vysokej paropriepustnosti je ideálnym riešením pre staršie domy so zavlhnutými 
stenami. Rovnako je vhodný na novostavby z pórobetónu alebo iných vysoko paropriepu-
stných murovacích prvkov. V prípade požiadavky na rýchly postup výstavby je optimálnym 
riešením, ktoré napomáha rýchlemu odburávaniu zabudovanej vlhkosti zo stavebných pro-
cesov na stavbe.

Baumit open
■ Špičkový, vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém
■ Rovnaká paropriepustnosť ako tehlové murivo
■ Optimálna vnútorná klíma, príjemné bývanie

Ktoré zateplenie vám prinesie 
optimálnu pohodu?

Baumit 
open

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

Baumit Open inzercia iny obr 210x280.indd   1 17.10.2017   10:07
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BEK PROFI CENTRUM 
Bratislava, Nitra, Trenčín, Žilina, Ružomberok, 
Banská Bystrica, Prešov, Košice

Zdravé a tiché PODKROVIE

Len teraz

Výnimočná kvalita 

za 

Výnimočnú cenu

Akcia platí do 31. 12. 2017

www.bek.sk
bek@bek.sk

   Zabezpečujeme výstavbu na kľúč:
    • obnovu plochých striech vrátane zateplenia
    • obnovu fasád kontaktným zatepľovacím systémom
    • realizáciu vegetačných striech, pochôdznych terás 
 a parkovísk
    • máme všetky potrebné certifikáty a pracujeme 
 podľa ISO 9001

ODBORNÍCI NA PLOCHÉ STRECHY A FASÁDY

BEZÚDRŽBOVÉ 
PLOCHÉ STRECHY

KVALITNÉ 
ZATEPLENIE FASÁD

Gruzínska 36, 
P.O.BOX 23 
821 05 Bratislava
tel.: 02/4342 5026 
fax: 02/4342 5028
e-mail: strestav@strestav.sk

www.strestav.sk
Naša firma je členom 
Cechu strechárov Slovenska
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mrazuvzdornosťou, zaujímavými tvarmi, 
a predovšetkým farebnou stálosťou. Tieto 
vlastnosti pálenej keramiky sa  dajú ešte 
zlepšovať povrchovými úpravami vo 
forme glazúr alebo engob. Engobovanie 
je tradičný spôsob farbenia keramiky, pri 
ktorom sa na vysušenú škridlu naná-
ša keramická hmota s oxidmi kovov, 
ktoré dodávajú škridle po vypálení 
požadovanú farebnosť. Výsledný efekt 
je matný, škridla získava farebnú stálosť 
a znižuje usadzovanie machu, prachu 
a nečistôt. Pri glazúrach sa nanášaná 
keramická hmota obohatí o oxidy kremíka 
a po vypálení vznikne na škridle lesklý 
sklovitý povrch. Strecha si tak dlhodobo 
uchová výnimočne čistý a krásny vzhľad 
bez akejkoľvek údržby, postrekov či doda-
točných náterov.

ABY FASÁDA NEBOLA FÁDNA
Bežnou  povrchovou úpravou tehlového 
muriva býva omietka. Čoraz viac stavi-
teľov domov objavuje možnosti, ktoré 
ponúka pálená keramika aj v tejto oblasti. 
Tehlové obkladové pásiky (Terca) umož-
ňujú pomerne jednoduchým spôsobom 
dosiahnuť vzhľad neomietaného tehlové-
ho muriva. Široký výber rôznych fareb-
ných odtieňov umožňuje vytvoriť osobitý 
a unikátny štýl, či už v exteriéri, alebo 
v interiéri. 

Nové  možnosti pre architektúru domu 
ponúkajú prevetrávané fasády, ktoré 
majú aj množstvo ďalších výhod. Pálená 
keramika ponúka dve možnosti: tradičnú 
tehlovú fasádu vo forme neomietaného 
tehlového muriva z lícových tehál (Terca) 
alebo ľahkú prevetrávanú fasádu z kera-
mických fasádnych platní (Argeton), ktoré 
ponúkajú možnosti nadčasových riešení 
pre modernú architektúru a prinášajú 
so sebou aj množstvo ďalších výhod. 
Vyznačujú sa farebnou stálosťou, vyso-
kou odolnosťou voči poveternostným 
podmienkam a prakticky neobmedzenou 
životnosťou.

Ing. Juraj Vedej 

Foto: Wienerberger slovenské tehelne, 

Tondach Slovensko

PRI STAVBE DOMU SA POUŽÍVA MNOŽSTVO RÔZNYCH STAVEB-  
NÝCH MATERIÁLOV. PONUKA JE NAOZAJ BOHATÁ, LEN SI VY-
BRAŤ. ČO TAK NÁJSŤ V TEJ PONUKE ROVNAKÝ MATERIÁL NA 
RÔZNE ÚČELY. NA PRVÝ POHĽAD SA TO ZDÁ NEMOŽNÉ. ALE 
NAOZAJ LEN NA PRVÝ POHĽAD. 

vlnou (Porotherm T Profi). Sú ideálne pre 
stavbu domov spĺňajúcich súčasné požia-
davky na tzv. ultranízkoenergetické domy. 
Tieto moderné tehly netreba dodatočne 
zatepľovať. Tehly majú vo všeobecnosti 
vysokú pevnosť a požiarnu odolnosť, dob-
re akumulujú teplo a prirodzene regulujú 
vlhkosť vo vnútornom prostredí. Dom 
z pálených tehál ponúka celkovo dokonalý 
komfort, tepelnú pohodu a zdravé pro-
stredie na bývanie. To robí z rodinného 
domu dobrú investíciu  
s trvalou hodnotou. 

STRECHA NA CELÝ ŽIVOT
Hlina sa tradične používa aj na výrobu 
pálenej strešnej krytiny. Keramické škrid-
ly majú v Európe aj na Slovensku veľmi 
silnú tradíciu. Vyznačujú sa pevnosťou, 

Z PÁLENEJ HLINY

Riešením je všestranný stavebný 
materiál – pálená keramika. Steny 
z tehál, strecha z pálených škridiel 

a k tomu ešte keramická fasáda.  

KVALITNÉ MURIVO = ZDRAVÉ 
BÝVANIE 
Kvalita vnútorného prostredia v dome 
je výrazne podmienená materiálmi, 
z ktorých je dom postavený. Kráľovnou 
murovacích materiálov je pálená tehla. 
Je to nielen tradičný prírodný materiál, 
ktorého kvality preveril čas, ale  neustále 
ju testujú aj rastúce nároky v stavebníc-
tve. Tehla je vďaka inováciám zároveň aj 
moderný stavebný materiál. Poslednou 
generáciou tehál pre obvodové steny sú v 
súčasnosti tehly plnené tepelnoizolač-
nými materiálmi, napríklad minerálnou 

Dom
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Konštrukčno-izolačný systém pre nízkoenergetické a pasívne 
stavby STEICO TEPORE (Slovenské technické posúdenie SK TP)

Spoločnosť Tepore, s. r. o. ponúka komplexnú technickú podporu projektantom a stavebníkom, ktorí hľadajú kvalitné a overené rie-
šenia. Základ konštrukcií tvoria STEICO I nosníky a drevovláknité izolácie. Najdôležitejšiu časť systému tvorí drevovláknitá izolácia, 
ktorá svojimi vlastnosťami zabezpečuje najvyššiu kvalitu konštrukcie stavby, a to nielen v zimnom období roka.

Výhody a význam systému STEICO TEPORE pre zákazníka/stavebníka:

    • dodanie spoľahlivej konštrukcie z kvalitných materiálov,
    • bezproblémová kolaudácia – doloženie technických posúdení a certifikátov,
    • dlhodobá funkčnosť a spoľahlivosť konštrukcie preverená odborníkmi,
    • použitie overených materiálov v celej konštrukčnej skladbe, 
    • lepšia dôveryhodnoť realizačných firiem na trhu, 
    • odlíšenie sa od konkurencie technickými overenými riešeniami, 
    • marketingová hodnota výrobku/posúdené konštrukcie cez TASUS (renomovovaný technický a skúšobný ústav stavebný),
    • eliminácia reklamácií a s tým spojených zbytočných problémov. 

Posúdenie pre viac ako 50 konštrukčných skladieb:  

    • obvodové steny drevostavieb,
    • stropy murovaných stavieb aj drevostavieb,
    • strechy murovaných stavieb aj drevostavieb.

Posudzované parametre:  

    • požiarna odolnosť konštrukcie (REI, REW v min.),
    • tepelnotechnické parametre: 
    • súčiniteľ prechodu tepla (U),
    • fázový posun teplotného kmitu (hod.),
    • množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary kg/(m2.a),
    • statické posúdenie konštruckií, 
    • pri stropoch uvedené aj akustické parametre Rw a Lnw (dB) a iné.
    

Na Slovensku je to jediný komplexný systém prefabrikovaných kon-
štrukčných panelov na báze dreva, ktorý má SK technické posúdenie 
(SK TP – 16/0089)! 

Je predpripravený pre výrobcov drevostavieb na rýchlejšie získanie  ná-
rodného (SK TP) alebo európskeho (ETA) technického posúdenia pre ich 
drevený stavebný systém! Je to overený SK TP systém v súlade  
s ETAG 007!

Viac informácií na www.tepore.sk / info@tepore.sk / +421 915 987 019, TEPORE, s. r. o. 
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AK SA CHYSTÁTE ZAČAŤ S VÝ- 
STAVBOU, STAROSTLIVO VŠET-
KO ZVÁŽTE A SPOČÍTAJTE SI, 
ČO VÁS TO BUDE STÁŤ. NIELEN 
NÁKLADY NA DOM, ALE AJ 
VÁŠ ČAS, KTORÝ STRÁVITE 
VYBERANÍM DODÁVATEĽOV 
A ZISŤOVANÍM MNOŽSTVA 
INFORMÁCIÍ. MYSLIEŤ BY STE 
MALI TIEŽ NA TO, KOĽKO BUDE 
STÁŤ PREVÁDZKA DOMU, ABY 
SA ÚSPORA NA MATERIÁLI NE-
PREMIETLA NESKÔR DO VYŠ-
ŠÍCH NÁKLADOV ČI KRATŠEJ 
ŽIVOTNOSTI MATERIÁLU.

MODERNÝ  SYSTÉM

stavba do detailu
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bez penetrácie. Pomáha tak k celkovému 
zrýchleniu povrchových úprav v interiéri.

Vnútorná stierka vystužená vláknami 
umožní vytvárať mimoriadne hladké 
povrchy a pre docielenie extra hladkého 
efektu je možná finálna úprava brúsením. 
Je tiež vysoko priedušná, pohlcuje vodnú 
paru a tým reguluje vzdušnú vlhkosť. 
Vďaka alkalickému zloženiu znemožňuje 
rozvoj plesní a rias. Ďalšou výhodou je, 
že je ľahko opraviteľná po poškodení či 
úpravách interiéru.

Dodávateľ ako partner pri výstavbe
Systém Ytong ponúka aj široké možnosti 
poradenských služieb. Rozhodnúť sa pre 
jedného dodávateľa je nielen úsporou váš- 
ho času a zárukou kvalitného výsledku, 
ale získate tiež podporu vo všetkých kro-
koch výstavby, od plánov až po samotnú 
realizáciu. 

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong

Výrobca tiež reagoval na dopyt súčasných 
investorov, u ktorých sa už stalo štandar-
dom inštalovanie vonkajších žalúzií. Sys-
tém teda doplnil o žalúziový kastlík, ktorý 
je plne kompatibilný s celým systémom a 
je vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií 
na našom trhu. Vyrába sa z purenitu, kto-
rý je vodeodolný, trvanlivý a neobsahuje 
škodlivé chemické látky. Jeho vlastnosti 
oceníte v prípade nízkoenergetickej a 
pasívnej výstavby – umožňuje vykonať 
detail bez tepelných mostov. 

RIEŠENIE AJ PRE POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY
Pre perfektný výsledok výstavby do 
systému pribudli aj novinky, ktoré slúžia 
na povrchové úpravy a boli vyvinuté 
špeciálne pre prácu s Ytongom. Vonkajšia 
ľahčená omietka zaistí ochranu steny aj 
pri dlhodobom striedaní teplôt a vlh-
kostných pomerov a napomáha celkovej 
kvalite prevedenia stavby. Pri jej použití 
je minimalizované riziko prasklín a sú 
vytvorené podmienky na dlhú životnosť.

Pre vnútorné úpravy Ytong vyvinul ľahče-
nú vnútornú omietku a hladenú vnútornú 
stierku. Vnútorná vápennocemento-
vá omietka umožní vďa- 
ka svojej zrnitosti 0,5 mm 
vytvárať veľmi hladké 
povrchy. Je mimoriadne 
priedušná a urýchľuje tak 
vysychanie stavby, zvyšuje 
tepelnoizolačné vlastnosti 
steny aj celkovú tepelnú 
pohodu. Vyniká tiež veľkou 
výdatnosťou, malou spot-
rebou a jednoduchou aplikáciou 

Ako rýchle a jednoduché riešenie 
výstavby je známy stavebný sys-
tém Ytong. Obľúbený je hlavne pre 

svoju ľahkú tvarovateľnosť, vďaka ktorej 
vznikne minimum stavebného odpadu 
aj v prípade tvarovo atypických projek-
tov. Systémové stavanie s Ytongom však 
znamená oveľa širšie možnosti, ako stavať 
efektívne a bez rizika. Ytong predstavuje 
kompletné riešenie stavby – okrem tvár-
nic a prekladov sú to diely pre výstavbu 
stropu, strechy, schodov. Tieto masívne 
prvky prispievajú k vynikajúcim tepelno-
izolačným vlastnostiam a navyše zvyšujú 
celkový komfort bývania. 

V strope je možné viesť napríklad in-
štaláciu a strecha zabraňuje aj letnému 
prehrievaniu. Schodiskové diely výrobca 
dodáva pripravené na mieru podľa projek-
tovej dokumentácie. Tepelnoizolačný rad 
je určený pre jednovrstvové murovanie 
bez zatepľovania, a to aj pri nízkoenerge-
tických a pasívnych domoch.

KVALITU STAVBY TVORIA 
VYRIEŠENÉ DETAILY
Systém Ytong je neustále doplňovaný  
o ďalšie prvky, ktoré minimalizujú riziká 
tepelných mostov a vznik kritických miest. 
Teraz sa teda dá povedať, že s Ytongom 
môžete stavať od samotných základov – 
do systému tento rok pribudol aj špeciálny 
rad zakladacích tvárnic. Jedným z inova-
tívnych prvkov je aj pilierová tvárnica. Ako 
už sám názov napovedá, umožní jednodu-
ché vytvorenie pilierov. Ďalším využitím 
môže byť zvýšenie únosnosti a stability 
stien, prenos horizontálnych tlakov alebo 
vytvorenie zvislého inštalačného kanála.
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stavba úsporné bývanie

SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSTAVBE RODINNÝCH A AJ BYTOVÝCH 
DOMOV SÚ VO VÝSTAVBE KOMFORTNÝCH ULTRANÍZKOENER-
GETICKÝCH BUDOV A BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU 
ENERGIE. BUDOVY, AK ICH MÁME CHÁPAŤ AKO KOMFORTNÉ, 
ZABEZPEČUJÚCE KVALITU PROSTREDIA, MUSIA OKREM ENER-
GETICKEJ EFEKTÍVNOSTI SPĹŇAŤ A REŠPEKTOVAŤ FYZIKÁLNE 
FAKTORY PROSTREDIA – TEPELNO-VLHKOSTNÉ PROSTREDIE, 
KVALITU VZDUCHU,  AKUSTIKU, SVETLOTECHNICKÉ POMERY, 
ELEKTROMAGNETICKÉ POLE ČI PSYCHICKÝ KOMFORT. POD- 
ROBNE JE TO DEFINOVANÉ V PRÍSLUŠNÝCH NORMÁCH  
A PREDPISOCH. 

Výraznou mierou na komfort 
vnútorného prostredia budov 
vplývajú okná. Prakticky výrazne 

ovplyvňujú všetky fyzikálne faktory pros-
tredia. Spoločnosť REHAU patrí od svojho 
vzniku v roku 1948 medzi celosvetových 
lídrov vo výrobe polymérových produk-
tov používaných v stavebníctve. Už od  
uvádzania týchto produktov na trh (okná, 
systémy vykurovania a chladenia, zvukoi-
zolačné kanalizačné potrubia atď.) sa vždy 
sledovalo to, ako maximálne prispieť  
k pohode vnútorného prostredia budov. 

KOMPLEXNOSŤ RIEŠENIA
Pri výstavbe rodinných domov v súčas-
nosti nie je rozhodujúce „poskladať“ bu-

PRE RODINNÝ DOM

Komplexné riešenie
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dovu z jednotlivých prvkov (okná, murivo, 
strecha, vykurovanie a pod.), ale rozhodu-
júca je komplexnosť riešenia celej stavby 
ako celku a, samozrejme, aj komplexnosť 
dodávky a výroby jednotlivých elementov. 
Tomuto aspektu sa spoločnosť REHAU 
vytrvalo venuje už od svojho príchodu na 
slovenský trh. Aby sme boli konkrétny, 
v tomto článku poukážeme na ucelenosť 
výroby okien a v spolupráci so spoločnos-
ťou Xella Slovensko aj na komplexnosť 
riešenia celého detailu osadenia okna. Len 
na základe uceleného riešenia dospejeme 
ku kvalitnej efektívnej budove.

Komplexnosť výrobcu okien je potreb-
né chápať z hľadiska jeho samostatnej 
výroby, v ktorej je kladený veľký dôraz na 
kvalitu jednotlivých dodávaných kom-
ponentov na výrobu okna (profil, sklo, 
kovanie) a tiež samotnú kvalitu výroby 
(musí byť trvalo kontrolovaná, odskúšava-
né jednotlivé parametre výrobkov) spolu 
so zodpovednou obchodnou činnosťou, 
od návrhu až po servis výrobkov. V sú-
časnej situácii na trhu je stále dôležitejšia 
montáž okien. Aj preto je kladený veľký 
dôraz na zvyšovanie kvalifikácie jednotli-
vých montážnikov a následne obdržanie 
licencie na montáž od TSÚS, n.o. 

Pre dosiahnutie cieľa mať komplexný 
(kvalitný, efektívny a udržateľný) rodinný 
dom je potrebné mať dobrého architekta, 
vynikajúcich projektantov (profesistov) 
a rovnako dobrých dodávateľov. Preto 
spoločnosť REHAU spolupracuje okrem 
iných aj so spoločnosťou Xella. Bližšie 
o komplexnom riešení celej stavby z ma- 
teriálov Ytong sa dozviete na stránke  
www.ytong.sk/ytong-dialog.php. V rámci 
tejto spolupráce sa riešili detaily správne-
ho osadenia okien v ich konštrukcii. Tieto 

detaily sú verejne prístupné na ich web 
stránkach a rovnakú podporu poskytuje 
aj REHAU.

TREND STAVEBNÍCTVA V EURÓPE
Spomínané detaily nadväzujú aj na novú 
teplotechnickú normu STN 73 0540-2 
(teplotechnická ochrana budov, teplotech-
nické vlastnosti stavebných konštrukcií  

Profilový systém GENEO PHZ Profilový systém SYNEGO

Detail nadpražia – výpočet lineárneho stratového súčiniteľa montážnej škáry, ψ = 0,011 W/m.K

Teplotné pole °C

Teplotné pole °C

-15 až - 11,5
-11,5 až - 8,0
- 8,0 až - 4,5
- 4,5 až -1,0
-1,0 až 2,5
 2,5 až 6,0
 6,0 až 9,5
 9,5 až 13,0
 13,0 až 16,5
 16,5 až 20,0

-15 až - 11,5
-11,5 až - 8,0
- 8,0 až - 4,5
- 4,5 až -1,0
-1,0 až 2,5
 2,5 až 6,0
 6,0 až 9,5
 9,5 až 13,0
 13,0 až 16,5
 16,5 až 20,0

Detail pri parapete – výpočet lineárneho stratového súčiniteľa montážnej škáry, ψ = -0,018 W/m.K

Detail osadenia okna GENEO na modely 
YTONG
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nástup či následný predaj možno hod-
notiť ako mimoriadne úspešný. V súčas- 
nosti tvorí podiel tohto systému v celej 
palete REHAU skoro 30 % a v rodinných 
domoch až 50 %-ný podiel. Vývoj profilo-
vého systému Geneo® úspešne pokračo- 
val a v súčasnosti REHAU ponúka vynika-
júcu energetickú efektívnosť (Uf až do  
0,79 W/m2K) a stabilitu vo všetkých 
dimenziách. Následne sa v roku 2015 na 
slovenský trh uviedol úplne nový profi-
lový systém SYNEGO. Tento systém má 
stavebnú hrúbku 80 mm, ktorou sa radí 
do novej generácie kvalitatívne lepších 
profilových systémov. Má možnosť voľby 
dorazového aj stredového tesnenia. To 
je veľká výhoda pre výrobcov, ktorí tým 
majú možnosť splniť  rôzne požiadavky 
investorov. Tento systém bez problémov 
spĺňa aj budúce požiadavky na tepelnú 
izoláciu pri Uf  až  0,94 W/m2K. Následne 
je možné dosiahnuť hodnotu Uw pre celé 
okno 0,79 W/m2K pri bežnom trojskle. 
Systém má pohľadovú šírku len 117 mm 
a osvedčený hladký povrch HDF, známy aj 
z iných systémov REHAU.

ZÁVER
Veľmi dôležitou súčasťou nových kvalit-
ných okien a dverí je zodpovedná príprava 
jednotlivých stavených detailov spojených 
s montážou týchto väčšinou veľkých 
a ťažkých okenných elementov.

Tieto detaily riešení, ich aplikáciu, ako aj 
celkovú podporu architektom poskytuje 
plánovací softvér, s ktorým spoločnosť 
REHAU disponuje. Tento program okrem 
bežných výpočtov, posúdení a riešení 
detailov umožňuje aj výpočet priebehu 
teplôt v ostení. Pomocou tohto programu 
je možné nájsť a vyriešiť najlepšie detaily 
pre danú budovu.

Ing. arch. Marian Macko, Rehau, s. r. o. 

v spolupráci s Xella Slovensko, spol. s r. o., 

Ing. Martin Mihál

Foto:  Rehau a Xella Slovensko

a budov), ktorá bola v auguste 2016 na-
hradená novou doplnenou normou  
STN 73 0540-2/Z1. Táto norma okrem 
iného definuje nové teplotechnické pa- 
rametre stavebných materiálov vrátane 
okien. A práve v oknách posunula nor- 
malizovanú hodnotu od 1. 1. 2016 na  
Uw 1,00 W/m2K a od roku 2021 definuje 
„cieľovú“ hodnotu Uw 0,60 W/m2K. Tou-
to normou sa jednoznačne kopíruje trend 
stavebníctva v Európe a po roku 2020 sa 
budú stavať len budovy s takmer nulovou 
spotrebou energie. 

REVOLUČNÉ SYSTÉMY
Nové trendy sa odrážajú aj v profilových 
systémoch GENEO a SYNEGO. Už v roku 
2008 sa uviedol na trh nový revolučný 
systém Geneo®, ktorý je konštruovaný 
na báze kompozitných materiálov, a jeho 

Zaťaženie v montážnej škáre osadenia 
okna
A - Pohyby stavebnej konštrukcie
B - Vonkajšia teplota, dážď, vietor, slnko, zvuk
C - Teplota a vlhkosť v interiéri
D - Pohyby okennej konštrukcie v rovine   
 zasklenia 

A

C
D

B

Osadenie kastlíka na žalúzie

stavba úsporné bývanie
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www.velux.sk • 02 33 000 555

Denné svetlo 
je teraz dostupné 

pro každého

Strešné okná 

„Áno, čakáme tretie, preto sme si pri rekonštrukcii detskej izby 

v podkroví vybrali to najlepšie – strešné okná VELUX s trojsklom. 

Keď sme ich kupovali, zaujala nás u predajcu aj vystavená inštalácia 

svetlovodu VELUX – cenovo dostupného riešenia, ako priviesť 

denné svetlo aj tam, kam sa obvykle nedostane. Vďaka svetlovodu 

už nemáme tmu ani na chodbe.”

Svetlovod TWR

VELUX_rodina svetlovod_dom a byvanie 210x280.indd   1 16.11.17   11:23
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4 roky záruka

22 farieb bez príplatku

Znížte si vnútornú teplotu o 5 - 10°C

Krátke dodacie doby, prijateľné ceny 

Vnútorné aj vonkajšie rohové riešenia

Ovládanie aj cez Smartphone, tablet či PC

www.zaluzie-neva.sk

+421 911 840 445
+421 903 861 374

neva@neva.sk





www.chaletsjasna.sale

NOVÝ TYP APARTMÁNOV  
CHALETS JASNÁ DE LUXE V PREDAJI 

TOP LOKALITA
v centre Jasnej priamo  

pod Chopkom

ZISK
z vyťažovania  

vašej nehnuteľnosti

IN-HOUSE  
WELLNESS

priamo vo vašom  
apartmáne

od
from 
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relax zeleň

MYSLITE NA 
INTERIÉROVÚzeleň



Aktuálne trendy bývania kladú 
akcent na prírodné motívy. Kom-
binujú prírodné prvky s rôzny-

mi materiálmi, vďaka čomu vytvárajú 
harmonický súzvuk a vyčarujú príjemnú 
atmosféru domova. Použitím živej zelene 
môžete umocniť dojem každého štýlu bý-
vania. Vyberať môžete z exotických rastlín 
či klasickej zelene, ktorej sa výborne darí 
v každej domácnosti. 

EXOTIKA BEZ PREHNANEJ 
STAROSTLIVOSTI
Vzhľadovo zaujímavé a nenáročné na 
pestovanie sú kaktusy a sukulenty, ktoré 
svojím exotickým tvarom ozvláštnia 
interiér. Patria k stálozeleným rastlinám, 
ktoré si nevyžadujú pravidelnú pozor-
nosť. Podľa spôsobu prezimovania sa 
dajú sukulenty rozdeliť na teplomilné, 
chladnomilné alebo mrazuvzdorné. Málo 
náročné a vhodné aj pre začiatočníkov sú 
napríklad druhy Lobivia, Rebutia, Gym-
nocalycium, Notocactus. Aj neskúsených 
pestovateľov odmenia dekoratívnymi 
a farebnými kvetmi.Väčšina kaktusov a 
sukulentov rastie na jar a v lete, naopak, 
v zime odpočívajú. Niektoré kaktusy však 
nemajú žiadne pokojové obdobie, pretože 
dobre znášajú kolísanie teplôt. Keď ale 
kaktus prechádza fázou odpočinku, je 
potrebné tomu prispôsobiť mieru jeho 
zalievania. 

Na zalievanie kaktusov je najvhodnejšia 
dažďová voda. Pokiaľ ju nemáte, postačí 
aj odstáta voda z vodovodu. ,,Sukulenty 
vždy zalievajte až vo chvíli, kedy je substrát 

NASŤAHUJTE SI PRÍRODU DO 
DOMU. PRÍRODNÉ PRVKY 
V INTERIÉRI NIKDY NEVYCHÁ-
DZAJÚ Z MÓDY. NAJJEDNO-
DUCHŠÍM SPÔSOBOM, AKO 
SI PRÍRODU PRENIESŤ PRIA-
MO DO VÁŠHO INTERIÉRU, JE 
VYTVORIŤ SI VLASTNÚ OÁZU 
POKOJA. MNOHÍ VŠAK MAJÚ 
REŠPEKT PRED PESTOVANÍM 
RASTLÍN. AK ALE SIAHNETE PO 
SPRÁVNYCH DRUHOCH, ZAO-
BÍDETE SA AJ S MINIMOM STA-
ROSTLIVOSTI. INTERIÉROVÁ 
ZELEŇ VÁM PRÍBYTOK NIELEN 
ZÚTULNÍ, ALE PRI POHĽADE 
NAVODÍ AJ POCIT POKOJA.
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v kvetináči úplne vyschnutý, a to ráno alebo 
večer. Aby ste kaktusy nepreliali, môžete 
ich zavlažovať aj tak, že vodu nalejete do 
misiek, necháte ju chvíľu stáť a zhruba po 10 
minútach prebytočnú vodu z misiek vylejete,“ 
vysvetľuje Daniel Brychta, odborník na 
kaktusy a sukulenty z marketov Horn-
bach. Aby ste problémom so zálievkou 
predišli, zasaďte ich vždy s dostatočnou 
drenážnou vrstvou: na dno hrubý piesok 
alebo štrk, potom substrát zmiešajte 
s pieskom alebo minerálnou drťou. 

Správne umiestnenie je pre kaktusy a su-
kulenty skutočne kľúčové. Aby boli zdravé 
a dobre rástli, umiestnite ich na suché 
miesto. ,,Dôležitý je aj dostatok priameho sl-
nečného svetla. Ich ideálne miesto je na juhu 
alebo juhovýchode. Dajte však pozor na to, 
aby ste kaktusy nespálili a v období vegetácie 
ich pokojne trochu zatieňte,“  upozorňuje 
Brychta.

Kaktusom väčšinou stačí výživa zo 
substrátu a pri pravidelnom presá-
dzaní ich nie je potrebné hnojiť. 
Škodí im malý prísun 
živín, ale aj príliš veľký. 
Pokiaľ chcete kaktusy 
prihnojiť, pou-
žite špeciálnu 
zmes živín 
s dostatkom 
draslíka 
a malým 
množstvom 
dusíka. 
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KLASIKA, KTORÚ NÁJDETE 
V KAŽDOM DOME
Mnohé rastliny sa v slovenských domác-
nostiach natoľko udomácnili, že sotva 
nájdete interiér, v ktorom by chýbali. Ob-
ľúbenými a nenáročnými rastlinami sú aj 
fialky či takzvané senpólie. Krásne kvitnú 
a radosť z pestovania budú mať zaručene 
aj tí, ktorým sa doposiaľ nedarilo. Aby sa 
odvďačili hustými kvetmi rôznych farieb, 
musíte im dopriať zálievku raz týžden-
ne. Pozor si však treba dávať na spôsob 
zalievania. „Treba dbať na to, aby voda ne-
prichádzala do kontaktu s listami. Mohli by 
sa na nich vytvoriť škvrny, ktoré nepôsobia 
esteticky, preto zalievajte priamo zeminu,“ 
radí Brychta z Hornbachu. 

Pre svoju jednoduchosť sa veľkej obľube 
tešia aj dracény. Nepotrpia si na pravidel-
nú starostlivosť a pre ich zdravý a krásny 
vývoj je potrebné len vhodné umiestne-
nie. V závislosti od konkrétneho druhu 
nájdete na trhu dracény so zelenými 
listami, krémovo sfarbené, zeleno-žlté či 
oranžové. 

Niektoré majú radi svetlo, iným sa darí 
v tieni. Na polievanie dracén je ideálna 
mäkká odstáta voda. Vyhovuje im vlhký 
a teplý vzduch. Substrát by nemal byť 
príliš mokrý a ani suchý.

Sansevieria trojpása, ľudovo nazývaná 
svokrine jazyky, patria rovnako k málo 
náročným izbovým rastlinám. Majú 
mramorované listy s mečovitým tvarom 
a dorastajú až do výšky štyroch metrov. 
Rastlina sa nezalieva, pretože miluje su-

ché a teplé prostredie. Nepôsobí robustne, 
no je predsa štýlová a ideálna aj do mini-
malistického bytu.

Častou interiérovou rastlinou je dieffen-
bachia, ktorá vďaka svojmu tropickému 
vzhľadu slúži najmä na dekoráciu. Táto 
rastlina so zeleno-bielymi listami nie je 
vhodnou voľbou do domácnosti, v ktorej 
sú malé deti či domáci maznáčikovia. 
Jej časti môžu pri konzumácii spôsobiť 
podráždenie pier, jazyka či hrdla. Je však 
vhodnou voľbou, ak túžite po oáze pokoja 
napríklad v podobe živej steny.

Dypsis alebo bambusová či „zlatá“ palma 
je jednou z najčastejšie pestovaných pa-
liem v slovenských interiéroch. Jej vysokú 
zlatistú stonku pripomínajúcu bambus 
zakončujú vejárovito rastúce zelenožlté 
listy. Pochádza z Madagaskaru a v byto-
vých podmienkach dorastá zhruba do  
150 cm. Je to nenáročná palma, ktorá má 
rada veľa svetla, nie však priame slnko. 

Zamiokulkas je nenáročná voskovo 
lesklá zelená rastlina, ktorá dorastá až do 
výšky jedného metra. ,,Nemá rada priame 
slnko, a preto sa výborne hodí na chodbu, 
do predsiene alebo rohov kancelárií. Dobre 
znáša mierne sucho, ale aj menšie preliatie, 
nedostatok svetla i suchý vzduch,“ vysvetľuje 
Daniel Brychta z Hornbachu. 

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie

ZELENÉ RASTLINY 
S VEĽKÝMI LISTAMI 
A ROBUSTNÉ PODLAHY 
DODAJÚ VÁŠMU DO-
MOVU KÚSOK PRÍRODY 
A VYTVORIA OÁZU 
POKOJA...

relax zeleň



POBYT AKO DAR
Obdarujte svojich blízkych, voucher 
pripravíme podľa Vašich prianí  
od 70 € osoba / noc

ZIMNÉ  PRÁZDNINY
Venujte sebe aj svojej rodine 
nezabudnuteľné zážitky  
od 60 € osoba / noc

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná
tel.: +421 (0) 52 44 68 185

  Kontakt Wellness Hotel****

Kontakt Wellness Hotel**** v Starej Lesnej 
pod štítmi Vysokých Tatier, obklopený 
nádhernou horskou prírodou je ideálnou 
voľbou pre relaxačné wellness pobyty, 
rodinnú dovolenku, konferencie, školenia  
a teambuildingové pobyty.

Výnimočný vitálny svet sa rozprestiera  
na ploche 1000 m2 a ponúka návštevníkom 7 
sáun a relaxačných miestností, bazén, jacuzzi 
bar s vírivkami, masáže a SPA procedúry. 

Pohodlné ubytovanie v 39 izbách, 
konferenčná sála, gurmánska reštaurácia  
a pestrá ponuka športových a relaxačných 
aktivít pre deti i dospelých Vám zaručí 
výnimočné zážitky vo Vysokých Tatrách.

Malý kúsok raja...
OÁZA POKOJA, ODDYCHU A AKTÍVNEHO RELAXU

ROMANTICKÝ  POBYT
Vychutnajte si dokonalý relax 
so svojou polovičkou
od 85 € osoba / noc

ANTISTRESOVÝ  POBYT
Zabudnite v tichu hôr na každodenný 
stres a relaxujte 
od 75 € osoba / noc

WELLNESS POBYT V ZRUBE
Ubytujte sa v priestranných zruboch
so službami ****hotela
od 70 € osoba / noc  

ČAROVNÉ VIANOCE
Doprajte si bezstarostné sviatky  
na horách   
od 90 € osoba / noc
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KTO BY SI NEPRIAL PEKNÚ, 
PRÍJEMNÚ A POHODOVÚ ZÁ-
HRADU, KDE SA DÁ DOBRE 
ZRELAXOVAŤ S PRIATEĽMI, ALE 
I OSAMOTE, A KTORÁ NEZA-
ŤAŽÍ NÁROČNOU ÚDRŽBOU? 
ZÁHRADNÝ ARCHITEKT FERDI-
NAND LEFFLER PORADÍ, AKO SI 
TAKÚ NAPLÁNOVAŤ. 

 POHODOVÁ

záhrada
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Skôr ako začnete premýšľať nad plo-
chou okolo vášho domu, pozrite sa 
i na širšie súvislosti. To znamená na 

lokalitu, priame okolie a svetové strany. 
Je rozdiel, či riešite záhradu v mestskom 
prostredí, na vidieku alebo na samote pod 
lesom. Ďalšie, čo treba zohľadniť, je dom, 
jeho veľkosť, orientácia smerom do záhra-
dy a štýl. Rozprávajte sa doma o podobe 
záhrady a o tom, ako v nej chcete tráviť 
čas. 

VLASTNÝMI SILAMI? 
Naplánovať a zrealizovať funkčnú, este-
tickú záhradu, v ktorej budú zohľadnené 
danosti miesta, potreby rodiny, ale i časo-
vé a fyzické možnosti starostlivosti, nie 
je vôbec jednoduché. Neraz je to časovo 
a finančne náročný projekt. To, či sa do 
plánovania a realizácie púšťať sám, záleží 
od vašej chuti a času. Ten treba venovať 
naštudovaniu problematiky a potom 
realizácii. Dá sa zvoliť i kompromis, to 
znamená nechať si vypracovať kvalitný 
projekt, zrealizovať základ od profesio-
nálov a menej náročné činnosti, na ktoré 
si trúfate, zvládnuť sám. Ako si nájsť 
záhradného architekta? Veľa napovedia 
referencie známych a dnes už aj internet. 
Ak vás oslovia jeho realizácie, môže to byť 
ten pravý človek.  

ZÁHRADA AKO SÚČASŤ CELKU
Každá záhrada je vlastne súčasť nejakého 
celku, konkrétnej lokality. Návrh môže 
vychádzať z prostredia, v ktorom sa na-
chádza, či už je to vidiek, mesto, les. Takto 
založená záhrada pôsobí, akoby tu bola 
odjakživa, všetko je v harmónii s oko-

lím. Ak ale nie je na čo v priamom okolí 
nadviazať, záhradu tvorte ako samostatný 
svet. Inšpirovať lokalitou sa dá i pri výbe-
re rastlinných druhov. Tým, že zohľadníte 
mikroklimatické faktory, ušetríte si veľa 
práce, keďže rastliny budú na danom 
mieste dobre prosperovať.

Priame okolie rozhoduje i o tom, či viete 
naplánovať zaujímavé výhľady, napríklad 
na protiľahlú stráň, miestny kostolík či 
neďaleký sad. To záhradu obohatí a pridá 
jej na jedinečnosti. O opak sa budete sna-
žiť, ak potrebujete niečo zakryť, napríklad 
susedove kôlne, rušnú cestu. To sa dá buď 
zeleňou, alebo umiestnením pevného 
prvku, ako je múrik s pergolou, altánok či 
záhradný domček. Podobne si dokážete 
pomôcť aj vo veternej oblasti a mrazových 
kotlinách.
 
PROGRAM
Program v záhrade? Čo to je? Ide o mož-
nosti, ako v nej tráviť čas. Niekto túži po 
rovnom trávniku, kde sa dá hrať bedmin-
ton či naháňať lopta, iný po kúpacom 

Ing. Ferdinand Leffler,

záhradný architekt

www.flera.cz
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jazierku s mólom a slnením na ležadle. 
Premyslite si v kruhu rodiny, ako si pred-
stavujete pobyt v záhrade. Naplánujte 
veľkorysý spoločný priestor, ide zvyčajne 
o terasu pri dome, no i zákutia, kde sa dá 
v pokoji posedieť a stíšiť sa. Pokojne si 
spíšte zoznam. Neskôr sa k nemu vráťte 
a prehodnoťte ho. Naozaj využijete bazén, 
ak väčšiu časť leta strávite na cestách? 
Koľkokrát za sezónu niečo uvaríte vo 
vonkajšej kuchyni s drahým plynovým 
grilom? Možno zistíte, že si vystačíte 
s malým prenosným a že namiesto bazéna 
a náročnej starostlivosti radšej vyrazíte 
k miestnemu jazeru.      

VÄZBY NA DOM 
Fungovať musí aj prevádzkovo-technická 
stránka projektu, čiže ktoré plochy sú 
spevnené, odkiaľ a kam vedú chodníky, čo 
a ako je osvetlené. Dôležitá je bezpečnosť, 
preto vyberajte povrchy, ktoré nie sú klzké 
po daždi a osvetlite prístupové chodníky. 
Prvky v záhrade, vrátane záhonov a stro-
mov, plánujte aj s ohľadom na výhľady 

z domu, aby ste sa tešili pekným scenéri-
ám i spoza okien. Pri výbere materiálov 
do záhrady sa inšpirujte i štýlom domu, 
prípadne materiálom a farbou použitými 
na fasáde. To záhradu s domom scelí do 
jedného súrodého celku.  

PLÁNOVANIE PRÁC
Skôr než začnete s nákupom rastlín a ich 
výsadbou, musia byť v exteriéri hotové 
všetky stavebné práce, to znamená terasy, 
chodníky, automatická závlaha, osvetle-
nie. Je to preto, aby neprišlo k zničeniu 
výsadieb zošliapaním, výkopmi alebo 
navrstvením pôdy. Takzvané „zelené“ 
práce prídu na rad až na koniec. Ako prvé 
sa sadia stromy, nasledujú kríky a trvalky. 
Trávnik je pomyselnou čerešničkou na 
torte. Zo semena je ho možné dopes-
tovať iba na jar, približne v apríli, a na 
jeseň, zhruba v septembri. Koberec sa dá 
klásť v širokom časovom rozmedzí, no je 
vhodné sa vyhnúť teplotným extrémom. 
Po výsadbe, výseve či položení trávnika 
neplánujte odchod na dovolenku. Až kým 
sa rastliny a trávnik neujmú, sú citlivé na 
preschnutie, preto im venujte zvýšenú 
pozornosť. 

Často o svojich záhradách uvažujeme 
od konca. Najskôr si vyberieme dopln-
ky, zamilujeme sa do atmosféry, ktorú 
má priestor vyžarovať. Fotky, ktoré nás 
nadchli a odložili sme si ich, sa snažíme 
napasovať na vlastný pozemok. Začiatok 
je však niekde inde. Najskôr musíme 
pochopiť priestor, ktorý máme k dispo-
zícii. Pochopiť, čo ponúka a, naopak, čo 
napríklad svojou polohou alebo tvarom 
nedovolí. Potom príde čas na dôkladné 
utriedenie vlastných požiadaviek a pria-
ní. K tomu je treba podniknúť odvážnu, 
úprimnú sondu do vlastnej duše. Musíme 
prísť na to, ktoré praktické prvky v zá-
hrade potrebujeme, ale tiež na to, čoho 
sa nám v každodennom živote nedostáva 
a naša záhrada nám to možno dokáže dať. 
Až budeme vedieť, čo všetko by v záhrade 
malo byť, skúsime pre to postupne nájsť 
tie najlepšie možné miesta. Konkrétny 
dizajn, materiály a tvary prídu na rad 
až na koniec.

Monika Felix 

Foto: Ateliér Flera 

TRENDOVÁ ZÁHRADA
Jeden z hlavných trendov v záhradnej 
architektúre hlása návrat k prírode. Vo 
výsadbách stromov to znamená vyu-
žívanie pôvodných druhov ako duby, 
jelše, brezy alebo jarabiny, podľa toho, 
čo rastie v blízkom okolí. „In“ sú trvalky 
rôznych tvarov, štruktúr, farieb a veľkostí, 
premiešané s cibuľovinami a s okrasnými 
trávami. Ani dokonalý trávnik zalievaný 
chémiou už nie je korunou záhrady. 
Prirodzená prímes nízkych kvitnúcich dru-
hov, ako sú sedmokrásky alebo ďatelinka, 
je vítaná. Korunou záhrady môže byť, 
naopak, kvetinová lúka. 



www.chalupkovo.sk
Tel.: +421 902 365 555

VYSTRIHNITE SI KUPÓN, KTORÝ MÔŽETE NÁSLEDNE POUŽIŤ V ZEMIANSKEJ 
KÚRII V CHALÚPKOVE  A UPLATNIŤ SI S NÍM UVEDENÚ ZĽAVU.
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Dôležitými atribútmi pri výstavbe 
domáceho wellness centra sú 
veľkosť a priestor. Od plánovanej 

rozlohy sa totiž odvíjajú ďalšie parametre, 
ktoré sú dôležité pred samotnou realizá-
ciou wellnessu – prepojenie s ostatnou 
časťou domu, využitie technológií, dodr-
žanie hygienických a technických štandar-
dov, ale aj usporiadanie. 

Domáce útočisko pred každodenným 
stresom by malo byť najmä jednoduché 
na údržbu, finančne nenáročné a poho-
dlné. Na výber máte z množstva zaria-
dení, ktoré vám navodia pocit uvoľnenia 
a zbavia telo nahromadeného stresu. 
Sauny, vírivky či parné boxy už dnes 
nájdete v rôznych cenových i veľkostných 
prevedeniach.

WELLNESS V POHODLÍ DO-
MOVA SA ČORAZ ČASTEJŠIE 
STÁVA SAMOZREJMOSŤOU 
AJ V SLOVENSKÝCH DOMÁC-
NOSTIACH. PRAVDOU JE, ŽE 
NA INVESTÍCII DO VLASTNÉ-
HO ZDRAVIA SA NEOPLATÍ 
ŠETRIŤ. AK SI TELO ŽIADA 
PRAVIDELNÚ DÁVKU TEPLA A 
UVOĽNENIA OD STRESU, PO- 
ČÚVNITE HO. ZA RELAXOM 
UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ DO 
WELLNESS CENTIER. VÍRIVÚ 
VAŇU ČI INFRASAUNU SI 
MÔŽETE UŽIŤ AJ ZA MÚRMI 
VLASTNÉHO DOMU ČI BYTU.NA DOSAH RUKY

wellness
DOMÁCE

relax wellness
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AKÝ DRUH RELAXU 
UPREDNOSTNÍTE?
Sauny pomáhajú zbavovať telo nežiadú-
cich toxínov a navodia pocit uvoľnenia a 
relaxu. Medzi obľúbené typy patria klasic-
ké fínske a infrasauny. Hoci sa ich výhody 
v mnohých bodoch zhodujú, sú medzi 
nimi aj isté rozdiely. ,,Pri kúpe zákazníkom 
radíme, aby sa rozhodovali na základe pred-
chádzajúcich skúseností,“ hovorí Marcela 
Bínová, odborníčka na sanitu a kúpeľne 
z projektového marketu Hornbach. Nie 
každý organizmus reaguje na účinky tepla 
rovnako a je preto dôležité, aby ste si sau-
nu pred kúpou otestovali. Môžete sa pora-
diť aj s lekárom, ktorý najlepšie pozná váš 
zdravotný stav. Infrasauny sa všeobecne 
považujú za revolúciu v saunovaní. Sú 
vhodné aj pre starších ľudí a tých, ktorí 
trpia astmou či kardiologickými ťažkosťa-
mi. Rozdiel pritom spočíva vo vnútornej 
teplote. ,,Kým klasické fínske sauny často 
dosahujú aj teploty nad 100 °C, infrasauny 
pracujú s maximálnou teplotou okolo 60 °C,“ 
vysvetľuje Marcela Bínová. Infračervené 
žiarenie si môžu dopriať aj ľudia, ktorí sú 
citliví na vysoké teploty. Fínske sauny sú 
vhodné najmä pre ľudí, ktorí sú v dobrej 
fyzickej kondícii, ťažkosti s ňou môžu mať 
aj deti. 

Rozdiel medzi nimi spočíva aj v samot-
nom zohrievaní tela. Infračervené žiare-
nie preniká hlboko a pôsobí v podkožnom 
tukovom tkanive. Telo sa tak zohrieva pri-
rodzene, kým vo fínskej saune sa človek 
potí v dôsledku vysokej teploty. Vylúčený 
pot vplyvom teplotného šoku chráni telo 

pred prehriatím, má vyšší obsah vody a 
teda nižšie detoxikačné účinky. 

Infrasauny pomáhajú uvoľniť napätie, 
natiahnutý sval, kŕče a boľavé kĺby. Väčšej 
obľube sa tešia aj vďaka svojim rozme-
rom. ,,Nezaberajú veľa miesta, sú výborným 
doplnkom interiéru a najmä sú energeticky 
úspornejšie ako fínske,“ dodáva Bínová 
z projektového marketu. Fínske sauny 
sa na požadovanú teplotu nahrievajú 
približne hodinu, infrasauny v priebehu 
desiatok minút. 

Ak nie ste zástancom vysokej teploty 
a suché teplo vám robí problémy, zaob-
starajte si parnú saunu. V nej sa teplota 
pohybuje okolo 50 °C a vlhkosť v kabíne 
dosahuje 80 – 100  %. Vysoký podiel pary 
vytvára zabudovaný generátor. Para pôso-
bí uvoľňujúco a vlhký vzduch podporuje 
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zotavovanie po dýchacích ochoreniach 
a pomáha zvládať priebeh reumatických 
ťažkostí. Kombinácia pary, tepla a vlhka 
napomáha prekrveniu pokožky, jej očiste 
a oživeniu. 

TELU PROSPIEVAJÚ AJ BUBLINKY
Umocniť pocit uvoľnenia zo sauny môže 
výdatná sprcha či kúpeľ s bohatými 
bublinkami. Vane a sprchovacie panely 
s hydromasážnym systémom vypúšťajú 
jemné bublinky, ktoré majú blahodarné 
účinky na ľudské telo. „Vodné a vzduchové 
trysky pôsobia pozitívne na krvný obeh a 
činnosť srdca. Zmierňujú napätie vo svaloch, 
navodia celkovú psychickú pohodu a zba- 
vujú telo stresu,“ priblížila odborníčka  
z Hornbachu. Kvalitné trysky totiž nahra-
dia aj pevné ruky fyzioterapeuta a vďaka 
priamemu, rotačnému či pulzujúcemu 
prúdeniu vzduchu a vody uvoľnia svaly 
aj kĺby. Pri výbere vane či sprchovacieho 
panelu je dobré vedieť, že čím viac trysiek 
obsahujú, tým viac bodov tela dokážu sti-

mulovať. „Ak si chcete v prvom rade dopriať 
psychické uvoľnenie, uprednostnite tie, ktoré 
majú viac vzduchových trysiek,“ radí Bínová. 
Vzduchové trysky sa starajú o povrchovú 
masáž a vibráciami uvoľňujú každý kúsok 
tela. 

Hydromasážny systém je vhodný najmä 
do akrylovej vane, ktorá je vystužená 
polyuretanovou penou a má vysokú odol-
nosť a tepelnoizolačné vlastnosti. Takáto 
vaňa je ideálna na oddych a relaxáciu, nie 
na bežnú dennú hygienu. Kto však dáva 
prednosť sprchovaniu, môže voliť panel, 
ktorý sa umiestňuje do sprchovacieho 
kúta alebo rohu. Vyrába sa v rôznych 
dizajnových prevedeniach, od nerezovej 
ocele po bezpečnostné sklo.

VÄČŠIU SLASŤ ZARUČÍ VÍRIVKA
O priaznivých účinkoch hydromasážneho 
systému niet pochýb. Ak ale túžite po 
väčšej slasti, disponujete rozsiahlejším 
voľným priestorom, investujte do vírivky. 
Vďaka masážnemu účinku, spodnému 
prúdu a ďalších techník si môžete dopriať 
poriadnu očistu tela i mysle. V prípade, 
že bojujete so svalovkou, zápalom kĺbov 
a bolesťami, vírivka je to, čo vás môže zba-
viť týchto bremien. Donedávna ste ju na-
šli len v hoteloch a relaxačných centrách, 
dnes sa presunuli aj do domácností. Môže 
za to najmä ich cenová dostupnosť, ktorá 
súvisí s ich rôznorodým materiálovým 
prevedením.  

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Základom kúpeľnej liečby je liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová a vápnikovo-horčíková termálna voda s teplotou 28 – 52 °C,
ktorá slúži na liečbu chorôb pohybového ústrojenstva, nervového systému, ženských chorôb, obličiek

a močových ciest a chorôb z povolania.

PONÚKAME:
- Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
- Redukčno-ozdravné pobyty
- Ambulantnú liečbu
- Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
- Wellness

LIEČEBNÉ PROCEDÚRY:
Balneoterapia: kúpanie v 3 hypertermálnych, 3 rehabilitačných a v 2 vonkajších bazénoch, 
vodoliečba v podvodných masážnych vaniach, v perličkách, v uhličitých vaniach, 
Whirlpool vaniach a vírivých kúpeľoch, hydrokineziterapia a škótske streky.
Liečebná telesná výchova: individuálna a skupinová rehabilitácia, mechanoterapia
Re	 exná liečba: masáže (klasické, re� exné, vibračné, podvodné), manipulačná liečba, akupunktúra
Teploliečba: parafangové, parafínové a rašelinové zábaly a obklady, solux, diatermia
Elektroliečba: všetky v súčasnosti používané typy
Svetloliečba: solux, polarizované svetlo, solárium

SENIORSKÁ ZĽAVA
10% zľava na liečebné pobyty platná celoročne 

vo všetkých liečebných domoch pre seniorov 
nad 60 rokov

Last Minute pobyty sú pravidelne aktualizované
na našej web stránke www.kupele-bojnice.sk

Kúpele Bojnice, a.s., 972 01 Bojnice, Slovenská republika 
Tel.: 00421 46 5116 362-3 • fax: 00421 46 5430 026 • e-mail: info@kupele-bojnice.sk

www.kupele-bojnice.sk
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systému otázkou niekoľkých minúť. Na 
samotnú prevádzku potom budete potre-
bovať už len elektrickú zásuvku a nízka 
spotreba energie užívateľa tiež poteší. 

Infračervené teplo vyžarujú vo vnútri 
infrasáun keramické, svetelné alebo 
karbónové ohrievače. Tie vykúria interiér 

V CHLADNÝCH MESIACOCH 
PRÍDE MOŽNOSŤ PRÍJEMNÉHO 
UVOĽNENIA V TEPLE NAOZAJ 
VHOD. DOCHÁDZATE ZA NÍM 
DO VEREJNÉHO WELLNESS 
CENTRA? DOMÁCE WELL-
NESS ZÁZEMIE VÁM UŠETRÍ 
ČAS A VYUŽÍVAŤ HO BUDETE 
MÔCŤ AJ S RODINOU ALEBO 
PRIATEĽMI NAOZAJ KEDYKOĽ-
VEK. KVALITNÉ MATERIÁLY A 
TECHNOLÓGIE UŽ UMOŽŇUJÚ 
ZRIADENIE TAKÉHO WELL-
NESS KÚTIKA V AKEJKOĽVEK 
DOMÁCNOSTI OD RODINNÉ-
HO DOMU AŽ PO PANELOVÝ 
BYT. VĎAKA TOMU BUDETE 
MAŤ DÔKLADNÉ PREHRIATIE, 
PRÍJEMNÉ UVOĽNENIE A PRA-
VIDELNÚ STAROSTLIVOSŤ 
O ZDRAVIE ORGANIZMU NA 
DOSAH. 

VO VAŠOM KRÁĽOVSTVE
Relax

Čo by ste si mali do svojho domu 
alebo bytu z ponuky wellness zaria-
dení zaobstarať? Najväčší záujem je 

tradične o domáce sauny a, samozrejme, 
aj o vírivé vane, ktoré ponúkajú bublin-
kovú masáž v horúcej vode celoročne. 
Wellness aktivitami dosiahnete uvoľnenie 
svalového aj psychického napätia, bla-
hodarnú detoxikáciu organizmu, rovno-
merne rozptyľovanie podkožného tuku, 
spevnenie a skvalitnenie kože, zmiernenie 
bolestí pohybového ústrojenstva, posilní-
te funkciu kardiovaskulárneho systému a 
tiež imunitu, ktorá je neoceniteľná práve 
v zimných mesiacoch.    

INFRASAUNA ŠETRÍ PRIESTOR AJ 
FINANCIE 
Hlavne z toho pramení jej obľuba. Ka-
bínu infrasauny zostavíte vzhľadom ku 
skromným rozmerom väčšiny modelov aj 
v menších miestnostiach, akými sú kúpeľ-
ne alebo spálne. Inštalácie a sprevádzko-
vanie infrasauny je vďaka stavebnicovému 
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kabíny (obvykle z kanadského jedľovca) 
na teplotu 30 – 60 °C. Týmto spôsobom 
prestupuje teplo do hĺbky tela až do cca 
4 cm. Zvýšenou teplotou ale nezaťažujú 
svoje okolie a ani v nich na rozdiel od 
fínskych sáun nevzniká para. 

Infrasauna je počas chvíle od zapnutia 
pripravená zabezpečiť vášmu telu aj 
mysli intenzívnu starostlivosť. Zavrite za 
sebou presklené dvere a dopriať si môžete 
napríklad 45 minút meditácie v tichosti 
alebo aj s knihou. Interiérom sa môže šíriť 
vonná esencia a pri niektorých modeloch 
aj obľúbená hudba zo zabudovaného  
mp3/rádio prehrávača. Rovnako dobre 
doladíte v niektorých modeloch atmo-
sféru tiež voliteľným tónom farebného 
osvetlenia – chromoterapiou. A na takú 
relaxáciu nemusíte byť sami! Podľa veľko-
sti zvoleného modelu môžete kedykoľvek 
prizvať aj ďalších členov rodiny (deti 
nevynímajúc) alebo priateľov.

UVOĽŇUJÚCA HORÚCA PARA ZO 
SEVERU 
Druhým možným riešením je domáca 
fínska sauna. Pre jej zaobstaranie sa skôr 
rozhodnete vtedy, ak dávate prednosť 
saunovaniu vo vyšších teplotách a syčaniu 
pary. Áno, reč je o tradičnej škandinávskej 
metóde saunovania. Počítajte v takom 
prípade s vyššou investíciou a tiež s väč-
šími nárokmi na interiér či prevádzku 
sauny. Ideálne je umiestniť ju na zimnú 
terasu alebo do priestornejšej kúpeľne či  
posilňovne. Fínska sauna prehrieva telo 
na rozdiel od žiarenia infrasáun horúcim 
vzduchom. 

Na začiatku saunovacej procedúry sú elek-
trické pece (obvykle s príkonom 3,6 –  
9 kW) so zásobníkom saunovacích kame-
ňov, ktoré sa zahrievajú. Vodou (napríklad 
zo štýlového dreveného vedra) sa kamene 
polievajú a vzduch v interiéri kabíny sa 
rýchlo zohreje. Zatiaľ čo v dolnej časti 
kabíny fínskej sauny je teplota okolo  
60 °C, pod stropom siaha až nad hranicu 
100 °C. Práve preto sú vo vnútri fínskej 
sauny stupňovito umiestnené (až tri) la-
vice, aby bol možný plynulý presun medzi 
niekoľkými teplotnými úrovňami počas 
saunovacieho cyklu (napr. 10 minút).   

POLOŽTE SA DO HORÚCEHO 
BUBLINKOVÉHO KÚPEĽA
K tomuto účelu sú od polovice minulé-
ho storočia vyvíjané a zdokonaľované 

technológie akrylátových vírivých vaní. Či 
už svoju vírivku umiestnite na záhradu, 
terasu alebo do špecifických častí interié-
ru, zaistí vám celoročne možnosť teplého 
kúpeľa sprevádzaného bublinkovou aj 
prúdovou masážou. Áno, moderná výbava 
a materiály umožňujú relax a prehriatie 
tela aj v mrazivých dňoch. Kvalitnú škru-
pinu zasadíte buď do opláštenia, alebo ju 
môžete dômyselne zapustiť pod úroveň 
povrchu. 

Vo viacerých možnostiach pozícií na se-
denie alebo ležanie (podľa zvoleného mo-
delu) sa vám potom  dostane dokonalého 
psychického aj svalového uvoľnenia. Po 
prebudení môžete nastaviť nižšiu teplotu 
vody a kúpeľ využiť na rozprúdenie tela 
pred pracovným dňom, večer, naopak, sa 
môžete príjemne teplou vodou a hlad-
kajúcou masážou pripraviť na kvalitný 
spánok. 

Rozhodujúcu úlohu pri výbere toho 
správneho modelu budú mať priestorové 
aj dizajnové požiadavky. Rovnako tak si 
pozrite ponúkané vybavenie jednotlivých 
modelov, ktoré sa môže výrazne líšiť 
počtom a výkonom dýz, funkciami alebo 
doplnkami, akými sú LED osvetlenie či 
zabudovaný audiosystém. Okrem ohrevu 
vody a jej cirkulácie dýzami sú niektoré ví-
rivky vybavené aj ozónovou technológiou 
na čistenie vody od baktérií, vírusov alebo 
aj mastných stôp (napr. z krémov). 

Možno vás taký pôžitok láka tiež, ale pre 
kúpu akrylátovej vírivky sa z nejakého dô-
vodu nerozhodnete. Vhodnou alternatí-
vou potom pre vás môže byť nafukovacia 
vírivá vaňa. Kedykoľvek ju na ktoromkoľ-
vek vhodnom mieste jednoducho nafúk-
nete a sprevádzkujete. O nafúknutie aj 
prevádzku sa postará ovládacia jednotka a 
vy sa len ponoríte do lákavých bubliniek. 
Výhodou nafukovacích modelov je jedno-
duchosť ich zloženia a uskladnenia alebo 
presunu na iné miesto. Na rozdiel od vaní 
akrylátových ich ale v zimných mesiacoch 
používajte len v temperovanom interiéri. 
Viac informácií na www.mountfield.sk.

Reko z materiálov Mountfield

Foto: Mountfield

  Vírivka Bahamas má originálne rozmiest-

nenie masážnych línií a spĺňa mimoriadne 

nároky na vysoko funkčný priestor. 

 Finská sauna Parima 4 využíva moderné 

technológie vykurovania a zateplenia, ale aj 

napriek tomu si zachováva tradičný a rokmi 

preverený dizajn.

 Infrasauna Tonga je luxusná infrasauna 

vhodná pre jednu až dve osoby. Ide o toh- 

toročnú novinku na európskom trhu, ktorá 

uspokojí aj náročných používateľov.
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Umývadlové misy Miena, navrh-
nuté dizajnérkou Anke Salomon, 
sa vyrábajú v okrúhlom a hrana-

tom prevedení vždy v dvoch rozmeroch. 
Okrem klasickej bielej farby je možné 
vyberať taktiež z exkluzívnych tónov 
kolekcie Kaldewei Coordinated Colours. 

ESTETIKA A INDIVIDUALITA 
Umývadlá Miena môžeme prirovnať ku 
skutočným dizajnovým ikonám, ktoré 
spĺňajú najvyššie nároky na estetiku a in-
dividualitu. Mäkké obrysy dodávajú umý-
vadlám neobyčajnú ľahkosť a výnimočné 
vlastnosti smaltovanej ocele umocňujú 
dojem rýdzej čistoty. Nové umývadlové 
misy sa dajú umiestniť voľne na umý-
vadlovej doske a nie je nutné sa podria-
ďovať rozmerom kúpeľňového nábytku. 
Smaltované kryty odtoku charakteristické 
pre mnoho produktových radov Kaldewei 
umožňujú vytvoriť veľké množstvo kom-
binácií umývadiel Miena so smaltovanými 

vaňami a extra plochými sprchovacími 
vaničkami z portfólia Kaldewei v zmysle 
„dokonalej harmónie“. Čo sa týka farieb, 
ponúka Kaldewei pestrú škálu. Modely 
Miena budú od jesene okrem klasických 
sanitárnych farieb dostupné aj v decent-
ných tónoch kolekcie Kaldewei Coordina-
ted Colours.

VÝNIMOČNÝ DIZAJN 
„Umývadlové misy sú veľmi vizuálne, pretože 
doslova trónia na nábytku. Z tohto dôvodu je 
zásadné, aby mali určitý špeciálny emocio-
nálny náboj. Zároveň by nemali byť polarizu-
júce, aby ich bolo možné vhodne kombinovať 
s ostatnými výrobkami v kúpeľni a aby 
ponechali kreatívny priestor pre najrôznej-
šie architektonické stvárnenia kúpeľne. Na 
umývadlových misách Miena je úplne osobitý 
kontrast ich ‚ťažkej‘ a ‚filigránskej‘ podstaty. 
Tento kontrast je taký silný, že bolo dôležité 

VÝROBCA KALDEWEI 
DÔSLEDNE ROZVÍJA SVOJ 
NAJMLADŠÍ SEGMENT 
VÝROBKOV, KTORÝM SÚ 
UMÝVADLÁ ZO SMALTO-
VANEJ OCELE, O NOVÉ 
TVARY A VARIANTY. PRI-
TOM SA PÚŠŤA CESTAMI 
NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ  
A PREZENTUJE JEDINEČNÉ 
DIZAJNOVÉ POŇATIE S OB- 
ZVLÁŠŤ JEMNOU ESTETI-
KOU. V JEDNOSTENNÝCH 
UMÝVADLÁCH MIENA SA 
STRETÁVAJÚ NAJVYŠŠIE 
NÁROKY NA PURISTICKÝ 
DIZAJN S JEDINEČNÝM, 
TAKMER AŽ FILIGRÁN-
SKYM POŇATÍM. 

PURISTICKÝ DIZAJN

umývadiel

relax kúpeľňa



vzdať sa formálneho dizajnu, aby mohol 
vzniknúť harmonický a láskyplný výrobok. 
Dizajn vychádza z čistých nadčasových geo-
metrických tvarov, ktoré sa však prirodzeným 
plynutím a s ľahkosťou z prísnej geometrie 
odpútavajú. Diskrétne a napriek tomu výni-
močné,“ hovorí o umývadlách Miena Anke 
Salomon.

OCENENIE MIAW DESIGN & 
INNOVATION AWARD 2017 
Odovzdávanie cien Muuuz International 
Award (MIAW) organizuje francúzske 

spoločenstvo architektov a dizajnérov 
ArchiDesignClub spoločne s časopisom 
Muuuz, ktorý je vydávaný v dvadsiatich 
krajinách. Cenami MIAW sú oceňované 
mimoriadne výrobky z oblasti architektú-
ry, layoutu a dekorácie. Rad výrobkov zo 
znamenitej smaltovanej ocele Kaldewei, 
navrhnutý architektkou Anke Salomon, 
presvedčil porotu svojím elegantným 
puristickým dizajnom i rozmanitými 
možnosťami stvárenenia a na tohtoroč-
nom odovzdávaní cien získal renomovanú 
cenu MIAW design & innovation award 

2017 v kategórii „Kitchen and Bath“. Viac 
informácií na www.kaldewei.cz.

Reko z materiálov Kaldewei

Foto: Kaldewei

UMÝVADLOVÉ MISY SÚ 
VEĽMI VIZUÁLNE, PRE-
TOŽE DOSLOVA TRÓNIA 
NA NÁBYTKU. Z TOHTO 
DÔVODU JE ZÁSADNÉ, 
ABY MALI URČITÝ ŠPE-
CIÁLNY, EMOCIONÁLNY 
NÁBOJ. ZÁROVEŇ BY 
NEMALI BYŤ POLARI-
ZUJÚCE, ABY ICH BOLO 
MOŽNÉ VHODNE KOM-
BINOVAŤ...
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Nachádza sa v centre Vysokých 
Tatier – v Hornom Smokovci – 
v nadmorskej výške 1 010 m 

na úpätí Slavkovského štítu, na mieste 
nazvanom Pekná Vyhliadka. Jej preklad 
do francúzskeho jazyka poskytol aj názov 
hotelu BELLEVUE. Hotel ponúka 140 
izieb, ktoré v najbližšej dobe prejdú celko-
vou rekonštrukciou. Mení sa dizajn izieb 
a do dvoch rokov bude zrekonštruované 
i wellness centrum. Postupne hotel rozšíri 
outdoorové športoviská, neskôr i spolo-
čenské priestory. 

VLAJKOVÁ LOĎ 
Grand Hotel Bellevue vznikol spojením 
dvoch hotelov Šport a Bellevue. Ich his-
tória siaha do 60-tych rokov 20. storočia. 
Hotel Bellevue v čase svojho uvedenia do 
prevádzky patril medzi vlajkové lode ho-
telierstva nielen vo Vysokých Tatrách, ale 
v celom vtedajšom Československu. Bol 
prvým hotelom v krajine, ktorý sa mohol 
popýšiť vlastným krytým bazénom. Bol 
inšpiráciou a vytváral zázemie filmovým 
tvorcom. V roku 1969 sa v interiéroch 
natáčali vybrané scény dnes už kultového 
československého filmu Medená veža. 

relax wellness

AK SA EŠTE ROZHODUJETE, KDE STRÁVITE ZIMU, IDEÁLNYM 
MIESTOM, KTORÉ SPLNÍ PREDSTAVY AJ NAJNÁROČNEJŠIEHO  
HOSŤA, SÚ URČITE VYSOKÉ TATRY SO ŠIROKOU PONUKOU VOĽ-
NOČASOVÝCH AKTIVÍT A VÝBERU UBYTOVANIA PODĽA KATE-
GÓRIE A SLUŽIEB. JEDNOU Z PRÍJEMNÝCH VOLIEB MÔŽE BYŤ AJ 
ŠTVORHVIEZDIČKOVÝ GRAND HOTEL BELLEVUE, KTORÝ DNES 
PATRÍ MEDZI NAJVYHĽADÁVANEJŠIE HOTELY V REGIÓNE. 

ROZPRÁVKOVÁ ZIMA

v oáze pokoja
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Početné kroniky zaznamenávajú históriu 
a vzácnych hostí, medzi ktorými boli 
veľvyslanci USA, Veľkej Británie a Írska, 
prezidenti, výbor NATO, známi vedci, 
športovci. 

BOHATÁ PONUKA
Dnes hotel patrí medzi lídrov, ktorý do-
káže uspokojiť požiadavky aj náročných 
hostí. Je dôležitým kongresovým cen-
trom, ale ani s ponukou k individuálnym 
hosťom nezaostáva.

Hostia si môžu vybrať z bohatej ponuky 
sezónnych a celoročných balíčkov dopl-
nených o tematické programy. Pre deti 
sú pripravované animácie, pre dospelých 
jóga, zumba, aqua gymnastika, relaxačné 
cvičenia, ale i premietania so zaujímavý-
mi hosťami a koncerty. 

RELAX PRE DUŠU A TELO
Hotel sa môže popýšiť kvalitne vybudo-
vaným wellness i fitnes centrom. Sú-
časťou wellness je plavecký 20-metrový 
bazén, saunový svet s fínskou – suchou 

a bylinkovými saunami. Jeho súčasťou je 
ochladzovací bazén, vírivé vane a Kneip-
pove kúpele. 

V ponuke masáží je klasická i reflexná ma-
sáž. Z procedúr a kúpeľov je to parafango 
a rašelinový zábal, aromaterapia, oxy-
genoterapia, inhalácie, magnetoterapia 
podľa zdravotných problémov hosťa. Na 
stabilizáciu duševnej rovnováhy ponúka 
svetelnú a zvukovú terapiu, ktorá upokojí 
a uvoľní telo od stresujúcich vplyvov. 

VŠETKO NA DOSAH 
Šport centrum tvorí fitnes centrum 
s profesionálnym zariadením na kardio-
vaskulárne cvičenie. Hostia môžu využiť 
priestrannú telocvičňu s basketbalový-
mi košmi a bránkami na sálový futbal. 
Môžu si zahrať bowling, biliard alebo 
squash. Mimochodom, je to jediné miesto 
v Tatrách, ktoré disponuje squashovým 
kurtom.

V Tatrách je všetko na dosah ruky. Len 
pár metrov sa nachádza pozemná lanovka 

na Hrebienok. Práve tam sa začína sán-
karská dráha, na ktorej sa vďaka nočnému 
osvetleniu môžete vyblázniť aj vo večer-
ných hodinách. 
 
Jeden kilometer od hotela sa nachádza 
lyžiarske stredisko, ktoré je vhodné predo-
všetkým pre začínajúcich lyžiarov. Priamo 
v hoteli si požičiate lyže, zarezervujete 
inštruktora a odvoz do blízkych lyžiar-
skych stredísk.
 
Hlavným hitom sezóny sú už tradične 
neoficiálne majstrovstvá sveta v tesaní 
ľadových sôch Tatry Ice Master. Podujatie 
sa uskutoční 11. – 14. januára 2018  
na Hrebienku. Viac informácií nájdete  
na www.hotelbellevue.sk. 

Reko z materiálov Grand Hotela Bellevue 

Foto: Grand Hotel Bellevue
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relax štýl

KREATIVITA JE STÁLE AKTUÁLNA TÉMA. 
ZREJME SA ZHODNEME NA TOM, ŽE 
JE VEĽMI DÔLEŽITÁ, A TO NIELEN 
V OBLASTI UMENIA. PRESAHU-
JE DO NÁŠHO PRACOVNÉHO 
I VŠEDNÉHO ŽIVOTA. SKUTOČNE 
SA TO JAVÍ TAK, ŽE KREATIVI-
TA MÔŽE BYŤ ÚSTREDNÝM 
BODOM NAŠEJ BUDÚCNOSTI 
A PROSPERITY V MNOHÝCH 
OBLASTIACH. NAVYŠE PRI-
NÁŠA USPOKOJENIE A JE TO 
AJ RELAX PRE MYSEĽ.

KREATIVITA 

a relax



Ako ju teda prebudiť, podporiť, ak 
chcete „naštartovať“? Ako podpo-
riť náš mozog, aby bol vnímavý 

a nebol ľahostajný? Jednou z možností 
je začať kresliť či maľovať. Je to možné 
urobiť bez predsudkov a obáv. 

Tvorivý talent je totiž niečo, čo máme všet-
ci. O tom nemusíme pochybovať. A začať 
sa dá napríklad účasťou na kreatívnom 
kurze, ktorý navyše v sebe ukrýva nevšed-
ný zážitok. Pomôže premeniť sen, tajnú 
túžbu na niečo hmotné, krásne a hodnot-
né. Možno pritom súhlasiť s tvrdením, že 
samotný akt tvorby a vytvárania niečoho 
nového je výrazne uspokojivý a prináša 
pocit naplnenia. Je príjemné a účinné si na 
to zvyknúť a prežívať opakovane. Možno aj 
tým, že v kresbe či maľbe objavíme trvalý 
záujem. Presahy z tvorby, nové myšlienky, 
nápady, viera v samého seba sa následne 
môžu pozitívne pretaviť do úspechu v na-
šom pracovnom i osobnom živote.

KRESBA A MAĽBA
Vzdelávacia inštitúcia Serafin, ktorá je 
známa svojím pôsobením v oblasti voľno-
časových aktivít v Čechách a na Sloven-
sku, má vo svojej ponuke kurzy predovšet-
kým pre dospelých (od 13 rokov vyššie), 
zamerané najmä na kresbu a maľbu. Sú 
koncipované tak, aby vyhoveli začiatoční-
kom, ale aj tým, ktorí chcú svoju záľubu 
ďalej rozvíjať a podporovať. Kurzy majú 
rôzne obmeny, dĺžku, frekvenciu a reagujú 
na priame požiadavky klientov. V ponuke 
nájdete napríklad aj kurz fotografie, krát-
ke kurzy pre deti, pobytové kurzy, večerné 

kurzy a iné, ktoré účastníkov prevedú 
nepoznaným a privedú zároveň k novým 
zážitkom. Ak o kreatívnom kurze začuje 
laik, teda človek, ktorý snáď s výnimkou 
ranného detstva a základnej školy nedržal 
v ruke ceruzku a nieto ešte štetec, vynorí 
sa veľa otázok či pochybností. Vynoria sa 
predsudky a záporné krútenie hlavou. No 
verte, že nemusíte disponovať výtvarným 
talentom. Stačí, ak sa rozhodnete, že 
svojmu snu či nesplnenej túžbe budete 
venovať napríklad jeden víkend (toľko 
času zaberie základný kurz) a výsledok 
sa dostaví. Navyše s vaším vlastným 
originálnym dielom bude výsledkom 
aj zrelaxovaná myseľ.  To, ako ďalej po 
kurze, ktorej  technike sa venovať a ako 
často, o tom všetko sa už rozhoduje každý 
individuálne. Ponuka je pestrá.

OTÁZKY  V NAŠEJ HLAVE
Kurzy vzdelávacej inštitúcie Serafin vyu-
žívajú metódu kreslenia prostredníctvom 
pravej mozgovej hemisféry. Každá z dvoch 
hemisfér má totiž odlišné funkcie, svoje 
neustále výzvy a odpovede. V práci počas 
kurzov sú účastníci vedení k cvičeniach 
a úlohám, ktoré doprajú „odpočinok“ ľavej 
časti mozgu, teda tej, ktorú bežne počas 
života viac zaťažujeme, a zároveň napo-
máhajú rozvíjať kreatívne schopnosti jeho 
pravej časti, teda tej, ktorá je zvyčajne 
menej aktívna. Serafin metódu neustále 
dopĺňa, rozširuje, prispôsobuje a overuje 
v praxi. 

VŠETCI SME UMELCI
Kurzy kresby/maľby sú určené pre každé-
ho, teda i pre úplných začiatočníkov. Lek-
tori účastníkov cvičeniami, individuálnym 
prístupom a výsledkami práce postupne 
utvrdzujú v tom, že talent nemusí byť zá-

konitosťou a človeku mnohokrát postačí 
iný postup, iný pohľad na vec. Kreslenie a 
maľovanie nie je iba o kreslení a maľovaní 
samotnom, ale i o prekonávaní samého 
seba. Je to zároveň zábava, inšpirácia, 
relax a tajomstvo, ktoré má šancu odhaliť 
každý z nás.

VAŠE DIELO
Nech vás už ku kurzom kreslenia a maľby 
privedie hocičo, každá pohnútka je správ-
na. Všetci totiž máme v sebe schopnosť 
vytvoriť malé či väčšie dielo. Nakresliť 
si svoj vysnívaný obrázok, čo spôsobí vnú-
tornú radosť. Pochvália vás aj iní. Tak ako 
sa to napríklad udialo účastníkom kurzu, 
ktorí mali možnosť svoju tvorbu nedávno 
prezentovať a vystaviť na samostatnej 
výstave prác klientov Serafinu, ktorá sa 
s úspechom konala v Dome kultúry Cul-
tus v Bratislave. Viac informácií o kurzoch 
a možnostiach prihlásenia sa dozviete na 
www.konecnekreslim.sk.  

Reko z materiálov KK Serafin

Foto: KK Serafin
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Začiatky podnikania neboli jedno-
duché. Zopár drevených súdkov  
v novej pivničke, ktorú vybudovali 

z novomanželskej pôžičky, a tri riadky 
vinice – tak začali budovať značku Ostro-
žovič.

KROK ZA KROKOM
V roku 1993 ako prví priniesli na sloven-
ský trh reduktívne spracované tokajské 
odrody Furmint, Lipovinu a Muškát žltý.
V roku 1997 začali medzi prvými na 
Slovensku používať systém riadenej fer-
mentácie riadenej počítačom. Reduktívne 
vyrobené vína z tokajských odrôd hrozna 
zrazu začali byť svieže, piteľné, s ovoc-

VINÁRSTVO J&J OSTROŽOVIČ 
Z VEĽKEJ TŔNI JE NAJSTARŠOU 
RODINNOU FIRMOU NA SLO-
VENSKOM TOKAJI. ZALOŽILI 
JU MANŽELIA JARO A JARKA 
OSTROŽOVIČOVCI V ROKU 
1990. PO UKONČENÍ VYSOKÉ 
ŠKOLY ZEMĚDĚLSKÉ V LEDNICI 
NA MORAVE SA JARO VRÁTIL 
DOMOV A JEHO SPOLUŽIAČKA 
Z MORAVY, VTEDY UŽ MAN-
ŽELKA, JARKA IŠLA ŽIŤ NA 
TOKAJ SPOLU S NÍM. 

NA TOKAJI
ROKOV 27
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nosťou, pripomínajúcou chuť hrozna. Od 
začiatku podnikania sa snažili sceľovať 
a kupovať rozdrobené pozemky na Tokaji 
a v roku 2000 začali postupne vysádzať 
a obnovovať staré vinohrady. V štyroch 
etapách výsadieb vysadili do dnešného 
dňa vyše 40 hektárov nových viníc.

V roku 2000 vysadili na hone Vlčina svo-
jich prvých 10 hektárov, v rokoch 2005 až 
2006 vysadili ďalších 10 hektárov.
V roku 2010 to bolo 9,69 hektárov,  
v roku 2015, po troch rokoch rekultivácie 
pôdy, vysadili ďalších 10,2 hektárov na 
jednom z najlepších honov na Tokaji, na 
Makovisku. V tomto roku priniesol tento 
vinohrad prvú panenskú úrodu hrozna.

VÍNA Z TOKAJSKÝCH ODRÔD
Ostrožovičovci vedia, že víno sa rodí už 
vo vinici. Obhospodarujú na Tokaji 58 
hektárov vlastných rodivých viníc a ich 
vína získavajú ocenenia po celom svete.
Vo vínnom portfóliu  firmy nájdete vyše 

NA TOKAJI
päťdesiat odrodových, značko-
vých a tokajských vín v rôznych 
kategóriách a prívlastkoch, od 
tých najsuchších, cez polosladké 
až k Tokajskej výberovej esencii, 
ktorá obsahuje 219 g prírodného 
cukru na liter vína. 

CESTY ZA VÍNOM
Vo vinárstve Ostrožovič vo Veľkej 
Tŕni nájdete celé zázemie pre 
svoje cesty za vínom. Tokajský 
dom v osemhektárovom areáli 
slúži pre stretnutia, školenia aj 
rodinné oslavy.

Päťsto metrov tokajských pivníc, 
vykopaných v sopečnej vyvreline, 
tufe, očarí tajuplnými chodbami 
a degustačnými miestnosťa-
mi. Umelecké diela vytesané 
v stenách pivnice a firemný 
archív, plný vzácnou plesňou 
obrastených fliaš, dotvárajú historickú 
atmosféru.

Penzión v areáli  vinárstva so štrnástimi 
izbami poskytuje štýlové ubytovanie vo 
vidieckom duchu. Dostupné sú všetky 
výdobytky modernej doby ako WIFI, TV 
SAT, jacuzzi a bazén, v lete vyhrievaný 
slnečnými kolektormi. Poteší aj fľaša vína 
na izbe grátis.

Klienti, ktorí vinárstvo navštívili, sa radi 
vracajú. Vinárstvo Ostrožovič, aj keď je na 

samom východe Slovenska, je malou oá-
zou na slovenskom Tokaji, ktorá si návšte-
vu iste zaslúži. Viac na www.ostrozovic.sk.
  
Reko z materiálov J & J Ostrožovič

Foto: J & J Ostrožovič
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chcieť ani opustiť. Všetky boli postavené 
so zreteľom na tradičné prvky liptovskej 
architektúry a zároveň poskytujú luxusné 
ubytovanie, ktoré vyhovie aj náročnejším 
zákazníkom. Chalúpky v sebe snúbia ro-
mantiku tradičnej slovenskej dediny s po-
hodlím, ktoré k dovolenke neodmysliteľ-
ne patrí. Ide o dvojpodlažné chaty, ktoré 
boli vystavané tradičným spôsobom, teda 
systémom zrubových domov. Na prízemí 
sa nachádza veľká obývacia miestnosť  
s krbom, pričom drevo si doň môžete 
sami narúbať, čo môže byť pre niekoho 
relax či vhodná fyzická aktivita.

SÚKROMIE A POHODLIE
Na druhom podlaží sa nachádzajú spál- 
ne a ďalšie potrebné príslušenstvo.  

HĽADÁTE MIESTO PRE IDEÁLNU 
DOVOLENKU, RELAX ČI VAŠE AKTI-
VITY? NAJLEPŠIE NIEKDE V HO-
RÁCH, KDE POČAS CELÉHO ROKA 
NÁJDETE MNOŽSTVO ATRAKCIÍ? A 
NAJRADŠEJ BY STE BÝVALI V TRA-
DIČNEJ DREVENICI, A PRITOM  
V NEJ MALI ABSOLÚTNE SÚKRO-
MIE A LUXUS? TAK POTOM NE-
EXISTUJE LEPŠIA VOĽBA, NEŽ SA 
VYBRAŤ DO CHALÚPKOVA!

IDEÁLNE MIESTO NIELEN PRE RELAX

Chalúpkovo nájdete na konci obce 
Liptovská Štiavnica, ktorá sa 
nachádza asi 3 kilometre východne 

od Ružomberka. Túto romantickú časť de-
diny tvoria klasické slovenské dreveničky, 
zoradené v dvoch radoch oproti sebe, ako 
aj roztrúsené na úpätí Fatry, a zo všetkých 
je nádherný výhľad na vrch Salatín. V ich 
okolí je množstvo turistických atrakcií.  
V zime je to napríklad Skipark Ružombe-
rok alebo Skipark Jasná – oba sú ideálne 
na úžasnú lyžovačku a počas celého roka 
sa môžete vybrať aj na termálne kúpalisko 
do Bešeňovej alebo do historickej obce 
Vlkolínec, ktorá je chránenou pamiatkou 
UNESCO. Z Chalúpkova môžete ľahko 
podnikať výlety na Oravu, do Nízkych 
alebo Vysokých Tatier, na Liptovskú 
Maru alebo sa vyšantiť na tobogánoch 
v neďalekej Tatralandii pri Liptovskom 
Mikuláši, prípadne sa poriadne zregene-
rovať v Aquacity Poprad. Veľmi ľahko sa 
však môže stať, že sa vám v chalúpkovskej 
dreveničke tak zapáči, že ju nebudete 
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V niektorých chatách sú dve až tri samo-
statné spálne, ktoré poskytujú dostatok 
súkromia. Každá spálňa je zariadená 
pohodlnými posteľami, nočnými sto-
líkmi, skriňami a ďalším nábytkom, 
vhodným na odkladanie vecí a oblečenia, 
čo je nesporná devíza pri dlhodobejších 
pobytoch. 

Kúrenie v chatách je riešené elektrickými 
konvektormi a podlahovým vykurova- 
ním v kúpeľniach a toaletách. Hlavným 
zdrojom tepla sa však v každom počasí 
môže stať oheň v kamennom kozube 
alebo v keramickej kozubovej peci. 

Dá sa predpokladať, že každý nový 
návštevník Chalúpkova bude interiérom 
chalúp doslova nadšený. Kuchyňa je za-
riadená modernou kuchynskou linkou so 
zabudovaným elektrickým sporákom aj 
rúrou, nechýba mikrovlná rúra, chladnič-
ka s mrazničkou či varná kanvica. Obý-
vačke dominujú dve pohodlné sedačky 
pre šesť osôb, dva stoly a, samozrejme, že 
občas môžete namiesto obdivovania ohňa 
v kozube pozerať aj televízor. Nechýba 
ani DVD prehrávač, takže nudiť sa po 
večeroch nebudete vy ani vaše deti.

NOVINKY V CHALÚPKOVE
Ako sme sľúbili, tak náš spoločný sen sa 
stal realitou a pre všetkých našich priate-
ľov, hostí a širokú verejnosť sme otvorili 
nový objekt a tým je Zemianska kúria. 
V júni 2016 sme popri už zabehnutých 
dreveniciach uviedli do prevádzky štýlovú 

reštauráciu, vináreň a školiace priestory, 
ktoré s kapacitou až 150 ľudí poslúžia na 
semináre, konferencie, teambuildingy, 
oslavy, svadby či oddych. S veľkorysou 
rozlohou 1 500 m2 majú klienti možnosť 
maximálneho pohodlia. V suteréne je noč-
ný bar s biliardovým stolom. Vo wellness 
v podzemí budete mať pocit, akoby zastal 
čas, pretože architekti nič nenechali na 
náhodu a vytvorili doslova oázu pokoja. 
Jeho súčasťou je parná a fínska sauna, 
zážitkové sprchy, bazén s protiprúdom, 
relaxačné ležadlá, masérska miestnosť i 
fitnes centrum. 

Zemianska kúria tiež ponúka jedinečný 
gastronomický zážitok, výnimočné jedlá 
a vína tých najlepších značiek, ktoré 
môžete ochutnať vo vinárni. Súčasťou 
služieb je aj detský kútik a už spomínaná 
špičkovo vybavená seminárna miestnosť. 
Vo vonkajšom prostredí je priestranná 
terasa s výhľadom na prírodu, jazierko, 
veľký detský areál, nafukovací hrad, 
basketbalové mini ihrisko či stolný tenis, 
kde zažijú kopec zábavy nielen deti, ale aj 
dospelí. Na firemných teambuildingoch 
tak budú môcť záujemcovia pracovať na 
indoorových aj outdoorových aktivitách 
od výmyslu sveta – od cielených aktivít, 
prednášok, diskusií, testov až po množ-
stvo vonkajších aktivít, vrátane tréningu 
na lanách. K dispozícii je požičovňa štvor-
koliek a bicyklov či jazda na Segway. Toto 
všetko vytvára príjemnú symbiózu. Pre 
jedných cez deň vzdelávanie sa, hľadanie 
spoločných tém a riešení, pre iných je to 

zase oddych, dovolenka či večerný relax a 
zábava.

MIESTO, KDE SA BUDETE 
RADI VRACAŤ
Okolitá príroda má svoje čaro v každom 
ročnom období. Priamo z chalúpkovskej 
osady môžete podnikať pešie výpravy, 
pričom jednou z prvých zastávok môže 
byť prameň minerálnej vody, ktorá vy-
viera priamo zo zeme asi 50 metrov nad 
južným radom chalúpok. A ešte jedným 
si môžete byť počas pobytu v Chalúpkove 
istí. Bez ohľadu na to, či sa ráno vyberiete 
na lyžovačku, alebo zrelaxovať do wellness 
centra – vždy sa budete tešiť na chvíľu, 
kedy sa sem opäť vrátite. Chalúpkovo je 
skrátka splnenie si aj tých najnáročnejších 
predstáv o bývaní v dreveniciach a záro-
veň miesto pripomínajúce akýsi detský 
sen alebo skôr rozprávku, do ktorej sa 
vždy budete radi vracať. Ktovie? Možno 
raz bude mať Chalúpkovo aj vlastnú 
poštovú pečiatku a známku, aby o jeho 
existencii vďaka pohľadnici uverili aj tí, 
čo tam neboli a ani o ňom nepočuli. Viac 
informácií na www.chalupkovo.sk.

Dušan Jacko & Robert Pavelka

Foto: Chalúpkovo
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MEXIKO JE KRAJINA, KTORÁ Z HLAVNÝCH VEČERNÝCH SPRÁV MÔŽE VYZNIEŤ PRIAM NEGATÍVNE. 
NIČIVÉ ZEMETRASENIA, DROGOVÁ MAFIA, NEBEZPEČNÍ MEXICKÍ MUŽI, PRED KTORÝMI USA NA 
SVOJEJ JUŽNEJ HRANICI STAVIA MÚR. OPAK JE VŠAK PRAVDOU. KRAJINA SA VĎAKA SPOLUPA-
TRIČNOSTI OBYVATEĽOV AJ PO TRAGICKÝCH ZEMETRASENIACH RÝCHLO SPAMÄTÁVA, VÄČŠINA 
MIEST, KTORÉ SÚ TURISTICKY ZAUJÍMAVÉ, ZEMETRASENIA NEZAZNAMENALI. 

Takže Mexiko naďalej zostáva 
krajinou, kde sa miešajú vône čili 
korenia, smogu, limetiek a tequily, 

rytmov mariaci a zmyselnej salsy. Moder-
ná globalizácia, tradičný španielsky vplyv, 
katolicizmus verzus pár zachovaných 
prastarých šamanských rituálov.

SPOZNAJTE AUTENTICKOSŤ
Celková populácia okolo 100 miliónov, 
štát, ktorý je federáciou pozostávajú- 
cou z 31 štátov a federálneho dištriktu  
v hlavnom meste Mexico City. Krajina, 
kde viac ako 30 % obyvateľov sú pôvodní 
domorodí Indiáni, 54 skupín a podskupín, 
každá s vlastným jazykom a autentickou 
kultúrou. Mexiko navštívi ročne 7 milió-
nov turistov. Ak by ste chceli prispieť k 
zvýšeniu návštevnosti tejto krajiny, určite 
odporúčame náš poznávací zájazd, kde 
počas dvoch týždňov prejdeme najzaují-
mavejšie miesta od hlavného mesta, cez 
pralesné oblasti Chiapas a pyramidálne 
pamiatky, kultúra Mazov až po biele pláže 
na Yucatáne a kúpanie v podzemných 
jaskyniach Cenote. Nevynecháme, samo-
zrejme, ani koloniálny skvost – jeden zo 
štátov s veľkým zastúpením pôvodnej 
indiánskej kultúry – OAXACA.

Oaxaca – jeden z mexických štátov a záro-
veň názov jeho hlavného mesta, ktoré naj-
väčší rozmach  zaznamenalo v 18. storočí, 
kedy tu španielski dobyvatelia postavili 
tie najkrajšie koloniálne stavby.  Podobne 
ako v iných častiach Mexika, aj tu Španieli 
postavili svoje sídlo na mieste, kde už 
predtým existovalo pôvodné osídlenie 

Mixtékov a Zapotékov. Architektúra mes-
ta ladne kombinuje koloniálne a pôvodné. 
Jemne opracované kamenné budovy, 
kostoly, arkády a patiá prezrádzajú jeho 
dôležitosť počas koloniálneho obdobia. 
Ulice obklopujúce Zócalo sú pešia zóna a 
sú ako stvorené na príjemné prechádzky. 
Kaviarne a reštaurácie sú vždy plné.  
Časté sú tanečné a hudobné večery. Na 
Zócale stojí katedrála so vzácnou baroko-
vou fasádou a každé ráno sa tu vztyčuje 
mexická vlajka. Historické centrum bolo  
v roku 1987 vyhlásené za svetové kultúr-
ne dedičstvo pod ochranou UNESCO.

VPLYV INDIÁNSKYCH KULTÚR
Kopce obklopujúce údolie Oaxacy sú 
zarastené borovicami a skrývajú sa v nich 
dedinky roľníkov. Pestujú tri „sestry“ – 
kukuricu, fazuľu a tekvicu, ktoré tvoria 
základ ich jedálnička. Darí sa tu tiež agá-
ve, z ktorého vyrábajú pálenku podobnú 
tequile, Mezcal, ktorý je jedným z najzná-
mejších symbolov tohto štátu. 

Na kopci nad mestom môžete navštíviť 
jednu z najkrajších pyramidálnych sta- 
vieb – Monte Albán, olmécko-zapotécke 
náboženské a ceremoniálne miesto pod 
patronátom UNESCO. Mesto založili 
Olmékovia, neskôr prevzali vplyv Zapo-
tékovia, od ktorých pochádza väčšina 
zachovaných stavieb. Prispeli k rozšíreniu 
matematických znalostí a k meraniu času. 
Používali hieroglyfické písmo, ktoré sa 
zatiaľ nepodarilo rozlúštiť. Neskôr obsa-
dzujú toto územie Mixtékovia,  ktorých 
kultúra nám zanechala maľované kódexy. 

 OAXACA
MEXIKO –
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Z Monte Albán sa stáva nekropola – veľké 
pohrebné miesto. V hrobkách sú honos-
né obradné dary a spolu s mŕtvymi aj 
ľudské obete. Na Monte Albán nájdeme aj 
ihrisko na rituálnu indiánsku hru – pelotu 
a observatórium. Indiánske kultúry 
Mezoameriky prikladali veľký význam 
astronómii a ročným cyklom, špeciálne 
okná im ukazovali čas rovnodennosti aj 
slnovratov. Na ďalšom mieste v údolí  v El 
Tule nájdete jeden z najstarších stromov 
na planéte, ktorý má vraj viac ako 2 000 
rokov. V oblasti chovajú ovce a ovčiu vlnu 
spracúvajú až po výsledný produkt – ruč-
ne tkané vlnené koberce  s typickými me-
xickými vzormi a farbami, ktoré získavajú 
z prírodných zdrojov. 

NETRADIČNÉ ZÁŽITKY 
Večer sa určite oplatí vrátiť do koloniál- 
nych uličiek mesta, kde rozvoniava 
čokoláda. Okrem gurmánskych zážitkov 
ponúka aj možnosť zažiť netradičné 
„SPA“. Kamenné domy majú vnútorné 
dvory a v mnohých sa nachádza tradičná 
indiánska sauna. Je to hlinená stavba  
v tvare iglu – TEMAZCAL. Jeden z naj-
autentickejších rituálov, aké môžete na 
území Mexika zažiť. Očista tela aj duše. 
Podľa šamanov sa naše telo skladá zo 
základných elementov – vody, vzduchu, 
zeme a ohňa. Ich rovnováha by mala byť 
v záujme zachovania zdravia naším pr-
voradým cieľom. Jedným z prostriedkov, 
ako to dosiahnuť, je práve temazcal. Tento 
rituál sa takmer vôbec nezmenil od čias 

kolonizácie. Ako to prebieha dnes? Pred 
uskutočnením dobrého temazcalu treba 
žhaviť oheň aspoň deň vopred.  Sedí sa a 
neskôr aj leží na hlinenej dlážke prikrytej 
trstinovým kobercom. Spoza kamennej 
steny sála horúčava. Laurenco – šaman 
z kmeňa Zapotékov, v civilnom živote 
fyzioterapeut, hovorí, že v tejto saune sa 
aj narodil. Jeho matka z nej nevyšla počas 
celého šestonedelia. Laurenco namočí 
mätové vetvičky do chladnej vody a krúži 
nimi nad hlavou, na horúce kamene 
prihadzuje rôzne sušené bylinky a živicu 
kopál. Čerstvé trsy podáva účastníkom, 
rozdá indiánske hudobné nástroje, 
vajíčka... Nie je to obyčajná sauna, je to 

prastarý indiánsky rituál. Približne po 
hodine vychádzajú ľudia malým otvorom 
von. Ľahnú si a zabalení v deke oddychu-
jú, užívajú si masáž olejom s bylinkovou 
vôňou, popíjajú teplý čaj. 

Temazcal môžete zažiť aj v „sterilnejšej“ 
verzii v luxusnom hoteli, autenticita 
zážitku na dvore u domácich je však oveľa 
zaujímavejšia a pre Európana je to pravé 
dobrodružstvo poznania. 

Mgr. Zuzana Hermanová, CK VICTORY TRAVEL

Foto: CK VICTORY TRAVEL

NA KOPCI NAD MESTOM 
MÔŽETE NAVŠTÍVIŤ 
JEDNU Z NAJKRAJŠÍCH 
PYRAMIDÁLNYCH STA-
VIEB –  MONTE ALBÁN, 
OLMÉCKO-ZAPOTÉCKE 
NÁBOŽENSKÉ A CERE-
MONIÁLNE MIESTO POD 
PATRONÁTOM UNESCO. 
MESTO ZALOŽILI OLMÉ-
KOVIA, NESKÔR PREVZALI 
VPLYV ZAPOTÉKOVIA, 
OD KTORÝCH POCHÁDZA 
VÄČŠINA ZACHOVANÝCH 
STAVIEB.  



Važení čitatelia,

ďakujeme všetkým za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne ve-
ríme, že v ňom nachádzate inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využívate 
pri zveľaďovaní vášho bývania. 

Staňte sa teraz predplatiteľom a vyhrajte. Každý, kto si predplatí, 
alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania v ďalšom 
kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

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

Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu:  
Perpes, s. r. o., Cabajská 28, 949 01 Nitra. 

Predplatné môžete objednať aj vyplnením objednávky na stránke 
www.domabyvanie.eu alebo e-mailom na adresu redakcia@
domabyvanie.eu. 

Objednávku môžete odovzdať aj priamo na každej pošte alebo doručovateľovi 
Slovenskej pošty, alebo telefonicky na č. 02/5441 8102, 02/544 8091, 
02/4524 8213.  

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

Je to nádherný pocit svojim zákazní-
kom odprezentovať výsledok práce a 
vedieť, že je dielo perfektne zhotove-
né. Preto vsádzam na Zambelli s jeho 
širokým sortimentom strešného od-
vodňovacieho systému a praktickým 
kompletným systémovým riešením. 
Výsledkom sú vždy pôsobivé riešenia. 
A predovšetkým spokojní zákazníci. Na 
Zambelli sa môžem vždy spoľahnúť. 
www.zambelli.cz

JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENÉ

GERMAN QUALITY

PERFEKTNÁ 
VOĽBA. 
ZAMBELLI 
TO DOKÁŽE.

Predplaťte si DOM a BÝVANIE 
a vyhrajte!

Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,40 eur                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,20 eur                                                      
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu
Krížikom označte dĺžku predplatného.    

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

Dátum:....................................*Podpis:.................................................................................................

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



Inšpirujte sa vo Vašej 
najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín

6x v SR / Bratislava • Martin • Nitra • Trenčín • Trnava • Žilina

PESTRÁ
PONUKA
SPECTER

NOVÝCH KUSOVÝCH KOBERCOV

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno.sk

BRENO.sk

KUPÓN NA Z¼AVUÓ

Platí len do 31. 12. 2017! 
Vzťahuje sa iba na tovar v predajni. 
Zľavy sa nesčítavajú, neplatí spätne, na akciový 
tovar, na objednávku ani v e-shope.

pri nákupe
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