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S FAGOR ušetríte... www.fagor.com  

PRÁČKA FAGOR
PERLA VO VAŠEJ

   DOMÁCNOSTI

  šetrné pranie    správne dávkovanie pracieho prostriedku

  úspora elektrickej energie    moderný dizajn s čelným priezorom 

  nízka spotreba vody    LED displej s dotykovým ovládaním

Už 8 rokov používam spotrebiče Fagor 
a môžem vrelo odporučiť.

Bára Štěpánová
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Príchodom letného obdobia sa človeku otvárajú nové možnos-
ti. Slnečné lúče dobíjajú človeka činorodou energiou a dávajú 
mu kreatívne vnuknutia a nápady pri zveľaďovaní svojho do-
mova. Možno tento pocit poznáte aj vy. Potešenie z tvorivého 
procesu vás potom napĺňa radosťou z dobre vykonanej práce.

Letné obdobie sa taktiež nesie v znamení oddychu a relaxu. 
Príjemné hrejivé počasie láka tráviť viac času v záhrade alebo 
na letnej terase, napríklad pri rannej káve alebo po práci  
v rodinnom kruhu v harmonickom prostredí. Preto vám 
prinášame inšpiráciu aj pre tento priestor.

Budeme veľmi radi, ak vám v nájdení toho správneho impulzu 
budeme nápomocní a budeme inšpiráciou pre vaše bývanie. 
Prajeme vám veľa šťastia a príjemné čítanie! 
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Trnava - Art-ton
Paulínska 20, 
tel/fax:  033 5512 849
kastudio@stonline.sk

Prievidza - PEGAS studio 
Bojnická cesta 19, 
tel.: 0911 282 666
info@pegasstudio.sk

Žilina – ROOL / areál Kinekus
Kamenná 4, 
tel: 0949 814 097
rool@rool.sk 

Košice – kuchynské štúdio
Vodná 2, 
tel.: 055 6228 597, 0907 997 189

ballerina.kosice@gmail.com

Nitra - Nábytok u Brucknera
Farská 17,  
tel.: 0911 808 079
kuchyne@bruckner.sk   

B. Bystrica - S-Studio 
Na Troskách 16, 
tel.: 0904 881 600, 048 4125 757
studio@mail.t-com.sk

Spišská N. Ves - Altis interier 
Duklianska 38, 
tel.: 0911 276 410
info@altisinterier.sk

Bratislava - Merito
Vajnorská 41, 
tel.: 0915 775 896
predaj@merito.sk

Ako sa zamilovať do balleriny...

Vyberiete si obyčajnú kuchyňu neznámeho pôvodu a kvality materiálov 
či  komponentov,  alebo  prvotiednu  nemeckú  kuchyňu  s  päťročnou 
zárukou, pokiaľ je cena porovnateľná?
Sme tu práve pre vás.  Kuchynský i obývací nábytok značky Ballerina je 
výborným riešením. 

Ak ste sa rozhodli, stačí navštíviť niektoré z našich kuchynských štúdií  
a presvedčiť sa, že nie všetky značkové kuchyne musia byť nedostupné.
Ballerina neohrozí váš rozpočet a vy naopak získate kvalitný výrobok 
s vysokou pridanou hodnotou za rozumnú cenu.

    Teraz limitovaná akcia. 
Pri  predložení tohto  kupónu  získate na objednávky  uzatvorené  v období 
    do 31. 8. 2013 u niektorého z uvedených predajcov zľavu 30% na 
kuchynský a obývací nábytok Ballerina.  Zľava je  jednorazová, neprenosná 
a platí  pre jednu objednávku.

zastúpenie pre SR a ČR:
tel.:  +420 721 171 233
info@ballerinakuchyne.cz

Ballerina Küchen ponúka spoluprácu zabehnutým predajcom na regionálne
zastúpenie po celom Slovensku.

Zariaďujete kuchyňu? Chcete vo svojom byte vymeniť nábytok 
a hľadáte pomer výbornej kvality za rozumnú cenu?
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VySPORIADAť SA S KVALIT-
NÝM A ESTETICKÝM BÝVANíM 
V ATRAKTíVNEJ LOKALITE 
VEľKOMESTA JE ZVäČšA Zá-
LEŽITOSťOU ASTRONOMICKEJ 
SUMy, MNOŽSTVA KOMPRO-
MISOV ALEBO šťASTENy. Vy-

HľADáVANé šTVRTE DáVNO PODCHyTILA MOCNá RUKA REALITNéHO TRHU. KEď VšAK ČLOVEK 
Má OTVORENú MySEľ, NAVyšE JE ARCHITEKT HľADAJúCI STRECHU NAD HLAVU V STOVEŽATEJ 
PRAHE, TAK S DáVKOU INVENCIE VyKúZLI Z PRáČOVNE PARáDNy RODINNÝ  PRíByTOK.
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ARchItEktúRA PRoJEkT

Ako z práčovne 
VyŽMÝKAť ByT
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ByT či NeByT? 
Pred niekoľkými rokmi sa svoju bytovú 
otázku snažil vyriešiť česko-slovenský 
manželský pár Ing. arch. Vladimír Vašut 
a Ing. arch. Erika Vašutová. okolnosti za-
riadili, že ich domovinou sa stalo hlavné 
mesto Čiech, kde v súčasnosti s Akad. arch. 
Viktorom Vlachom spoluvlastnia architek-
tonickú spoločnosť. Neľútostnú situáciu 
na realitnom trhu s bytmi si uvedomovali 
veľmi dobre. Vedeli, že určite nebude ľah-
ké zohnať adekvátne a atraktívne bývanie 

v centre za rozumnú cenu. Preto prišli  
s nápadom, aby sa zamerali na priestory, 
ktoré mohli uniknúť ziskuchtivému oku 
maklérov. Takých možností však nebolo 
priveľa, jednu však objavili – začali hladať 
pôvodne nebytové priestory, ktoré by sa 
dali zrekonštruovať na bytové a prispôso-
biť svojim nárokom a víziám. objavili tak 
malú Prádelnu Mandl priamo v malebnom 
centre. A dopadlo to excelentne!

hOlANDSká INšPIRácIA
Dnes sa z niekdajšej práčovne akiste teší 
celá rodinka Vašutovcov, pretože nado-
budla znaky príjemného domova a navy-
še vďaka vlastnej iniciatíve. Manželskej 
dvojici sa prostredníctvom ich tvorivého 
vzťahu k alternatívnym a netradičným ar-
chitektonickým riešeniam podarilo vybu-
dovať atraktívny a moderný rodinný byt. 
Situovaný je na prízemí väčšieho bytové-
ho komplexu zarovno ulicou. Disponuje 
voľným vstupom do vnútrobloku domu, 
kde cez menšiu oddychovú terasu možno 
prejsť priamo do tamojšej záhrady. keďže 
veľké okná bytu mieria priamo do ulice či 
záhrady, domáci tak majú zvláštnu mož-
nosť interakcie so životom okolo seba. Zdá 
sa, že manželská dvojica sa inšpirovala ho-
landským štýlom, ktorý vychádza z obdob-
ného spôsobu situovania. Ako napokon 
sami uvádzajú: „Prednosťou je otvorenosť 
priestoru v interiéri a jeho prepojenie s ex-
teriérom. Prepojenie s vnútroblokom – 
zeleňou, dáva tomuto priestoru kvalitu 

01

02

03

04

01 Jedáleň spojená s kuchyňou a obýva-  
 cím priestorom ponúka príjemný vý-  
 hľad a priamy vstup do vnútrobloku   
 bytovej výstavby.
02 Detská izba je priestorom hry a štúdia  
 s možnosťou pozorovania mestského  
 ruchu cez veľké okno, ak si to deti   
 prajú. Ak nie, zatiahnu špeciálnu role- 
 tu, ktorá netieni, ale rozjasňuje priro- 
 dzené svetlo, a nie sú nikým rušené.
03 Terasa majiteľom zaručuje pohodu   
 a relax v prostredí zelene – výhody,   
 ktoré nemá každý obyvateľ bytu.
04  Fasáda bytového domu niekdajšiu   
 práčovňu Mandl už nepripomína, za   
 múrmi sa nachádza štýlový byt   
 Vašutovcov.
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PôDORyS – 00 chodba domu, 01 vstupná hala, 02 kúpeľňa, 03 sklad s kotlom, 04 kuchyňa, 05 jedáleň, 06 obývačka, 07 spálňa so sklápacou po-
steľou, 08 terasa, 09 záhrada, 10 destká izba, 11 pracovný stôl, 12 poschodová posteľ, 13 chodník pred domom, 14 komunikácia pred domom 
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života v rodinnom dome, a pritom sa na-
chádzame v centre starej Prahy, neďaleko 
nábrežia Vltavy.“ 

lOgIkA DEtAIlOV
Dominantou tohto nie príliš tradičného 
príbytku je veľký polyfunkčný priestor 
obývačky s kuchyňou a jedálňou, ktorá sa 
večer sklopením manželskej postele mení 
na spálňu. Na svoje si prídu deti vo veľkej 
detskej izbe s mohutnou poschodovou 
posteľou a s priamym výhľadom na ulicu. 
komplexnosť bytu, samozrejme, dopĺňa 
kúpeľna so záchodom a sklad so šatňou. 
V chodbe sa nachádzajú niky na pračku, 
sušičku či technické vybavenie, ďalej je tu 

botník a šatníková skriňa. Taktiež sú tu 
inštalované veľké posuvné dvere, ktoré 
dokonalo odhlučnia vchod. Manželia si 
dali pedantne záležať na každom jednom 
detaile, všetko má svoje presné a logické 
miesto. Interiér zalieva prirodzené slnečné 
svetlo a celkový pozitívny vnem dokres-
ľuje nevtieravá farebnosť a vynaliezavosť 
jednotlivých súčastí interiéru. Podľa všet-
kého si Vašutovci ušili byt namieru, ako 
hovoria, je takpovediac ich osobným ma-
nifestom.

SúčASNé VýZVy
V rámci svojej spoločnosti architekti Vla-
dimír a Erika Vašutovci so spoločníkom 

Viktorom Vlachom pracujú na viacerých 
tvorivých výzvach. Momentálne dohliada-
jú na výstavbu štyroch rodinných domov 
a rodinný penzión v chránenej krajinnej 
oblasti Jizerských hor. Ďalej dokončujú 
rekonštrukciu továrne neďaleko Novej 
Paky a tamtiež pracujú na väčšom projekte 
novej továrne s ubytovaním pre mladých 
špecialistov Light View Campus. Zaujíma-
vou príležitosťou je pre nich aj rozpraco-
vaný projekt v kútnej Hore, kde vyrastie 
azylový dom pre matky s deťmi. Zdá sa, 
že životná filozofia dvojice funguje ako 
hodinky: „Všetko ide, len treba chcieť... 
a nájsť spôsob...“

Rastislav Salay

Foto:  Róbert žákovič

Autor: Vladimír Vašut, erika Vašutová

Adresa: Nové Mesto, Praha 2

Projekt: 2006

Realizácia: 2006 – 2012

úžitková plocha: 67m2 + 22m2 terasa

08 09
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05 Zmysel pre krásu a ladnosť detailov   
 Vašutovcom nemožno uprieť.
06 Jednoduché a decentné tvary vstupnej 
  haly. Povedali by ste, že tento priestor  
 bol kedysi zázemím práčovne?
07 Aj moderná kúpelňa ladí s celkovým   
 dizajnom bytu. Vaňa je oproti   
 štandardu zapustená nižšie a lepšie sa  
 do nej vstupuje nielen deťom.
08  Veľký polyfunkčný priestor je kľúčovou 
 dominantou bytu, keďže sa tam na-  
 chádza kuchyňa, jedáleň, obývačka,   
 ba aj spálňa.
09  Deti majú často veľa vecí, preto im   
 treba dopriať veľkú skriňu, ktorá záro - 
 veň ladí s celkovým usporiadaním.
10  Takto vzniká spálňa na noc.
11  Farebnosť a hravosť majú deti rady,   
 podporuje tvorivosť a kreatívne   
 myslenie.



BIELA technika ČIERNA technika POČÍTAČOVÁ technika KANCELÁRSKE potreby HOBBY a ZÁHRADA HRAČKY

Stolový gril 
Duo platniãka umoÏÀuje výber grilovania na hladkom alebo rebrovanom povrchu,
platÀa s nepriºnavou povrchovou úpravou na grilovanie bez oleja, nastaviteºný ter-
mostat zabezpeãuje dokonalé výsledky pri kaÏdom jedle, integrovaný podnos na
zachytávanie nadbytoãného tuku, naklonené grilovacie platniãky, aby odtekal nad-
bytoãný tuk, sklenené veko, odnímateºná grilovacia platÀa umývateºná v umývaãke
riadu, noÏiãky s proti‰mykovou úpravou, teplotná kontrolka, príkon: 1500 W, roz-
mery grilovacej platne: 420 x 240 mm

Práãka so 6. zmyslom
Energetická trieda A+, spo-
treba: 0,93 kWh/ 49 L, veºk˘
LCD displej, 18 základn˘ch
programov, technológia Fuzzy
Logic, 1000 ot./min, kapacita
prania 5,5 kg, riadená optima-
lizácia spotreby vody, kontrola
tvorby peny, systém vyrovná-
vania nestability, microban an-
tibakteriálny materiál násypky,
Soft opening, rozmery: 90 x 40
x 60 cm

Whirlpool AWE 7519

228, -

1000 ot/min. • A+ • 5,5 kg 

R˘chlovarná kanvica
Atraktívne prevedenie z vysokou‰lachtilej
ocele, automatické  vypnutie, objem 1 l,
ochrana proti spusteniu naprázdno, tepelná po-
istka, skryté v˘hrevné teleso, otoãná základÀa
360°, odoberateºn˘ filter

Îehliãka
360° otoãn˘ konektor textilného
kábla, extra dlh˘ kábel 
4Safety™ - bezpeãnostn˘ stojan
XL, odvápÀovací systém, veºk˘
zásobník na vodu, aÏ 2,5m dlh˘
kábel s 360° ohybn˘m konekto-
rom, sveteln˘ ukazovateº, funkcia
sprej, veºmi klzká Ïehliaca plo-
cha, nastavenie intenzity pary,
vertikálne naparovanie, regulácia
mnoÏstva pary 0-35

Electrolux EEWA 5200 

29,50 -Electrolux EDB 5130 CO 

35,90 -

+ DARČEK 
vodný filter 
Electrolux 
EWFLJ 1

+ DARČEK vodný filter 
Electrolux EWFLJ 1

Philips HD6322/20 59,90 -

DOPRAVA
SPLÁTKOVÝ

PREDAJ
ONLINE 

PODPORA
BEZPEČNÝ

NÁKUP

Zanussi ZWP 581

199, -

Práãka
Energetická trieda A+, spo-
treba 49 L/ 1,04 kWh, kapa-
cita prania 5,5 kg, r˘chlosÈ
odstreìovania 850 ot/min.,
hluãnosÈ pri praní 58
dB,elektronické programo-
vanie otoãn˘m voliãom a
tlaãidlami, moÏnosÈ odloÏe-
nia ‰tartu, funkcia pre extra
r˘chle pranie, mnoÏstevná
automatika, aqua stop, od-
loÏen˘ ‰tart, ochrana proti
preteãeniu, r˘chly program,
rozmery: 85 x 40 x 60 cm

850 ot/min. • A+ • 5,5 kg • 40 cm
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Košická 37/A, 821 04 Bratislava
Tel./fax: 02/53 411 927, 0905 440 397

e-mail: studio@ksdaniela.sk
Otváracie hodiny: po-pi 9:00 – 18:00, so 9:00 – 13:00

 OD Slimák, Hálkova 1, 821 08 Bratislava 27
Tel./fax: 02/44 442 830, 0905 440 398

email:studio@danielainterier.sk
Otváracie hodiny: po-pi 10:00 – 18:00, so 9:00 – 13:00

Objednávam si u Vás
na dobierku:

Katalóg Rodinné domy 2013

.............. ks à 3,50 € + poštovné

Meno a priezvisko

..............................................................................................

..............................................................................................

Ulica .................................................................................

PSČ  ...................................................................................

Mesto ..............................................................................

projektov rodinných domov
+ zrkadlové obrazy395

www.prodom.sk
katalóg na internete

NOVINKA

PRODOM spol. s r.o.
Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2

Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15
Fax: 02/50 20 39 16

e-mail: prodom@prodom.sk
http://www.prodom.sk



Interaktívne programy 
na www.prodom.sk: 

zrkadlový obraz, meranie dĺžky, 
meranie plochy, 3D otáčanie, 

3D interiér, farbenie, zariaďovanie.

Cena je vrátane DPH.
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BÝVANIE DIZAJN

ZRáTAť VšETKy šTÝLy A TRENDy BÝVANIA 
JE ASI NEMOŽNé. KAŽDÝ SI MôŽE VyBRAť 
TO SVOJE. NIEKEDy JE ťAŽKé NáJSť NA 
NAšE KONKRéTNE PREDSTAVy O úTULNOM 
BÝVANí ZODPOVEDAJúCI KUS NáByTKU 
ČI MATERIáL. TEPLO DOMOVA NEVyTVá-
RAJú ZáSADNE PRíRODNé MATERIáLy ČI 
TEPLé FARBy. DôLEŽITá JE ROVNOVáHA 
PRVKOV. VyHOVUJE VáM VIDIECKy šTÝL A 
ZARIADENIE S PRíDAVKOM MODERNéHO 
KOMFORTU? TREND VINTAGE PERFEKTNE 
KOEXISTUJE AJ S MODERNÝM ZARIADENíM. 
STAČí ZVOLIť VHODNÝ NáByTOK,  FARBy 
A DOPLNKy. NECHAJTE SA INšPIROVAť 
NAJNOVšíMI TRENDMI, KTORé PONúKAJú 
MNOŽSTVO SPôSOBOV, AKO SI VyTVORIť 
PRAKTICKÝ, ALE úTULNÝ DOMOV.
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01 inspire Design kresielko Beltá Arko / Kombinácia medzi moderným dizaj-
nom a klasikou robí z modelu Arko kúsok, ktorým vybavíte interiér sofistikovane. 
Tradícia s nádychom modernej doby sa predáva s rôznymi poťahmi. Cena  
v závislosti od prevedenia.
02 inspire Design sedačka Bonaldo Peanut B. / Design: Mauro Lipparini
Modulárna sedačka, ktorá sa ľahko prispôsobí vďaka variabilite možností svojmu 
majiteľovi. Samozrejmosťou sú odoberateľné poťahy, a tak nuda v interiéri nehro-
zí. Cena v závislosti od prevedenia.
03 inspire Design posteľ Bonaldo - Sam / V jednoduchosti je krása. Klasika, 
ktorá nemôže sklamať.
04 La Galleria - Ashland / Podnosy z prírodného dreva v rôznych veľkostiach. 
(30x30x9 – 22,00 €, 35x35x9 – 33,00 €, 40x40x9 – 44,00 €).
05 La Galleria - LyRA / Stojaca lampa z tropického dreva. K dispozícii sú tienidlá 
– hnedé a biele. Cena: 477,00 €
06 Inspire Design svietidlo lZF lamps Armadillo / Design: Luis Eslava Stu-
dio, rozmery 80x50 alebo 110x80 cm. Materiálom je prírodné drevo, ktoré vytvára 
nezameniteľnú atmosféru a teplo v priestore. Cena od: 904,00 €

13

04

05 06

03



07 La Galleria - Bagor / Odkladací stolík trojzásuvkový. Kombinácia železo/prírodné 
drevo. Cena: 359,00 €
08 La Galleria - Balisa / štýlové bambusové svietidlo. Cena: 529,00 €.
09 La Galleria - Agua / Vidiecky ostarený solitér - skrinka z tyrkysového dreva. 
Cena: 299,00 €.
10 inspire Design - Bonaldo - Too Late / Design: Hollywood Design CRS Bonaldo, Nád-
herný a moderný dizajn postele Too Late ju predurčuje k využitiu v moderných interiéroch. 
Samozrejmým plusom sú odoberateľné poťahy, ktoré môžete prať i meniť. Ideálne pre 
jednoduchý refresh interiéru. Cena v závislosti od prevedenia.
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11 La Galleria - ecolo Adict / Uteráky a osuš-
ky z biobavlny. Cena od 14,90 €
12 La Galleria - Solo / Servírovací stolík –  
oceľový rám s teakovým drevom. Cena: 416,00 €
13 La Galleria - Bangal / Dvojfarebná železná 
stojatá lampa. Cena: 112,00 €
14 La Galleria - Cetrus / Stropné bambusové 
svietidlo. Cena: 143,00 €
15 La Galleria - Batava / Priestorová dekorá-
cia z teakového dreva. Cena: 143,00 €
16 La Galleria - Zeno / Kreslo s drevenou kon-
štrukciou. Opierku tvorí prírodné prútie, sedák 
je čalúnený príjemnou látkou. Cena: 399,00 €
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Najvyššie ocenenie, Národnú cenu za dizajn 2013 v ka-
tegórii produktový dizajn získala odevná kolekcia THE 
ERA (obr. 01), dizajn: Dana kleinert, výrobca: SG Tra-

ding s. r. o.,  Nitra. Po prvýkrát v histórii konania súťaže využila 
porota právo neudeliť cenu – nebola udelená Národná cena za 
dizajn 2013 v kategórii komunikačný dizajn, namiesto nej bola 
udelená jedna Cena za dizajn 2013 naviac. V zmysle nových 
súťažných podmienok bolo teda udelených okrem hlavnej ceny 
5 Cien za dizajn 2013. Ceny získali: AqUADELíCIA IX (obr. 02), 
wellness vaňa, dizajn: Martin Struss, výrobca: Medexim, s. r. o., 
Piešťany, VIZIo (obr. 03), stomatologická súprava s kreslom, di-
zajn: Rastislav Turek, Peter Mesiarik, výrobca: Chiradent, s. r. o., 
Piešťany, CVoky – ZVIERATká, SToJANy NA SERVíTky (obr. 
04), dizajn: ondrej Eliáš – Designend, výrobca: Refima, s. r. o., 
Horná Streda, SIGNáLy Z NEZNáMA – ČESký koMIkS 1922 
– 2012 (obr. 05), dizajn: Branislav Matis, Matúš Lelovský, spolu-
práca: Boris Belan,  klient: Dům umění města Brna, TyPoGRA-
FIA, text a kniha, dizajn: Eva Péč Brezinová, Slávka Paulíková, 
klient: VŠVU Bratislava. Najlepší študenti získali Cenu ministra 
školstva, vedy výskumu a športu. V kategórii študentský pro-
duktový dizajn bola ocenená kolekcia porcelánových svietnikov 
pod názvom A BUĎ SVETLo (obr. 06), dizajn: kristína kolláro-
vicsová z VŠVU Bratislava, pedagóg: Daniel Piršč, v kategórii štu-
dentský komunikačný dizajn NoVé UČEBNICE, dizajn: Martina 
Rozinajová, VŠVU Bratislava, pedagóg: Pavol Bálik. 
Minister hospodárstva SR rozhodol o udelení zvláštnej ceny 
určenej pre výrobcu za systematické uplatňovanie dizajnu vo fi-
remnej stratégii. V tomto ročníku cenu získal slovenský výrobca 
sedacích vakov Tuli.sk, s. r. o., Bratislava. Na základe odporúča-
nia odbornej poroty udelil zvláštnu cenu aj minister kultúry SR  
a to osobnosti za významné aktivity v oblasti dizajnu – cenu 
získal grafický dizajnér a pedagóg Doc. akad. mal. Pavel Choma. 
okrem uvedených cien sa porotcovia rozhodli udeliť Cenu poro-
ty práci SPRáVNy DIZAJN, dizajn: Juraj Blaško.
Práce prihlásené do súťaže NCD budú publikované v špeciál-
nom čísle časopisu Designum 2/2013, vydanom pri príležitosti 
výstavy.
Viac informácii: www.scd.sk                                                            

V JEDENáSTOM ROČNíKU NCD SA DO SúťAŽE 
ZAPOJILO CELKOVO 156 PRáC, V KATEGóRII 
PRODUKTOVÝ DIZAJN 68, V KATEGóRII KOMU-
NIKAČNÝ DIZAJN 33, V KATEGóRII šTUDENTSKÝ 
PRODUKTOVÝ DIZAJN 43, V KATEGóRII šTU-
DENTSKÝ KOMUNIKAČNÝ DIZAJN 12. PRIHLá-
SENé DIZAJNy HODNOTILA V DňOCH 27. – 
28. 3. 2013 JEDENáSťČLENNá MEDZINáROD- 
Ná POROTA. 

NáRODNá CENA 
ZA DIZAJN 2013
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OByTNÝCH IZIEB
NA úVOD NIEKOľKO FAKTOV Z MINULOSTI. Z HISTORICKéHO 
HľADISKA SA SPOLOČENSTVá, DLHODOBO OSíDľUJúCE POD-
KARPATSKú OBLASť, ROZVíJALI V TRADIČNÝCH A VZáJOMNE SI 
PODOBNÝCH PODMIENKACH. ZO SPOLOČENSKéHO HľADISKA 
MOŽNO JEDNOZNAČNE KONšTATOVAť, ŽE TO BOL HLAVNE 
DôRAZ NA RODINU A PREVLáDAJúCE KRESťANSKé HODNOTy, 
ČO S DOBOVOU REFLEXIOU SLOHOVÝCH VPLyVOV SPôSOBILO 
POMERNE USTáLENú šTRUKTúRU V DISPOZIČNOM ČLENENí 
INTERIéRU DOMOV BEŽNÝCH OByVATEľOV, V PODSTATE BEZ 
OHľADU NA TERITORIáLNE UMIESTNENIE.

Podoby
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Centrom diania v obydliach bola jed-
noznačne kuchyňa alebo izbica, čo je 
možné vnímať nielen vo vidieckom 

prostredí, ale aj v mestských domovoch 
„priemerných“obyvateľov. Táto miestnosť 
bola jednoznačne tým priestorom, kde 
sa diala väčšina rodinného života, a to aj 
vtedy, keď rodina obývala aj veľkorysejšie 
disponované obydlie. Mimoriadne necit-
livý zásah socialistického staviteľstva, za-
vedením miniatúrnych kuchýň, do takejto 
hierachie spôsobil zmätok a deformáciu 
tradičných hodnôt. Následkom bolo nepri-
rodzené až okázalé vystavovanie na obdiv 
niektorých, hlavne nefunkčných priesto-
rov v bytoch. Takýmto reprezentantom 

boli jednoznačne obývačky vo viacizbo-
vých bytoch a domoch. Preplnené mnoho-
krát nevkusným a nefunkčným nábytkom 
slúžili iba na odkladanie tzv. reprezenta-
tívnych predmetov. Istú zmenu je možné 
postrehnúť s nástupom televízie, kedy 
nový a drahý prístroj, samozrejme, zaujal 
dominantné umiestnenie práve v tých- 
to „reprezentatívnych“ miestnostiach, čo 
umožnilo ich aspoň čiastočné využitie.

FeNoMéN „kuChyNSký kúT“
V stereotypnej šedi vtedajšej doby sa 
podivnou náhodou a úprimnou snahou 
niekoľkých architektov podarilo uviesť 
do života v niektorých mestách fenomén 
nazývaný kuchynský kút. Je viac-menej 
jasné, že existencia tohto priestoru bola 
výsledkom nemohúcnej snahy projektan-
tov o vpratanie na pár desiatok metrov 
štvorcových všetko, čo by mohlo tvoriť 
akú-takú hodnotu pre bývanie. Vznikol 
ale reálny priestor, kde sa síce v tzv. obý-
vacej izbe muselo vytvoriť miesto pre 
stolovanie na úkor skriní rôznych typov, 
zasklených vitrín, knihovní a komod, no 
vzniklo funkčné prepojenie s poddimen-
zovanou kuchyňou, ktorá sa stala akýmsi 
pridruženým priestorom k takejto obývač-
ke. Dohromady to fungovalo ako obytná 
kuchyňa, kde gazdinka nebola vyčlenená  
s rodinného diania. Podobnosť s tradičnou 
obytnou kuchyňou – izbicou je to pomerne 
veľká. Už to nebola „len“ skoro nefunkčná 
obývačka, nebola to už ale ani minia-
túrna kuchyňa, do ktorej nebolo možné  



z priestorových dôvodov umiestniť dôstoj-
ný jedálenský stôl. Pri správnom a priro-
dzenom zabývaní vznikol takto priestor, 
ktorému by sme mohli podľa súčasnej 
klasifikácii pokojne nazvať spoločenským 
priestorom v byte, kde sa mala šancu pri-
rodzene stretávať celá rodina. Je ale veľká 
škoda, že sa takúto staviteľskú šablónu ne-
podarilo presadiť v širšom meradle.

OBytNá IZBA – SVOjBytNÝ 
PRIEStOR
keď sa prenesieme do nedávnej minulosti 
a do súčasnosti s neuveriteľným staveb-
ným boomom, môžeme si všimnúť, že 
väčšina bytov (ale aj domov) sú dispozič-
ne riešené s viac-menej jasným členením 
na dennú – spoločenskú časť bývania a na 
intímnu – nočnú časť. Stalo sa priam pra-
vidlom, že spoločenská časť obydlí je rie-
šená ako spoločný priestor pre vzájomné 
aktivity a združuje práve obývaciu izbu, 
jedáleň a kuchyňu. Vzniká takto svojbytný 
priestor – obytná izba, ktorej jednoznačne 
pridanou hodnotou je prepojenie s kuchy-
ňou. Tu sa obyvatelia schádzajú, tu komu-
nikujú, či už za stolom, alebo povaľujúc sa 
v „sedačke“, tu sa stravujú a tu obdivujú 
kuchárske umenie gazdinky (alebo domá-
ceho pána), ktorá pritom ešte stihne prí-
padne dozerať na hrajúce sa deti. Toto je 
to miesto, kde primárne vzniká pocit do-
mova. Ak obývame takto koncipovaný sú-
časný byt alebo ak patríme medzi to malé 
percento obyvateľov starých bytov obsa-
hujúcich spomínanú formulku „k.k.“, teda 

kuchynský kút, môžeme si pogratulovať. 
oveľa horšie sú na tom tí, ktorí sa musia 
boriť s veľa razy nezmyselnou dispozíciou 
„socíkovských králikární“, kde bez značnej 
dávky invencie a odvahy nie je možné pl-
nohodnotne bývať!

Smutné je, že ani súčasný realitný trh  
nerozlišuje medzi kvalitou a nekvalitou 
dispozície a stroho berie do úvahy iba met-
re štvorcové a adresu-lokalitu. Záujemca  
o kúpu nehnuteľnosti tak býva vmanév-
rovaný do investície, ktorá nezodpovedá 
skutočnej kvalite obydlia. Len málo ľudí si 
uvedomuje, že nie je jediným argumentom 
rozmer bytu, ale aj, a možno ešte viac, jeho 
dispozičné riešenie.

VÝhODy A NEVÝhODy OBytNEj 
IZBy
Vrátime sa ale k našej téme – obytná 
izba. Už pomenovanie hovorí, že je to tá 
časť bytu, v ktorej sa „býva“ a kde to žije. 
Trendovo ide o značne uvoľnený priestor 
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...Určite sa ale nájde 
miesto aspoň na krás-

ny svietnik so sadoU svie-
čok alebo pre biokrb, ktorý 
nepotrebUje komín... 
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spájajúci kuchyňu s obývačkou, pričom  
z už uvedeného je to priestor nám blízky, 
hodnotu ktorého máme takmer geneticky 
zafixovanú. A toto je ten dôvod, prečo je 
takéto riešenie všeobecne veľmi priaznivo 
prijímané takmer všetkými bývaniachtivý-
mi občanmi. Prepojenie obývačky s kuchy-
ňou má však aj odporcov, ktorí poukazujú 
na jeho údajné nevýhody. Najväčšou je 
vraj prenikanie pachov z varenia do spo-
ločenskej časti. Toto takzvané neomylné 
tvrdenie však nie je argumentom. Prípra-
va jedla je sprevádzaná lákavými vôňami. 
Môže toto znepríjemňovať pobyt v obyt-
nej izbe? A akú podobu by mohol tento 
priestor mať? Je to mimoriadne individu-
álne. Ale aj popri zachovaní veľkej miery 
individuality a originality existuje niekoľ-
ko zásad, ktoré by bolo potrebné dodržať, 
aby sme sa nestratili v riešení spleti často 
protichodných požiadaviek, ktoré by viedli 
k neželaným kompromisom. kompromis 
je niečo, čo nemá ďaleko k uniformite a tej 
už bolo naozaj dosť!

PARAMEtRE OBytNEj IZBy
obytná izba je teda asi najdôležitejšou 
časťou každého domova. Tu trávime naj-
viac času, pozývate sem svojich hostí, re-
laxujeme tu, organizujeme oslavy. Z pro-
porčného hľadiska je možné jednoznačne 
skonštatovať, že tento priestor už nemusí 
byť najrozmernejšou miestnosťou bytu či 
domu. Ak sú všetky izby podobne veľké, 
za obytnú izbu zvolíme tú, ktorá priamo 
nadväzuje na predsieň a zároveň má pre-
pojenie s kuchyňou. Existencia priame-
ho vstupu na terasu či do záhrady, je len 
akýmsi bonusom. Dostatočné rozmery je 
potrebné rezervovať deťom. Priestory det-
skej izby by mali byť najrozmernejšie, aby 
sme im umožnili zdravo sa rozvíjať hrami 
a nie iba vysedávaním v stiesnených izbič-
kách pri svojich PC.

V obytných izbách už nemusíme rezervo-
vať obrovský priestor ťažkej a rozmernej 
CRT televízii, ktorú bolo potrebné sledo-
vať zo značného odstupu. Dnešné ploché 
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zobrazovače pracujúce v HD režime nepo-
trebujú veľa miesta a dokonca ani pozera-
nie pomerne zblízka neruší, naopak, navo-
dzuje „kinozážitok“ a o to pri tejto forme 
zábavy ide.

Dnešné obytné priestory už nebývajú na-
pchaté množstvom kníh – takmer všetci 
čítame svoje texty na notebookoch alebo 
tabletoch. Elektronické knižnice sa stali 
už takmer bežné. Dnes už nikto nepočúva 
svoju obľúbenú hudbu na starom (kompo-
nentnom) stereo. Nielen vinyly (LP), ale 
už aj cédéčka sú považované za zastaralé, 
a všetko sa zdieľa z diskových úložísk. Tá 
trocha miesta na pár kompaktných repro-
duktorových sústav a malý subwoofer sa 
nájde vždy a takmer bez problémov.

Sme obklopení modernou technikou, kto-
rá nám umožňuje vychutnávať si kultúru 
jednak spoločne, ale aj individuálne, pri-
tom sa zmestí do dlane. Dnes už vari ani 
neexistuje moderná domácnosť, ktorá by 



nevyužívala bezdrôtový prenos všeličo-
ho možného, a tak nám manželka vie zo 
svojho notebooku prehrať na veľkom LCD 
reklamné spoty našej budúcej dovolenky 
alebo dieťa zo smartfónu vlastné filmové 
záznamy zo svojho posledného úspechu 
na školskom futbale. obývačka sa nám 
teda „scvrkla“ na pohodlnú sedačku, na 
ktorej sa môžete kedykoľvek natiahnuť, 
prípadne si zdriemnuť. Veľkosť a tvar se-
dačky si zvoľte podľa pôdorysu miestnos-
ti. Zabudnime na tradičný konferenčný 
stolík. Radšej použite niekoľko malých 
prístavných stolíkov voľne rozptýlených 
po priestore, ktoré si môžete prisunúť ľu-
bovoľne tak, kam práve potrebujeme, aby 
ste mali na dosah svoj obľúbený nápoj či 
keksík, kým budete zdieľať spoločné ra-
dosti so svojimi najbližšími.

Samozrejme, by sa nemalo zabudnúť na 
pár poličiek na rozčítaný časopis, peknú 
sošku alebo vázičku na kvietok. Ak potre-
bujete viac zakrytého úložného priestoru, 

nahraďte police skrinkami s plnými dvier-
kami a vzdušný policový systém môže 
pokojne v priestore oddeľovať napríklad 
pracovný kút.

MieSTo PRe STReTNuTiA
Ak uprieme svoj pohľad bokom od tele-
vízie, určite nám nebude prekážať vzhľad 
vkusnej kuchyne, ktorej harmóniu nerušia 
všakovaké mašinky. Všetko potrebné je 
prakticky zabudované, vždy poruke a stále 
na svojom mieste. Už to nie je iba kostr-
batá dieľňa na prípravu jedla, ale vkusný 
a nenápadný systém skriniek. Ukrývajú 
všetkých tých pomocníkov, bez ktorých 
si dnes varenie a pečenie už nevieme ani 
predstaviť. No jedno ostáva bez zmeny. 
Stôl – magické miesto, kde sa všetci vieme 
stretnúť, miesto, bez ktorého by domov 
nebol domovom. Musí byť dostatočne veľ-
ký, aby sa nikto netiesnil. Ak sú okolo po-
stavené stoličky dostatočne pohodlné, nik-
to nemá potrebu odsadnúť si a „zaliezť“ do 
svojej ulity. Ľahké kresielka by mohli byť 
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tým správnym riešením. Dajú sa využiť pri 
jedálenskom stole a nič nebráni v tom, aby 
sa mohli prisunúť aj k pohovke, namiesto 
nezmyselne nespratných kresiel. Je to také 
prirodzené a samozrejmé.

ATMoSFéRA ohňA
Predsa len ešte niečo tomu chýba. oheň. 
Tento fenomén sprevádzal ľudstvo celou 
históriou a pomáhal mu dostať sa tam, 
kde je teraz. V tradičných izbiciach nik-
dy nechýbala pec a je dobré, ak pre tento 
element nájdeme miesto aj v modernom 
interiéri. Nemusí to byť hneď krb alebo 
krbová pec, naviac pre absenciu komína 
vo väčšine bytových domoch to ani nie je 
možné. Určite sa ale nájde miesto aspoň 
na krásny svietnik so sadou sviečok alebo 
pre biokrb, ktorý nepotrebuje komín. Ne-
mali by ale slúžiť iba na ozdobu. Musíme 
im dať šancu aby mohli pôsobiť tak, aby 
sme si mohli vychutnať atmosféru blika-
vých plamienkov a to teplo k tomu.

IDE O POcIt
V takomto duchu by sa malo voliť aj zaria-
denie. Radšej menšie množstvo kvalitné-
ho a variabilného zariadenia s možnosťou 
jeho dopĺňania, než obklopiť sa trendový-
mi tretkami, ktorých estetická hodnota je 
krátkodobá a pomerne rýchlo sa stráca. 
Užívateľ je potom nútený meniť, s čím sú 
spojené, samozrejme, zbytočné investície. 
Takýmto módnym a krátkodobým kritéri-
ám podriadený domov sa stáva neosobný  
a vlastne ani nie je domovom. V moder-

nom interiéri obytnej izby sa môžeme 
stretnúť aj so zariaďovacími prvkami, kto-
ré vznikli pred mnohými desiatkami ro-
kov, napriek tomu po nich túžia aj dnešné 
generácie, lebo sú nadčasové.

obytná izba prezradí o životnom štýle jej 
majiteľov najviac. Nie je to iba dôsledok 
toho, že v nej prijímame návštevy, stretá-
vame sa s priateľmi a známymi. Snažíme 
sa, aby čo najlepšie reprezentovala našu 
domácnosť. Zároveň je aj miestom, kde ro-
dina trávi spoločné chvíle, kde jej členovia 
pravidelne stolujú, debatujú či po dlhom 
dni večer oddychujú. Mala by byť najmä 
príjemná a harmonická, aby sa z nej stalo 
miesto nášho odpočinku a relaxu. Charak-
ter našej obytnej izby vychádza z našich 
pocitov a potrieb. V prípade, ak nám nevy-
hovuje strohosť a jednoduchosť moderné-
ho štýlu a máme v nej pocit chladu, dajme 
sa viesť vlastnou intuíciou. Niekedy stačí 
aj maličkosť – príjemný koberček k sedač-
ke, ktorý izbu zútulní, alebo môžete ostré 
línie nahradiť krivkami. Ak dokážeme 
skrotiť vášne a v jednom priestore sa držať 
jedného štýlu (i keď občas ho ožno oživiť 
jediným odlišným interiérovým prvkom), 
úspech máme zaručený.

Nestarnúcim trendom sú solitérne kreslá a 
chaiselongue, ktoré sa pokojne môžu ma-
teriálovo a štýlovo líšiť od sedacej súpravy. 
Zásadou je nepreplniť priestor zariadením 
a priveľmi ho nezaťažiť tmavými farbami a 
zložitými vzormi. obytná izba súčasnosti 

má totiž isté spoločné znaky, ktoré platia 
pre všetky štýly a tými sú vzdušnosť a ľah-
kosť.

FARBy A SVEtlO
Farebné riešenia interiérov obytných izieb 
podliehajú rôznym trendom, s farbami to 
však nepreháňajme. Jeden farebný akcent 
v neutrálnom prostredí je určite zaujíma-
vejší než farebná búrka rôznych farieb po-
hromade. od bielej farby na strope by sme 
však určite ustúpiť nemali.

Hitom je návrat vzorovaných tapiet, pri-
čom výber farieb a vzorov je len na vás. 
Veľkú popularitu si získali aj rôzne obkla-
dy stien, či už drevené, kamenné, alebo 
tehlové. Základným pravidlom aj tu ostáva 
staré známe „menej je viac“. Všetko spolu 
zladíme, materiálovo aj farebne, pridáme 
malý akcent napríklad vo forme obrazu 
alebo na okenné parapety položíme zele-
né rastliny, ktoré vnesú do interiéru kúsok 
živej prírody.

V neposlednom rade myslime pri zariaďo-
vaní obytnej izby na správne osvetlenie. 
Práve pri nesprávne zvolenom osvetle-
ní môže jeho funkčnosť najviac utrpieť. 
Umiestnením viacerých svetelných zdro-
jov v miestnosti, ako sú lampy, bodové 
osvetlenie či podsvietenie políc, vytvoríme 
pôsobivú a príjemnú atmosféru. Do takto 
zariadeného domova sa budeme radi vra-
cať.

Ing. Miroslav škriniar

produktový dizajnér, interiérový architekt

a lektor školy interiérového dizajnu 

ALFA Education

Foto: TDX, archív firiem, autora a redakcie
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Chystáte sa dať svojmu bývaniu novú tvár?  Chcete 
sa naučiť robiť vizualizácie? Nemáte jasno v štý-
loch?  Láka vás Feng shuei?  Chceli by ste vedieť 
kvalitne nafotiť interiér? Ako na zariadenie balkó-
na, terasy, alebo loggie? 

Na krátkodobých, víkendových, ale aj jed-
nodňových kurzoch školy interiérového dizajnu 

ALFA education sa to všetko naučíte!

NiekToRé Z kuRZoV: 
Ako na prerábku 1,2
kurzy Sketchup : začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý
Fotíme interiér
Atmosféra a štýl interiéru
Provensálsky interiér, Zariaďujeme minimalisticky, Vidiecky štýl bývania 
Balkón, terasa, loggia

ďalšie informácie nájdete na www.alfaedu.sk, 
alebo www.kurzydizajnu.sk 

www.alfaedu.sk, 
www.kurzydizajnu.sk,  
info@alfaedu.sk, 0905 257 488

ZAujíMATe SA o iNTeRiéRoVý DiZAjN A ChCeLi By STe SA Mu 
VeNoVAť PRoFeSioNáLNe?
   
2 ročný rekvalifikačný kurz interiérového dizajnu otvárame 
v septembri v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v štúrove. Prihlášky je 
potrebné zaslať do konca augusta. 

lEtNá 

škOlA 

DiZAjNu

Na Slovensko prichádza nový dizajnový rad basic55®. Dve farebné línie ponúkajú 225 kreatívnych 
možností. Jemnejšia Baseline stavia na čistote dizajnu v bielej farbe s farebným akcentom 
vymeniteľného medzirámčeka v ôsmich farbách, vrátane fosforeskujúceho pre orientáciu v tme. 
Hrejivé farby línie Trendline boli zase navrhované s ohľadom na požiadavky moderných 
interiérov – sú harmonické, pohodlné, elegantné a dokonale ladia s trendovými, ale aj prírodnými 
materiálmi. Na prvý pohľad zistíte, že ste našli, čo ste hľadali. www.abb.sk/vypinace

Dizajn basic55®. 
Našli ste!

ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Tel.: 02-594 18 701, 801 
E-mail: informacie.lv@sk.abb.com



Baseline je inovatívny farebný koncept, 
ktorý inšpiruje predstavivosť a premie-
ta túžbu po jednotlivých prvkoch štýlu 
do novej dimenzie. Byť farebný, a predsa 
diskrétny – basic55® Baseline ponúka celý 
rad možností pre kreatívne navrhovanie 
obytného priestoru. 

Reko z materiálov ABB

Foto: ABB

Nový dizajn 
vypínačov a zásuviek
V ROKU 2013 NA SLOVENSKÝ TRH UVIEDLA SPOLOČNOSť 
ABB úPLNE NOVÝ DIZAJNOVÝ RAD VyPíNAČOV A ZáSU-
VIEK. TáTO NOVINKA PRINášA TVAR A FUNKČNOSť BEZ 
KOMPROMISOV A NAVyšE FUNKCIE PRE VyššIU BEZPEČ-
NOSť DOMáCNOSTI.

Dizajnový rad prístrojov basic55® 
ponúka dva odlišné farebné prí-
stupy – Trendline a Baseline – pre 

vytváranie početných kombinácií rámče-
kov, tlačidiel a farebných medzirámčekov. 
Dokopy to predstavuje viac ako 225 krea-
tívnych verzií pre zharmonizovanie vypí-
načov s okolím a naplnenie individuálne-
ho vzťahu majiteľa k obytnému priestoru.

basic55® trendline
Farby vplývajú na naše emócie. Teplé, har-
monické a elegantné odtiene Trendline dá-
vajú bytu nový rozmer – formujú, spájajú, 
poskytujú kontrasty, vyžarujú vkus a tvo-
rivého ducha. obytnému priestoru prepo-
žičiavajú individualitu a menia vypínač na 
kvalitný dizajnový prvok.

Šesť farieb rámčekov Trendline možno 
skvele kombinovať s tromi farbami tlači-
diel pre naplnenie individuálnych očaká-
vaní. Navyše je tu aj luxusná verzia pre 
náročných – šampanská metalíza. Trinásť 
exkluzívnych možností pre kombinovanie 
konzervatívneho dizajnu s modernými, 
príjemnými farbami splní všetky vaše 
túžby po kreatívnom dizajne.

basic55® Baseline
Centrum pozornosti, ale diskrétne – rad 
vypínačov Baseline presvedčí prostými 
bielymi rámčekmi a krytmi prístrojov, za-
tiaľ čo diskrétne farebné medzirámčeky 
pridávajú zaujímavé akcenty. Deväť va-
riantov umožňuje zladenie s akýmkoľvek 
životným štýlom. To dáva každej miest-
nosti osobitý farebný koncept, v ktorom 
sa aj vypínače stanú pastvou pre oči. 

Ôsmimi farbami medzirámčekov basic55® 
Baseline možno realizovať najrôznejšie 
koncepty bývania – od elegantných po kre-
atívne. Deviatym variantom je fosfores-
kujúci medzirámček, ktorý je estetickým  
a navyše mimoriadne praktickým prv- 
kom – v tme sa vypínač mení na bezpeč-
nostné  orientačné  svetlo. 
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BÝVANIE TZB

Inteligentné systémy 
v domácnostiach
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ELEKTROINšTALáCIA PATRí 
K TÝM ČASTIAM STAVBy, KTO-
Ré V KONEČNOM DôSLEDKU 
NEVIDIEť, NO OVPLyVňUJú 
CELKOVú FUNKČNOSť BUDO-
Vy A POHODLIE V DOMáC-
NOSTI. JE PRETO DOBRé ZVáŽIť 
UŽ PRED ZAČIATKOM STAVBy 
ČI ROZSIAHLEJ REKONšTRUK-
CIE, ČO VLASTNE OD DOMáC-
NOSTI OČAKáVAME. V RIADI-
ACICH SySTéMOCH SA TOHO 
SKRÝVA VIAC, NEŽ SA NA PRVÝ 
POHľAD ZDá. 

Svetlo sa rozsvieti alebo zhasne presne 
vtedy, keď potrebujete. Zobudí vás 
rozsvietenie lampy alebo otvorenie 

žalúzií. keď odchádzate do práce, váš dom 
vypne kúrenie a zatiahne rolety. V práci 
sa pritom nemusíte obávať sucha, silného 
vetra či dažďa – váš dom v prípade potreby 
zavrie okná, zakryje bazén, poleje záhra-
du a počas teplého slnečného dňa nato-
čí žalúzie tak, aby ste sa po návrate cítili 
pohodlne. Toto všetko dokáže inteligent-
ná domácnosť založená na systéme kNX. 
Samozrejmosťou je pritom kontrola a ria-
denie domu aj cez internet. „kľúčovými vý-
hodami knX sú nielen komfort, ale aj úspora 
energií,“ hovorí Martin Bachlet, špecialista 
spoločnosti Schneider Electric. 

Inteligentné riadiace systémy umožňujú 
ovládať zariadenia z ktorejkoľvek miest-
nosti, a to pomocou nástenného dotyko-
vého panelu alebo diaľkového ovládania. 
Stlačenie tlačidla pritom môže vyvolať sé-
riu akcií – napr. zapnutie domáceho kina 
a stlmenie osvetlenia pre príjemné sledo-
vanie. Vo všeobecnosti sa riadiace systémy 
starajú hlavne o svetlo a teplotu v domác-
nosti. Pri svetle to znamená nielen zapnu-
tie, resp. vypnutie svetla, ale aj intenzitu 
osvetlenia či polohu žalúzií. 

A podobne aj pri riadení teploty nejde len 
o vykurovanie a klimatizáciu, ale taktiež 
o rekuperáciu, filtráciu vzduchu atď. „pri 
riadiacich systémoch je dôležitá implementá-
cia jednotlivých zložiek. len správna integ-
rácia v systéme dokáže zladiť všetko tak, aby 
bola vytvorená pohoda používateľa. spoľah-
nite sa preto na certifikovaných dodávateľov,“ 
upozorňuje Martin Bachlet.

ovládanie dodatočných 
zariadení
Systém kNX tiež zvláda ovládanie doda-
točných zariadení ako napríklad vyhrie-
vanie bazéna, zavlažovanie trávnika a po-
dobne. Jediným limitom je kompatibilita 
s jednotlivými štandardami, ako je naprí-
klad spomínaný kNX. „mnoho výrobcov sle-
duje najnovšie trendy v riadení budov a tomu 
prispôsobuje aj portfólio svojich výrobkov tak, 
aby bola možná čo najjednoduchšia integrácia 
do systému,“ ubezpečuje Martin Bachlet.  
S týmto systémom môže byť váš dom 
komfortnejší, flexibilnejší, bezpečnejší a 
hospodárne efektívnejší.

Pohodlie a výrazná úspora 
nákladov
Pri riadiacich systémoch je veľmi dôležitý 
monitoring domácností. Senzory a sní-
mače sú esenciálnou súčasťou fungovania 
inteligentných systémov. Vďaka aktuál-
nemu meraniu teploty, osvetlenia a iných 
ukazovateľov, dokáže systém prispôsobiť 
všetky súčasti systému aktuálnym potre-
bám. Ak sa napríklad počas zamračeného 
dňa vyjasní, čoho dôsledkom bude viac 
svetla v domácnosti, ale aj vyššia teplo-
ta, systém automaticky zatiahne žalúzie 
a zapne klimatizáciu v prípade, že teplota 

presiahne zvolenú kritickú hranicu. Sys-
tém tiež automaticky vypne osvetlenie  
a kúrenie zníži na pohotovostnú úroveň, 
ak snímač prítomnosti dlhšie nezaregis-
truje pohyb v miestnosti. To znamená nie-
len zvýšenie komfortu, ale najmä výrazne 
zníženú spotrebu energie. „pomocou tejto 
technológie môže úspora energií predstavo-
vať až 50 percent,“ dodáva Martin Bachlet. 
Inteligentné riadiace systémy v konečnom 
dôsledku šetria čas aj náklady na energie, 
zjednodušujú a spríjemňujú bývanie a zvy-
šujú aj hodnotu nehnuteľnosti.

Reko v spolupráci so Schneider Electric 

Foto:  Schneider Electric

 Prostredníctvom ovládacích panelov si 

môžete prednastaviť rozličné režimy osvetlenia 

alebo žalúzií – napríklad na čítanie, romantic-

kú večeru či pozeranie televízie. Všetky tieto 

prednastavenia možno vyvolať stlačením 

jedného tlačidla na paneli alebo na diaľkovom 

ovládaní. Zároveň si možno k jednotlivým 

prednastaveniam zvoliť aj bytovú teplotu, 

ktorá v nemalej miere prispeje k užívateľskému 

pohodliu.

 Na ovládanie vykurovania, osvetlenia alebo 

žalúzií netreba používať viaceré zariadenia ako 

v minulosti. Všetky funkcie možno pohodlne 

využívať pomocou tohto multifunkčného 

panela. Ovládanie interiéru ešte nikdy nebolo 

jednoduchšie. Na jednom mieste si môžete 

nastaviť osvetlenie, vykurovanie, či zatiahnutie 

žalúzií. Na dotykovom panely tak máte ovláda-

nie miestnosti na jeden dotyk.



BÝVANIE UMENIE
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ESENcIA jEj tVORBy
Zdá sa, že práve konkrétna ľudská inšpirá-
cia poetikou a technikou týchto výrazných 
dejateľov nášho výtvarníctva tvorí pomer-
ne markantnú esenciu Tarinovej tvorby. 
Z tohto pohľadu ide najmä o subtilnosť, 
senzualitu, tichú melanchóliu, magické 
tajomno, estetickú a oku priťažlivú sym-
biózu tvaru, farby a tieňohry. Metafyzické 
tóny Tarinovej obrazov akoby prehlbovali 
a rozvádzali dedičstvo učiteľov v tichých 

MELANCHóLIA 
farebnej tieňohry

DANIELA TARINOVá PATRí  
V SúČASNOSTI V RáMCI SLO-
VENSKEJ VÝTVARNEJ SCéNy 
KU SKUSENÝM A ETABLOVA-
NÝM AUTORKáM S USTáLE-
NÝM A ZRELÝM RUKOPISOM. 
JEJ OBRAZy AKOBy VyKRES- 
ľOVALI TICHú A úPRIMNú 
VÝMENU MyšLIENOK MEDZI 
NEBOM A ZEMOU.

01

02

03

Stredoškolskú profesionalizáciu za-
čala rodená Daniela Vachálková 
umeleckou priemyslovkou v rodnej 

Bratislave odborom propagačná grafika a 
následne pokračovala v štúdiu na Vysokej 
škole výtvarných umení v odbore ilustrač-
ná grafika. Na VŠVU mala vzácnu a osob-
nú príležitosť spoznať prácu elít sloven-
skej výtvarnej scény ako Albín Brunovský 
či Igor Rumanský, keďže ju predagogicky 
viedli vysokoškolskými rokmi. 
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meditatívnych hladinách výrazu a obrazo-
tvornosti. „do obrazov sa snažím vkladať sú-
lad, vnútornú harmóniu spojenia svetla, tmy 
a pokoja. je to vlastne to, čo vidím v prírode,  
v stvorení a čo obdivujem. keďže sa mi ne-
páčia pomery vo svete, vo svojich obrazoch si 
vytváram vlastný rozprávkový svet. výtvar-
nou tvorbou vyjadrujem svoj obdiv k prírode  
a k stvoreniu,“ uviedla o impulzoch tvorby 
samotná autorka, ktorá verí, „že všetko oko-
lo nás nevzniklo náhodou tak, ako ani obrazy 
nemôžu vzniknúť náhodou.“

SVeT uMeLkyNýMi očAMi
Daniela Tarinová znázorňuje sebe vlast-
ným umeleckým spôsobom predovšetkým 
fantáziu prírody, duchaplnosť historických 

01 Cnosť, 35x27 cm 

02 Hmla nad Banskou štiavnicou, 24x24 cm

03 Modrá rieka, 45x45 cm

04 Spomienka na Banskú štiavnicu II, 

 37x33,5 cm

05 Spomienka na Banskú štiavnicu I, 

 37x33,5 cm 

06 Banská štiavnica - Morový stĺp,   

 31x25 cm

07 Súmrak v Banskej štiavnici, 33x57 cm 

 

Už počas štúdia ilustrovala poviedky slo-
venských i zahraničných autorov, je lau-
reátkou súťažnej výstavy Vysokých škôl 
výtvarných umení v Prahe, kde obdržala 
cenu za grafiku Svadobná cesta, taktiež je 
autorkou obalu pre zborník Európska gita-
rová hudba. Svoje diela však nereprezen-
tuje formou klasickej galerijnej vernisáže, 
keďže sú realizované pre priamy predaj. 
Nachádzajú sa v súkromných zbierkach 
nielen na Slovensku a Európe, ale aj  
v Austrálii, Japonsku, ázii, kanade či 
Amerike. V súčasnosti autorka pracuje na 
veľkom obraze Banskej Štiavnice, ktorá je, 
zdá sa, jej výtvarnou srdcovkou.

Rastislav Salay

Foto: archív Daniely Tarinovej 

pamiatok či miest (Banská Štiavnica, Nit-
ra, Bratislava, Trenčín atď.) a senzualitu 
ženy. „snažím sa vytvoriť dramatický kon-
trast, zvláštne presvitanie svetiel. Záhad-
ná atmosféra obrazov je docielená vlastnou 
technikou práce a farebných kombinácií,“ 
charakterizuje techniku a pokračuje, 
„obrazy ladím romanticky až rozprávko-
vo. snažím sa tvoriť tak, aby som zachytila  
v prvom rade môj pocit. tak ako aj známy 
český pesničkár a básnik Honza nedvěd, 
ktorý vlastní niektoré moje obrazy, sa vy-
jadril: ,vaše obrazy majú dušu, tak ako moje 
piesne‘. myslím, že sa v mojej tvorbe odráža 
to, že som študovala ilustračnú grafiku. pre-
to aj obrazy niekedy pôsobia ako ilustrácia.“  

úSPEchy
Počas stále neutíchajúcej výtvarnej kariéry 
sa Daniele Tarinovej podarilo zožať nie-
koľko pekných profesionálnych úspechov, 
dávajúcich satisfakciu tvorivým snahám. 

04 05

06 07

vo svojicH obraZocH 
si vytváram vlastný 

roZprávkový svet... 



INFOMIx AkTUALITy

kúPeľňoVé RiešeNiA RexA DeSiGN  
  
V rámci tohtoročného Milánskeho týždňa dizajnu predstavila spoločnosť Rexa Design svoj   nový 
katalóg a novinky z kolekcií Fonte, ergo-nomic a Warp, využívajúce všestranné schopnosti a 
dokonalú krásu vyspelých povrchov DuPont™ corian®. 
Z nového katalógu: „Zvolili sme niekoľko materiálov nie preto, aby sme znížili svoje možnosti, 
ale preto, aby sme zvýšili svoje know-how. Domnievame sa, že hlavným princípom pretvárania 
každého projektu je pohyb (v protiklade k nudnej nehybnosti).“ 
Rozhodnutie použiť práve high-tech materiál DuPont™ corian®, ktorý je výlučným produktom 
a značkou spoločnosti DuPont, bolo strategické a pre všetky kolekcie kľúčové. Corian jednak 
vďaka svojej výnimočnej elasticite umožňuje navrhovať nevšedné a vzrušujúce dizajnové kúsky, 
jednak sa vzhľadom na svoje unikátne vlastnosti (odolnosť, ľahká údržba a hygienickosť) veľmi 
dobre hodí do kúpeľňového prostredia. 
V novom katalógu Rexa Design nájdete aj nové kúsky z kolekcií Fonte od Monicy Graffeo, 
Warp od carla Dal Bianca a ergo-nomic od carla gianturca, vytvorené s použitím  
DuPont™ corian®, ktorý vďaka svojim jedinečným vlastnostiam umožňuje navrhovať nevšedné  
a vzrušujúce dizajnové kúsky.

www.rexadesign.it
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ikeA PReDSTAVuje NoVú 
koLekCiu SToCkhoLM 
 
Dizajn v každom detaile, tie najlepšie materiály 
použité zvnútra i zvonku na zabezpečenie 
najvyššieho pohodlia. Každodenné používanie 
nábytku mu pridáva na hodnote – skôr, ako 
ho zanecháte ďalšej generácii. Spolu s reme-
selnou kvalitou poteší i cena. 
 
Spoločnosť IKEA uvádza na trh novú kolekciu 
STOCKHOLM, ob sahujúcu 83 výrobkov, ktoré 
možno použiť vo viacerých miestnostiach. 
Kolekcia je prepracovaná do detailu, má 
ladné krivky, je pohodlná, nápaditá, praktická, 
multifunkčná a vyrobe ná z vysoko kvalitných 
materiálov, ktoré zabezpečia jej trvácnosť. Je 
to kolekcia veľmi originálnych kusov nábytku, 
ktoré navzájom výborne ladia. 

Kľúčovým prvkom kolekcie STOCKHOLM sú 
použité materiály: prírodné orechové drevo, 

ktoré je súčasťou väčšiny výrobkov, fúkané 
sklo, porcelán a mäkké textílie. 

Prvá pohovka STOCKHOLM sa objavila na trhu 
už v roku 2006, teraz však prichádza v prepra-
covanom dizajne a v materiáloch ako jemný 
zamat či hladká zvieracia koža. Mnohé zo 
spomínaných materiálov časom naberajú na 
dynamickosti a kráse. 

STOCKHOLM sa ľahko kombinuje s tým, čo 
už doma máte. Či už s nábytkom z IKEA, 
starožitnosťami, alebo modernou klasikou. Je 
to kolekcia, ktorá sa hodí k vášmu životnému 
štýlu, pretože kusy nábyt ku zapadajú do 
rozličných kontextov a prostredí. Na záver je 
dôležité poznamenať, že STOCKHOLM bol 
navrhnutý tak, aby bol používaný každý deň 
po niekoľko generácií.  
 
www.ikea.sk  

PARNé kúPeLe PRe BieLiZeň 
 
Doprajete si z času na čas parnú saunu? Potom 
viete oceniť relax. Doprajte podobný aj vášmu 
šatníku. Odmenou vám bude jemná bielizeň, 
svieže farby a menej starostí so žehlením. 
 
Parný program v modeli AEg l76285Fl 
odstráni všetky pachy z odevu a oživí 
obnosene vyzerajúce kúsky zo  skrine. Pri 
praní je bielizeň vystavená vode, vzduchu aj 
pare. Para jemne pôsobí na tkanivá odevu, 
ktorý si tak uchová pôvodný tvar. Aj preto 
práčka šetrí váš čas – žehliť nebudete vôbec 
alebo iba minimálne. Za šetrný prístup k 
tkaninám získal model strieborný certifikát 

Woolmark. Práčka má extra tichý chod vďaka 
pokrokovému motoru invertor s desaťročnou 
zárukou. Garantuje tichú a energeticky 
úspornú prevádzku. Spotrebič v porovnaní 
s najvyššou energetickou triedou A+++  
spotrebuje o 10 % menej energie. K tomu mu 
pomáha aj  inteligentná funkcia OptiSense, 
ktorá prispôsobí spotrebu vody a energie, 
ako aj  dĺžku cyklu reálnemu obsahu bubna. 
Nemusíte čakať, kým nazbierate dostatok 
bielizne. Oprať môžete niekoľko kúskov 
odevu bez nadmerného míňania vody či 
energie. Doporučená predajná cena vrátane 
recyklačného poplatku je 529 eur s DPH. 

www.electrolux.sk

INFoMIX



NeuVeRiTeľNe RýChLy, NeuVeRiTeľNe DôkLADNý
 
Všestranné riešenie pre majiteľov domácich miláčikov teraz prináša nový vysávač Zoo'o ProAnimal značky 
Bosch. Je k dispozícii v klasickom variante s vreckom alebo vo verzii bez vrecka s trojlitrovým zásobníkom 
na nečistoty a prach. Veľký priemer otvoru na prúdenie vzduchu a výkonný kompresorový rotor zaisťujú 
maximálny prietok vzduchu a silný výkon turbo hubice. Čistenie je tak až o 30 % rýchlejšie a navyše  
s nízkou spotrebou energie.  

Zvieracie chlpy sa dostanú všade, od kobercov po čalúnenie, na parkety aj na dlažbu. Súprava hubíc Animal 
360tM obsahuje špeciálne hubice na každý typ povrchu, ktoré možno podľa potreby jednoducho meniť:  
Inovatívna dvojitá turbo kefa ProAnimal má dva typy štetín. Zatiaľ čo tvrdé čierne štetiny sú 
určené na vysávanie prachu, mäkké červené štetiny sa postarajú o vlasy aj o najjemnejšie chĺpky.  
Hubica na čalúnenie ProAnimal bola špeciálne vytvorená pre domácnosti s domácimi 
miláčikmi. Vďaka svojej šírke a štvordielnym lištám odstraňuje viac chlpov za kratší čas, 
a zjednodušuje tak čistenie vankúšov a čalúnených častí. Na parkety a drevené 
podlahy bola vyvinutá špeciálna hubica na tvrdé podlahy ProAnimal, ktorá sa na 
rozdiel od mnohých iných podlahových hubíc čistí jednoducho bez potreby dotyku. 
Novinka Zoo'o ProAnimal vás zbaví tiež každého nepríjemného pachu, príčinou 
ktorého môže byť aj srsť vašich zvieracích kamarátov. Integrovaný hygienický 
filtračný systém Air clean hEPA dôkladne čistí vzduch vychádzajúci z vysávača,  
a umožňuje tak dokonca aj alergikom voľne dýchať.

www.bosch-home.com/sk 
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MiLANo DeSiGN Week 2013 
 
Dizajnéri, výrobcovia a školy sa spoločnými silami zložili na výstavu prezentu-
júcu český dizajn na tomto prestížnom medzinárodnom veľtrhu. Rozhodli sa 
tak vlastnými silami ukázať svetu, čo môže český dizajn ponúknuť. 
Inštalácia s názvom „Stolček, prestri sa”, ktorou pohostili České centrum 
v Miláne, bola inšpirovaná čarovnou atmosférou českých rozprávok.
 
Na koncept prestretého stola nadviazali aj študenti Univerzity Tomáša Baťu  
v Zlíne, ktorí v   rámci tejto prezentácie predstavili svoju inštaláciu nazvanú  
Bite Me Milan. 

www.stoleckuprostrise.czechdesign.cz

NoVé TePLoVoDNé kRBoVé 
VLožky RoMoToP 

Teplovodná krbová vložka kV 025 W 01 
dokáže za prijateľných cenových podmienok 
určite uspokojiť väčšinu zákazníkov. kV 025 
W 02 s miernym cenovým navýšením dodáva 
maximum možného výkonu topnému médiu 
a, naopak, minimum do svojho okolia. Pre 
nízkoenergetické domy je rozhodne tou 
pravou voľbou. Verzia kV 025 W 01 obsa-
huje štandardne dvojité presklenie, zložené 
z vonkajšieho dizajnového potlačeného skla 
a vnútorného reflexného skla. Tieto sklá 
dokážu veľmi účinne odrážať tepelné žiarenie 
späť do spaľovacej komory, čím dochádza 
ku skvalitneniu procesu horenia. Teplo, ktoré 
sa odrazí späť do komory, môže byť využité 
teplovodným výmenníkom, čím sa zvyšuje 
podiel výkonu do vody. Verzia kV 025 W 02 
je osadená ešte jedným sklom navyše. Vďaka 
trojitému preskleniu zloženému z potlačeného 
skla, reflexného skla a špeciálneho skla so 
zrkadlovým efektom, si zákazník môže užiť 
pohľad na plamene cez veľké presklenie dvi-
erok s minimom tepelného žiarenia. Táto kom-
binácia žiaruvzdorných skiel ponúka najväčší 
počet reflexných povrchov, schopných odraziť 

tepelné žiarenie vyslané z komory krbovej 
vložky späť. Keď sa vo vložke nekúri, dokáže 
zrkadlové sklo účinne maskovať neporiadok vo 
vnútri spaľovacej komory a pôsobí veľmi efekt-
ným dojmom.

www.romotop.sk
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INFoMIX
PohLAďTe Si LAMiNáT A uCíTiTe 
DReVo! 
 
Pripadá vám toto spojenie neuveriteľné? 
Tak to ste ešte nepočuli o nových povrchoch 
spoločnosti SAPElI. cPl lamináty STRukTuR 
sú typické svojou farebnosťou drevín aj 
výraznou štruktúrou dreva na ploche dverného 
krídla, a preto, keď svoje dvere pohladíte, 
skutočne ucítite ladný povrch drevných 
vlákien, aj napriek tomu, že ide o umelý ma-
teriál. K výberu sú buk, dub, javor, jaseň a jaseň 
biely, orech, čerešňa, višňa, wenge. Výhoda 
týchto CPL laminátov spočíva v mechanickej 
odolnosti, ktorá zaisťuje ideálnu ochranu 
proti štandardnému poškriabaniu či rôznym 
škvrnám, ktoré vznikajú pri prevádzke v bežnej 
domácnosti. Hodí sa tiež všade tam, kde sa po-
hybujú štvornohí miláčikovia. CPL STRukTuR 
vznikol snahou mať aspoň vizuálne dyhu na 
dverách, ale pri zachovaní vysokej mechanickej 
odolnosti dverného krídla. 

www.sapeli.eu 

DIZAjN NA PROFESIONálNEj 
úROVNI

Povrchy vo vysokom lesku sú stále veľmi 
obľúbené ako u zákazníkov, tak aj u architek-
tov, ktorí sa zaoberajú dizajnom na profesio-
nálnej úrovni. Istou nevýhodou bola nie práve 
nízka cena lakovaných povrchov. Teraz však 
nemecká Ballerina prichádza s jedinečnou 
ponukou. Na trh totiž uviedla 4 farebné 
odtiene laku vo vysokom lesku za cenu 
umelého povrchu. Zákazník sa tak už ne-
musí rozhodovať podľa ceny medzi síce veľmi 
priaznivým lesklým laminom, ale s trochu 
menej dokonalým povrchom, a  drahším, ale 
takmer dokonalým lakovaným povrchom. 
Stačí navštíviť niektorého z predajcov, aby ste 
sa presvedčili, že špičková nemecká kuchyňa 
nemusí byť drahšia než bežné „no name“ 
kuchyne.  

www.ballerinakuchyne.cz 
info@ballerinakuchyne.cz

ATRAkTíVNe TAPeTy  
 
švédska značka Mimou ponúka veľké 
množstvo tapiet do interiéru v skutočne 
atraktívnych dizajnoch, ktoré oživia každú 
miestnosť. V ponuke sú tapety s jemnou 
potlačou kvetín, výrazné s geometrickými 
vzormi alebo s klasickými prúžkami. Produkty 
Mimou predáva showroom Naty Naty, kde 
si možno prezrieť vystavené vzorové kúsky a 
čokoľvek potom objednať z katalógu. 

www.natynaty.cz

INFOMIx AkTUALITy
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PRÍRODNÉ CELODREVENÉ PODLAHY
www.podlahypredaj.sk

Strojnícka 20, Prešov (širpo), tel.: 051/771 4595
mobil: 0905 944 740, 0902 246 989, e-mail: spacewer@spacewer.sk

www.spacewer.sk alebo www.podlahypredaj.sk

ZABEZPEČUJEME
dodávku tovaru 

v rámci Slovenska
DO 24 HODÍN

TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ

DUB STANDARD
18,90 EUR/m2 s DPH  

DUB EXCLUSIVE
1 lamela 25,90  EUR/m2  
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TICHá, HREJIVá, PEVNá, ODOLNá, VOňAVá, VODOTESNá, šTÝLOVá, STARONOVá? PODLAHA 
JE SPOLU S VODOVODNÝMI BATéRIAMI A VyPíNAČMI NAJVIAC NAMáHANOU ČASťOU ByTU ČI 
DOMU. ALE KTORá JE Tá SPRáVNA? DREVENá, LAMINáTOVá ČI VINyLOVá – KAŽDá Má SVOJE 
VÝHODy I SLABšIE MIESTA. AK JU VšAK POLOŽíME DO VHODNéHO PRIESTORU, UľAHČíME SI KAŽ-
DODENNÝ ŽIVOT. Z PODLAHy SA STANE NIELEN SKVELÝ MóDNy DOPLNOK, ALE I TAJNÝ SPOJENEC. 
PRETOŽE NA NEJ SA ODOHRáVA BEŽNÝ ŽIVOT – DOTyKy, KROKy, šKRABANCE ČI FľAKy. PODLAHA 
JE AKO UMELECKé DIELO – ZACHyTáVA OKAMIH, VyJADRUJE EMóCIE, VyVOLáVA POCITy  
A LAHODí ZMySLOM. 

BÝVANIE PoDLAHy

PODLAHA – 
základ interiéru
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Estetická stránka je, samozrejme, dô-
ležitá, ale každý umelec musí pad-
núť z oblakov rovnými nohami na 

zem, v prípade domu či bytu priamo na 
podlahu. Aby podlahové umelecké dielo 
bolo dokonalé, malo by spĺňať isté kritéria 
vhodné pre ten-ktorý priestor. Pri výbere 
by sme mali prihliadať na náročnosť a typ 
prevádzky, technické podmienky, veľkosť 
daného interiéru, životnosť a odolnosť 
krytiny, štýl a zariadenie konkrétneho in-
teriéru, estetické cítenie a v neposlednom 
rade finančné možnosti. Čo sa týka posled-
ného menovaného, najdrahšie je drevo, 
nasleduje vinyl, potom laminát. 

NeZAMeNiTeľNá VôňA 
A TRADíCiA
V prospech drevenej podlahy hovorí jej 
dlhá tradícia. Drevo má okrem iného aj 
nezameniteľnú vôňu. Je to prírodný mate-
riál, ktorý pohladí zmysly. Na dotyk je ne-
uveriteľne príjemné a upokojujúce. Jeho 
vôňa je nezameniteľná. Drevené podlahy 
veľmi dobre tepelne izolujú, a tak ich ľud-
ská noha vníma príjemne. Všetky tieto 
vlastnosti ho predurčujú ako ideálnu kry-
tinu pre priestory, ako sú obývačka, spálňa 
či detská izba. 

Drevená podlaha je príjemná aj svojou 
nášľapnou elasticitou. Chráni končatiny 
pri chôdzi a nárazoch, preto sa často po-
užíva aj v telocvičniach. Zabraňuje únave 
svalov a väzov. 

01 Interiér vyžaruje úroveň, teplo a útulnosť. 

Na tie najkrajšie orechové parkety Quick-Step 

sa aplikovalo až sedem vrstiev kvalitného laku. 

V kombinácii s vhodnými  doplnkami dýcha 

z podlahy kus minulosti.  

02 Kombinácia dosiek rôznej dĺžky  s teplými 

odtieňmi dreva vytvára prírodný vzhľad. Krása 

drevenej podlahy Merbau vynikne v štýlovom 

interiéri s čistými líniami. 

03 Táto útulná spálňa je jednoducho rozkoš-

ná! Trojpruhový motív tohto matného prírod-

ného dubu predstavuje meniacu sa kombiná-

ciu farby a štýlu. Zakaždým, keď  do miestnosti 

vkročíte, budete z nej mať radosť. 

01

02

03PODLAHA – 
základ interiéru
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Vodotesnosť ju predurčuje do miestností, 
kde je voda na dennom poriadku. Skvelo 
sa hodí do kúpeľne či kuchyne. okrem 
toho sa ľahko udržuje. Nehody sa stávajú! 
Rozliate mlieko, džem, fľaky od blata – 
stačí ich jednoducho zotrieť. každá žien-
ka domáca si vinylovú podlahu v kuchyni 
zamiluje. odpudzuje prach a nečistoty, 
je antibakteriálna a vyžaduje minimálnu 
údržbu. Je opatrená PU fóliou, ktorá ne-
prepúšťa nečistoty. Navyše je odolná voči 
poškriabaniu a opotrebovaniu. Deti či do-
máci miláčikovia jej neublížia. Už žiadne 
škrabance od pazúrov či nekonečné čiste-
nie po bláznivých detských hrách. 

Vinylová podlaha je prekvapivo hrejivá 
a príjemná na dotyk. V kúpeľni tak môže-
te vyskočiť z vane, aj keď si zabudnete pa-
puče. Pokojne sa môže stať, že bosí budete 

V porovnaní s umelými hmotami sa dre-
vo minimálne nabíja statickou elektrinou. 
Vďaka tomu nepriťahujú drevené podla-
hy prach. Z tohto pohľadu sa jednoducho 
udržiavajú.  Horšie je to s fľakmi, opot-
rebovaním či vodou. Podlahy upravené 
voskovým olejom odolávajú odretiu lepšie 
ako lakované a nekĺžu. Na druhej strane sú 
zase náročnejšie na údržbu. Pri poškodení 
olejovej podlahy sa problémové miesto dá 
jednoducho zakryť opravným olejom. Pri 
lamináte či vinyle sú opravy zložitejšie. 
 
VINyl SláVI NáVRAt
Vinylové platne sú známe asi každému. Ale 
mnohí netušia, že vinylové podlahy majú 
praktické vlastnosti na nezaplatenie. kva-
litná vinylová podlaha je na nerozoznanie 
od laminátu. Môžete po nej behať pokojne 
aj v opätkoch, dokonale totiž tlmí zvuky. 

keď staršie kúsky Uvedieme opäť do života a vHodne icH na-
kombinUjeme, vytvoríme tým neZameniteľný  
a jedinečný štýl, ktorý má čo povedať. 04

04 Dub svetlošedý olejovaný – Módna tmavá 

podlaha vyzerá veľmi prirodzene kvôli svojmu 

mäkkému lesku a mnohým odtieňom. 

BÝVANIE PoDLAHy
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štruktúrou. Rovnako vyšší stupeň lesku  
v drážkách zaisťuje vizuálne väčšiu hĺbku. 
Rezy pílou sú dobre viditeľné, avšak nie sú 
vedené až do štruktúry povrchu. Natretý 
olúpaný dizajn sa v súčasnej dobe v inte-
riéroch objavuje stále častejšie. Inšpiroval 
sa starými olúpanými doskami. Svetlo bíe-
le, jemné prevedenie sa objavuje aj v štruk-
túre. keď staršie kúsky uvedieme opäť do 
života a vhodne ich nakombinujeme, vy-
tvoríme tým nezameniteľný a jedinečný 
štýl, ktorý má čo povedať. 
 
Mgr. Adriana Blahová

Foto: Quick-Step

chodiť nielen v kúpeľni. kroky naboso po 
vinyle sú totiž  zážitkom. 

Podlaha z vinylu je vynikajúcim riešením 
pre renováciu, s hrúbkou 2 – 4 mm a je 
poddajná.  Môže sa  nainštalovať na už 
existujúcu podlahu s hladkou podlahovou 
krytinou. 

oDoLá TLAku Aj ohňu 
Laminátová podlaha je pevná a odolná 
voči škrabancom. Je spojením dekora-
tívnych prvkov prírodných materiálov 
so spoľahlivosťou priemyslových výrob-
kov. Ľahko sa udržuje a odolá aj slnečným 
lúčom. Tmavá podlaha nevybledne. Lami-
nát sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči 
ohňu. Ak na ňu spadne zapálená cigareta, 
nezanechá na podlahe žiadnu stopu. Je 
ideálna do namáhaných priestorov. odo-
lá tlaku nábytku, kolieskam stoličiek či 
opätkom. Určite ju oceníte v pracovni, na 
chodbe alebo v hale. Podlaha zostáva po-
čas celého svojho života pekná, nielen úče-
lová. Laminátová krytina však nedokáže 
dobre tlmiť zvuky a v prípade poškodenia 
je nutné podlahu rozobrať a vymeniť celú 
problémovú časť. Na dotyk je chladnejšia  
a nie natoľko príjemná ako drevená či vi-
nylová krytina. 

keď SA STARé kúSky TVáRiA 
Ako NoVé
Či už vinyl, alebo laminát, oba materiály sa 
snažia inšpirovať drevom. obľúbené sú de-

kory, ktoré dokonale kopírujú nedokona-
losti dreva. Stále dominantným trendom 
je vzhľad starého alebo recyklovaného dre-
va. Znovupoužitie autentických podláh a 
nábytku je veľmi populárne. Rozpadajúce 
se staré štýlové kusy majú každý svoj prí-
beh. Dierky po červotočoch, prasklinky, 
diery po vytiahnutých klincoch sa pritom 
nepovažujú za nedokonalosť, ale zdôraz-
ňujú, čo tieto staré kusy prežili. Retro štýl 
sa nesie v znamení: starý dub, patinovaný 
dub s rezmi pílou alebo natretá podlaha. 

Dizajn starého dubu vyvoláva dojem veľ-
mi silne opotrebovaných podlahových do-
siek železničných vozov, drevených podláh 
zo starých dôb s ich typickými hrčkami, 
prasklinkami a dierkami po roztočoch. 
Vzhľad krásne poškodeného dreva je ešte 
zvýraznený matnou povrchovou štruktú-
rou a hnedou alebo šedou farbou. Tmavé, 
zreteľne viditeľné drážky zvýrazňujú mi-
moriadnu dlžku dosiek. 

„Skutočne starý“ vzhľad dreva je naozaj 
módny, ale niekedy môže byť považovaný 
za príliš tvrdý. Preto se často „ozdobuje“ 
patinou, ktorá zjemňuje hrubý vzhľad pra-
vého starého dreva, a dodáva mu tak ro-
mantický dizajn.

Moderné sú i rezy pílou, a to čo sa  týka ná-
bytku i podláh. Podlahy na to reagujú efek-
tom drážok a veľkých sukov ešte zdôraz-
nený perfektnou adekvátnou povrchovou 

05 Tíková podlahová krytina Quick-Step 

vytvára z kúpeľne úžasnú miestnosť. Nič sa 

nevyrovná pocitu, že máte drevo pod nohami. 

06 Dub patina prírodný – Rustikálne dosky 

dubu Patina Quick-Step nesú na sebe stopy 

zárezov a trhlín po píle. Vytvárajú osobitý 

vzhľad. Svetlý, matný účinok patiny zjemňuje 

vzhľad podlahy. 

07 Dub klasický – S prírodným dubovým 

vzorom podlahy bude vaša kuchyňa vždy 

žiariť. Atraktívne vyvážené letokruhy majú 

na dotyk príjemnú dotykovú štruktúru,  ktorá 

podlahe prepožičia väčšiu hĺbku. 

05 06 07



FíNSKE MASTeNCoVé PeCe  

Plameň ohňa má svojich obdivovateľov, avšak 
teplo NunnaUuni sa k vám prihovára ešte dlho 
potom ako vyhasli plamene. Rovnomerné teplo 
vyžarujúce z mastenca vás pokúša ostať pri peci. 

Teplo naakumulované do kameňa počas pár 
hodín zakurovania dokáže vyžarovať teplo do 

okolia viac než 24 hodín. krátky zakurovací čas 
zvyšuje komfort, umožňuje využiť pec dokonca 

aj cez rušné pracovné dni. Pec NunnaUuni je 
nezávislá od iných zdrojov tepla, funguje aj pri 

výpadkoch elektriny.

kONtAkty:
vyhradný predajca TeRMoMéDiA  

Partizánska 93  
058 01 Poprad 

 
+421  52 77 67 052 
+421 905 632 203 
 trmd@stonline.sk

www.nunnauuni.sk



inzercia-slovakryl-216x94.indd   1 21.5.2012   13:32

„Zariadime váš domov komplexne...“
Showroom Hülsta a iných exkluzívnych značiek Štúrova 44, Košice
www.nabytok-kollarova.sk

júnová akcia

www.topkrby.sk

SEDAN červený
879 €  1145 €

SEDAN antracit
640 €  807 €

SEDAN slonová kosť
879 €  1145 €

OVE
1612 €  1691 €

ARGOS
1350 €  1637 €

CHAMANE
900 €  1080 €

BRADFORD antracit
848 €  1054 €

BRADFORD slonová kosť
1158 €  1418 €

BRADFORD červený
1158 €  1418 €

TopKRBY
liatinové piecky

NOVÁ prevádzka od 10.06.2013
na ulici Galvániho 7, Bratislava

Telefón: 033 6413682
Mobil: 0903 427 371
E-mail:  info@topkrby.sk

JIDÉ Slovakia s.r.o.
Myslenická 21, 90203 Pezinok
www.topkrby.sk
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BÝVANIE PoDLAHy

ušetrí čas pri montáži 

PLáVAJúCA 
KERAMICKá PODLAHA

KERAMICKá DLAŽBA SA UŽ PO STáROČIA POUŽíVA VšADE TAM, KDE Sú KLADENé VySOKé 
NáROKy NA úČELNOSť PODLAHy, NAJMä NA JEJ DLHú ŽIVOTNOSť, ODOLNOSť VOČI 
MECHANICKéMU A CHEMICKéMU ZAťAŽENIU, ODOLNOSť VOČI  VODE ČI ZNEČISTENIU.. 

zinfekciu. keramické dlažby sa štandard-
ne realizujú lepením do maltového lôžka, 
čo zabezpečuje pevné a trvalé spojenie 
všetkých konštrukčných vrstiev podlahy. 
Takto kladené dlažby sú pochôdzne až po 
dokonalom vytvrdnutí lepiacej malty, naj-
skôr po 24 hodinách. Lepená dlažba vyža-
duje dokonale hladký podklad. Vyrovnáva-
nie podkladu sa rieši nivelizačnou vrstvou 
nanášanou buď poterom, alebo liatím. To 

Jedným z dôvodov, prečo sa dlažba 
dodnes používa v takom širokom 
meradle, je, že umožňuje udržiavať 

priestor na vysokej hygienickej úrovni.  
Prach ani mechanické nečistoty sa na jej 
povrchu nezachytávajú a ani vlhké či teku-
té látky sa do nej nevpijú a nezažerú. Dá 
sa  umývať bežne dostupnými čistiacimi 
prostriedkami a odoláva aj agresívnejším 
chemikáliám, ktoré sa používajú na de- 



ešte viac predĺži celý proces výstavby, keď-
že tieto podkladové vrstvy musia dôklad-
ne preschnúť a vytvrdnúť, čo môže trvať aj 
niekoľko týždňov.  

DLAžBA kLADeNá NA SuCho
Rýchlejšie a aj z hľadiska prípadných opráv 
praktickejšie riešenie ponúka moderná 
alternatíva dlažby kladenej na sucho. Ide 
v podstate o plávajúcu keramickú podla-
hu, kde jednotlivé vrstvy nie sú do seba 
pevne zachytené. Ako vyrovnávajúcu vrs-
tvu je možné použiť násyp, na ktorý sa 
položí tepelná izolácia a následne ďalšie 
vrstvy, napríklad aj montované podlaho-
vé kúrenie, podložka a napokon samotná 
dlažba. Tá sa nelepí na podkladovú vrstvu, 
ale len na hranu k susedným dlaždiciam, 
ktoré do seba presne zapadajú na drážky. 
Aby bolo spojenie dlaždíc pevné, nekladú 
sa klasickým spôsobom, tzv. na strih, pri 
ktorom škáry v oboch smeroch na seba 
nadväzujú, ale na tzv. väzbu, podobne ako 
tehlové murivo. Prebytočná lepiaca malta 
sa jednoducho na povrchu zahladí a zvy-
šok sa umyje. Prácu pri kladení ešte viac 
zjednodušuje skutočnosť, že nie je nutné 
používať dištančné krížiky na dosiahnu-
tie rovnakej šírky škár. Na sucho kladená 
dlažba je funkčná takmer okamžite. Také-
to riešenie ponúkajú napríklad keramické 
dlažby Creaton Estrichziegel, ktoré majú 
variabilné využitie:  ako finálna povrcho-
vá úprava alebo ako podkladová vrstva 
pod povlakovú, drevenú alebo laminátovú 
krytinu. Mimoriadnou výhodou je níz-
ky koeficient tepelnej rozťažnosti dlažby,  
ktorý umožňuje pokládku plôch s bočný- 
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mi dĺžkami 20 m bez dilatačnej škáry. 
Vďaka montážnej výške dlažby iba 2 cm 
a pomerne nízkej hmotnosti asi 40 kg/m2 
je podlaha Estrichziegel vyhovujúca pre 
opravy starých budov.

SuChá DLAžBA A PoDLAhoVé 
kúRENIE
Z hľadiska aktuálnych trendov riešenia 
technického vybavenia budov je dlažba 
ideálnou voľbou pri riešení podlahového 
vykurovania. Vzhľadom na dobrú tepelnú 
vodivosť a zároveň aj mierne akumulačné 
schopnosti keramického črepu je dlažba  
prakticky najvodnejšou možnosťou rieše-
nia podlahovej krytiny nad podlahovým 
vykurovaním. Aj v tomto prípade ponúka 
dlažba Estrichziegel skvelú alternatívu ku 
klasickej dlažbe. V porovnaní s  podlaho-
vým vykurovaním riešeným za mokra, 
suchá podlaha šetrí energiu, pretože takto 
riešené podlahové kúrenie si vystačí s niž-
šími prívodnými teplotami. Vykúrenie 
priestoru je pritom asi trikrát rýchlejšie 
ako pri bežnej dlažbe. Celá skladba takto 
riešenej podlahy vrátane podlahového 
kúrenia nemusí presahovať hrúbku 5 cm. 

PoSTuP kLADeNiA DLAžBy NA SuCho:

01 Plávajúca keramická dlažba je vhodnou 

voľbou na prekrytie podlahového kúrenia 

kladeného za sucha s použitím dosiek zo  

spevneného polystyrénu. 

Optimálnym podkladom pre suchú dlažbu 

Estrichziegel je minerálny suchý zásyp 

Creaton, ktorý vyrovnáva nerovnosti podlahy.  

Zásyp sa nanáša po umiestnení soklovej lišty 

a následne sa zarovná pomocou sťahovacej 

šablóny na požadovanú výšku.

02 Dlaždice sa pokladajú na polovičnú väzbu, 

pričom sa spájajú na pero a drážku a lepia sa 

k sebe maltou len na hranách. Po každých  

2 - 3 radách treba skontrolovať priamočiarosť 

uloženia pomocou zarovnávacej latky alebo 

napnutej šnúry. 

03 Lepiaca malta sa na dlaždicu najjednodu-

chšie nanáša šikmým ponáraním zadnej strany 

dlaždice nahor. Tým sa  zabráni naneseniu lepi-

dla na dolnú stranu. Alternatívou je nanesenie 

lepiacej malty pomocou špachtle.

04 Pri správnom kladení by sa mala  preby-

točná malta vytláčať iba na povrchu dlaždíc. 

Odtiaľ sa odstráni striahnutím špachtľou a po 

krátkom zaschnutí ešte navlhčenou hubkou. 

Na úplné vyčistenie od zvyškov malty je možné 

použiť odstraňovač cementového povlaku 

Creaton.

Podmienkou je voľba certifikovaného  
podlahového kúrenia kladeného za su-
cha, pri ktorom sa trubky podlahového 
kúrenia kladú do dosiek zo spevneného 
polystyrénu. Takúto skladbu stačí prekryť 
tenkou izolačnou fóliou a začať s kladením 
dlažby... 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: EBM Co

01

03

0402
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BÝVANIE kúPEĽňA

VyBAVENIE A REKONšTRUKCIA 
KúPEľNE OPROTI OSTATNÝM 
ČASTIAM OByDLIA JE DRAHÝ 
šPáS, PRETO JE PRI JEJ PLá-
NOVANí OVEľA DôLEŽITEJšIE, 
ABy STE DOPREDU VIDELI 
PRíPADNé ťAŽKOSTI, KTORé 
NA VáS ČíHAJú. VAňU, UMÝ-
VADLO, ZáCHOD A SPRCHU 
NEMôŽETE VOľNE POSúVAť 
V MIESTNOSTI AKO POHOVKU 
ALEBO SKRIňU, KEď ČASOM 
ZISTíTE, ŽE STE ZVOLILI PRE 
NICH NEVHODNé UMIESTNE-
NIE. V KúPEľNI TRáVIME MINI-
MáLNE POL HODINU DENNE, 
TEDA ASI 5 – 10 % SVOJHO 
ŽIVOTA. JE PRETO VEľMI DôLE-
ŽITé, ABy MALA PRíJEMNú 
ATMOSFéRU A BOLA PRITOM 
POHODLNá, úČELNá A ľAHKO 
UDRŽIAVATEľNá.

PLáNoVANIE kúPEĽNE 
dilema so sprchovým kútom

ak cHcete, aby 
priestor kúpeľne 
pôsobil priestran-
nejšie, tak Zvoľte 
nenásilné farby 
a Zariadenie, ktoré 
čo najmenej obme-
dZUjú priestor. 
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môžete preniesť do kúpeľne aj nádych po-
hodlia spálne. A toto vôbec nie je viazané 
na rozmer daného priestoru, je to iba na 
vašej fantázii, čo z toho vytvoríte.

Ak chcete, aby priestor kúpeľne pôsobil 
priestrannejšie, tak zvoľte nenásilné farby 
a zariadenie, ktoré čo najmenej obmedzu-
jú priestor. Dominantou je vždy priestor 
pre umývadlo, vaňu či sprchový kút. Ak 
nie ste zarytým zástancom vane, ktorá je 
iba občasným miestom dlhšieho relaxu, 
tak kľudne zvoľte za dominantu priestoru 

Najlepšie je celý proces zveriť pro-
fesionálovi, ktorý vám okrem vý-
beru materiálov a umiestnenia 

pripraví aj 3D vizualizáciu vašej budúcej 
intímnej sféry. Pokiaľ ste sa ale rozhodli 
robiť to sami, tak najprv plánujte na pa-
pieri, vychádzajúc z pôdorysu a daností 
miestnosti. Ponuka na trhu je dnes tak 
široká, že skutočne nemôže byť problém 
vybrať si pre vás to najvhodnejšie, či už ide 
o obkladačky, alebo zariadenie.

hRA S PRIEStOROM
Môžete rozmýšľať o otvorenom priestore, 
čo vzbudí pocit väčšej voľnosti, ale taktiež 



Divili by ste sa, že niekedy pár chýbajúcich 
centimetrov vie veľmi zavážiť.

SPRChoVý kúT „NA kľúč“
Dnes už montované sprchové kúty vôbec 
nie sú drahé a často sú vrátane montáže 
oveľa výhodnejšie ako značková konfekcia 
v tej istej kategórii. kým pri riešeniach „na 
mieru“ je zárukou vašej spokojnosti firma, 
ktorá vám odovzdá dielo v stave „na klúč“, 
tak pri konfekcii pekne zabalenej a doda-
nej v krabici môžete natrafiť na neriešiteľ-
ný problém pri samotnom procese zabu-
dovania a potom je už neskoro.

Človek má v živote niekoľko vecí, ktoré 
robí najradšej iba raz, a nechce ich meniť 
každý druhý rok. Do tejto kategórie patrí 
rozhodne aj kúpeľňa. Preto to dôkladne 
zvážte a zvoľte riešenia, s ktorými budete 
spokojní aj o desať rokov.

Reko z materiálov spoločnosti Tonex Plus
Foto: hna design

sprchový kút. Dbajte o jeho starostlivý vý-
ber, hlavne čo sa týka rozmeru, materiálu, 
udržiavateľnosti a účelnosti. Zabudnite 
na umelohmotné riešenia a zvoľte radšej 
nejaký vždy elegantný a trvácny sklený 
variant, ktorý vám opticky zväčší priestor. 
Do sprchy dnes jednoducho patrí výluč-
ne termostatická batéria, pokiaľ možno 
tak s väčšou hlavovou sprchou. Rozmery 
sprchy musia byť také, aby ste nemali pocit 
stiesnenosti a aby ste si užili voľnosť pohy-
bu a relaxu pod prúdom vody. Žiadny roz-
mer sprchy nesmie byť menší ako 90 cm 
a v smere sprchovej hlavice je vhodné, aby 
bol priestor minimálne 100 cm, alebo rad-
šej  110 cm. Taktiež môžete mať dilemu, či 
kúpiť konfekciu, alebo nechať si zabudovať 
sprchový kút šitý na vás a pre vašu kúpeľ-
ňu. Rozhodne väčšiu voľnosť vám dáva 
„na mieru“  postavený kút, či už s dvera-
mi, alebo bez pohyblivých častí – s dnes 
tak moderným „walk-in“ trendom. Ani 
v druhom prípade sa však nemusíme báť 
o vyšpliechanú vodu, lebo vstupnú zónu 
aj v menšej kúpeľni je možné vytvoriť tak, 
aby na plocho vyspádovaná podlaha spo-
ľahlivo odviedla vodu k podlahovému žľa-
bu, ktorý  dnes už môže byť kľudne hoci 
aj pri stene. Pre vstavaný sprchový kút sa 
prikláňa aj argument, že takto je možné 
najpružnejšie využiť dostupný priestor. 
Môžete použiť aj peknú sprchovú vaničku, 
ale ak zvolíte variant s vyspádovanou dlaž-
bou, tak máte voľnejšie ruky pri plánovaní. 

ZabUdnite na Ume-
loHmotné riešenia 
a Zvoľte radšej 
nejaký vždy ele-
gantný a trvác- 
ny sklený variant, 
ktorý  vám opticky 
Zväčší priestor.
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BÝVANIE kúPEĽňA



Dizajn sprchových kútov na mieru

Novozámocká cesta, 949 01 NITRA
Tel./Fax: +421(37)6565 650
E-mail: fontessa@baucentrum.sk

www.fontessa.sk – pre koncových zákazníkov
www.fontessa.tonex.sk – pre architektov a predajcov

kupón na zľavu

15%
platnosť do 31. 12.2013

výhradný distribútor:



Ak túžite po čistej a voňavej bielizni 
s možnosťou jednoduchého veša-
nia, siahnite po nenáročnej inštalá-

cii, jednoduchej údržbe a perfektnej kon-
štrukcii sušiaka. Myslíte si, že taký sušiak 
neexistuje? Mýlite sa! Tri v jednom vám 
ponúka nový rotačný sušiak VILEDA VIVA 
AIR PRoTECT (cena 79,90 eur), ktorý je 
ako stvorený do exteriéru vašej záhrady. 
Štyri ramená ponúkajú až 51 m sušiacej 
plochy. Šnúry sušiaka sú vždy pripravené 
na nové várky bielizne. Vďaka ochranné-
mu obalu ukrytému vo vnútri stojnej tyče, 
môžete vždy po zvesení bielizne šnúry 
ukryť a pred vešaním kryt jednoducho 
stiahnuť do tyče. Nastaviteľná výška su-
šiaka ponúka možnosť vešania bielizne pre 
celú rodinu, nielen pre mamy, ale aj ma-
lých pomocníkov. Navyše na konci ramien 
môžete zavesiť aj ramienka s košeľami. 

mom tkvie v potrebe zatiahnutia páčky 
pri polohovaní výšky a skladaní žehlia-
cej dosky. Vďaka 3-vrstvovému systému  
HEAT&STEAM strávite pri žehlení kratší 
čas. Moderný a atraktívny design dopĺňa 
multifunkčná odstavná plocha pre žehlič-
ky. Doska je vybavená aj zásuvkou s držia-
kom káblu. Vybrať si môžete aj novinku 
do menšej domácnosti – VIVA EXPRESS 
CoMPACT (cena 49,90 eur). Zaútočte na 
bielizeň expresne a moderne s radom žeh-
liacich dosiek. Viac informácii získate na 
www.vileda.cz.

Reko z materiálov značky Vileda

Foto: Vileda

V UPONáHľANEJ DOBE, PRI PRACOVNEJ VyťAŽENOSTI AJ 
POPRI STAROSTLIVOSTI O MALé DETI JE OBČAS NáROČNé PO-
STARAť SA EFEKTíVNE A RÝCHLO O ČISTOTU VAšEJ BIELIZNE V 
DOMáCNOSTI. POČAS TÝŽDňA SA VáM NAKOPí šPINAVá BIE-
LIZEň A PO JEJ VyPRANí MáTE POCIT, ŽE VáS ČAKá MARATóN 
ŽEHLENIA? 

ZAúTOČTE 
expresne a moderne!

BÝVANIE DoMáCNoSť
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Rotačný sušiak je ľahký, stabilný, z hliníka 
a hneď tak nezhrdzavie. 

Po prvej fáze sušenia bielizne nastáva fáza 
žehlenia. Neustále ho odkladáte? Dnes už 
nemusíte! Vileda má riešenie aj na expres-
né žehlenie. Rad žehliacich dosiek Viva Ex-
press Family design s novými vylepšenými 
vlastnosťami prináša atraktívny design, 
jednoduchú a bezpečnú manipuláciu so 
žehliacou doskou a najmä šetrenie času. 
Žehliace dosky značky Vileda sa hodia do 
každej domácnosti. Stačí si len vybrať – 
VIVA EXPRESS PREMIUM + (cena 79,90 
eur) alebo VIVA EXPRESS CoMFoRT + 
(cena 69,90 eur). obidve žehliace dosky 
majú osobitú veľkosť podľa potreby do-
mácnosti. Systém kids safe každej dosky 
je bezpečný aj pre mamičky s deťmi. kúz-
lo detskej poistky s Click&Stop systé-



KÚPEĽŇA, KTORÁ LADÍ S PRÍRODOU
Takzvaný country štýl nepatrí nutne iba na vidiek. Milovníci prírody si ho 
stále viac prenášajú i do svojich mestských bytov. Tradičné materiály, farby 
i tvary vyvolávajú príjemne nostalgické pocity. Nikde inde sa nedarí bojovať 
s neúprosným životným tempom tak úspešne, ako v kúpeľni. Preneste 
si i vy kúsok prírody do svojho privátneho priestoru a objavte kúpeľňovú 
sériu Olymp Deep. 

www.jika.sk
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BÝVANIE FINANCoVANIE
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Ak sa príliš neponáhľate, na svoju 
životnú investíciu sa môžete vďa-
ka stavebnému sporeniu dôkladne 

pripraviť. Ako? Prvá stavebná sporiteľňa 
zhodnocuje vklady svojich klientov garan-
tovanou úrokovou sadzbou. Nárok máte aj 
na štátnu prémiu. V tomto roku predsta-
vuje 11,5 % z vašich ročných vkladov, ma-
ximálne 66,39 €. Pri 6-ročnom účelovom 
sporení zhodnotíte prostriedky na svojom 
účte stavebného sporenia v priemere roč-

ne viac ako o 5 %. Pritom za uzatvorenie 
zmluvy o stavebnom sporení v Štandard-
nej extra tarife alebo pre svoje dieťa v tari-
fe Junior extra zaplatíte len 20 €.

NeCh SA Páči – STAVeBNý úVeR
Samotné sporenie, nech už je akokoľvek 
výhodné, však vo väčšine prípadov na 
kúpu či výstavbu nového bývania nestačí. 
Preto je dôležité, že po splnení podmienok 
má každý klient – a to bez ohľadu na svoj 

PRVá STAVEBNá SPORITEľňA POZORNE SLEDUJE TRENDy V BÝVANí I VO FINANCOVANí BÝVANIA. 
A SNAŽí SA ROZUMIEť AJ VAšIM ŽELANIAM A SNOM. VÝSLEDKOM TOHTO úSILIA JE, ŽE UŽ 20 
ROKOV PRINášA DLHODOBO STABILNÝ, BEZPEČNÝ A MAXIMáLNE VÝHODNÝ SPôSOB FINANCO-
VANIA KúPy, VÝSTAVBy ALEBO OBNOVy BÝVANIA. 

Za lepším bývaním 
so stavebným sporením 
v Prvej stavebnej sporiteľni



vek – zákonný nárok na stavebný úver 
s nízkym úrokom. úroková sadzba staveb-
ných úverov v PSS, a. s., sa začína už od 
2,9 % ročne a je nemenná počas celej doby 
splácania. Medzi klientmi je najpopulár-
nejší stavebný úver do 40-tisíc €, ktorý 
netreba zabezpečiť nehnuteľnosťou a jeho 
poskytnutie si nevyžaduje ani dokladova-
nie príjmu. Aj preto ho odborná porota už 
trikrát ocenila Zlatou mincou.   

AlEBO SI DOPRAjtE MEDZIúVER
Riešenie je aj pre tých, ktorí potrebujú fi-
nancie na zabezpečenie svojho bývania 
skôr, ako splnia podmienky stavebného 
úveru. Pre nich má PSS, a. s., pripravenú 
pestrú ponuku medziúverov. Ich úročenie 
závisí od výšky nasporenej sumy a doby 
sporenia. Samozrejme, čím skôr začnete 
sporiť, tým výhodnejšie úroky na úver zís-
kate. V ponuke nájdete aj úver s nulovým 
počiatočným vkladom, ktorý je určený naj-
mä pre tých občanov, ktorí dosiaľ nesporili 
na účte stavebného sporenia. 
Na jednu úverovú zmluvu môžete získať 
až 170-tisíc €. Manželom alebo partne-

rom poskytne Prvá stavebná sporiteľňa na 
jednu nehnuteľnosť dokonca až dvojnáso-  
bok, čiže 340-tisíc €. Pritom finančné 
prostriedky až do výšky 80 % z úveru do-
stanete krátko po podpise úverovej zmlu-
vy, aby ste sa čo najskôr mohli pustiť do 
uskutočnenia svojich zámerov spojených 
s novým alebo vynoveným bývaním. Zvy-
šok vám PSS, a. s., uvoľní po zdokladovaní 
využitia úverových prostriedkov. 

StAVEBNÝ POZEMOk – 
tO jE ZáklAD
Na stavbu rodinného domu môžete po-
mýšľať aj vtedy, ak nemáte k dispozícii 
dostatok potrebných financií. Stačí, ak 
ste vlastníkmi stavebného pozemku. Prvá 
stavebná sporiteľňa vám ponúka atraktív-
ny systém financovania – tzv. postupné 
financovanie – pri ktorom si môžete zria-
diť záložné právo k pozemku bez stavby,  
s následnou výplatou časti úverových pro-
striedkov až do výšky ceny pozemku. 
Podmienkou je, aby ste vlastnili stavebný 
pozemok, disponovali právoplatným sta-

 VýhoDNé 

S úverom na bývanie od Prvej staveb-
nej sporiteľne môžete prefinancovať 

až 100 % z reálnej predajnej hodnoty 
nehnuteľnosti. 

 POIStENIE jE IStOtA

Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám 
na požiadanie sprostredkujú aj kapitá-

lové životné poistenie i poistenie  
vášho domu či bytu, resp. vašej do-
mácnosti. Takéto komplexné zabez-

pečenie s výhodnejšou cenou a širším 
pokrytím poistných rizík, ako je bežné  
na slovenskom poistnom trhu – s ná-

zvom Unikátne poistenie – vám spros-
tredkujeme len u nás  

v Prvej stavebnej sporiteľni. A to bez 
ohľadu na to, či ste, alebo sa len plá-

nujete stať naším klientom.

Náš tIP

Využite možnosť skrátenia doby 
splácania stavebného úveru. Mimori-

adne splátky v ľubovoľnom termíne sú 
v Prvej stavebnej sporiteľni bezplatné!
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vebným povolením a zároveň mali uzatvo-
renú zmluvu o stavebnom sporení v Prvej 
stavebnej sporiteľni. Výhodou postupného 
financovania je to, že na zabezpečenie úve-
ru nepotrebujete inú nehnuteľnosť. Zálož-
ný objekt bude dom, ktorý začnete stavať. 
Vyplácanie finančných prostriedkov pre-
behne postupne tak, ako bude postupovať 
stavba – od základov až po strechu.   

PRe kAžDého kARTA VýhoD
keďže pri výstavbe nového, ale aj obnove 
pôvodného bývania príde pri kúpe staveb-
ného materiálu alebo stavebných pomôcok 
každá zľava vhod, pre stavebných sporite-
ľov máme ešte jednu dobrú správu. Bene-
fitom k stavebnému sporeniu v PSS, a. s., 
je aj karta výhod, ktorá vám umožní na-
kupovať so zľavami až do 50 % vo viac ako 
700 firmách alebo predajniach na celom 
Slovensku. 

Viac informácií vám ochotne, bezplatne  
a nezáväzne poskytnú obchodní zástupco-
via Prvej stavebnej sporiteľne. Môžete tiež 
volať na telefónne číslo 02/58 55 58 55, 
alebo si kliknite na stránku www.pss.sk. 



hliníka je vysoko reflexná, čím odráža tep-
lo v lete a prispieva k zníženiu tepelných 
strát v zime. To vedie k výrazným úsporám 
nákladov na energiu (klimatizácia, kúre-
nie, atď.), čím sa znižujú aj emisie Co2. Za-
tiaľ, čo pri bežných screenových tkaninách 
záleží na farbe, pokiaľ ide o svetelný pre-
stup a reguláciu teploty, SilverScreen za-
bezpečuje tieto funkcie bez ohľadu na far-
bu: alumíniová vrstva optimalizuje vstup 
slnečného žiarenia a poskytuje komfortný 
výhľad do exteriéru. Tkaninu SiverScreen 
prináša na trh spoločnosť M-TECH part-
ner v spolupráci so spoločnosťou Verosol, 
ktorá je celosvetovo známa produkciou 
unikátnych metalizovaných látok a posky-
tovaním inovatívnych riešení pre riadenie 
prestupu slnečného svetla  a tepla.

VoNkAjšie hoRiZoNTáLNe žA-
lúZIE
Vonkajšie horizontálne žalúzie Alucover 
CN80, ZN90 sú moderné exteriérové žalú-
zie, ktoré zabezpečujú plynulú reguláciu 

svetla a hluku vstupujúceho do interiéru. 
Pre svoju dlhú životnosť a mnohostranné 
využitie sa uplatnia nielen vo výrobných 
halách a reprezentačných budovách, ale aj 
pri výstavbe rodinných domov, kde si zís-
kavajú stále väčšiu obľubu. Čoraz častejšie 
nachádzajú svoje uplatnenie na fasádach 
moderne koncipovaných nízkoenergetic-
kých rodinných domov. Nezanedbateľnou 
výhodou vonkajších žalúzií je zabezpečo-
vací a ochranný  efekt. ovládanie môže 
byť manuálne alebo elektrické, pričom zá-
kazník si môže zvoliť aj variant s možnos-
ťou automatickej regulácie s pripojením 
na riadiacu jednotku.

M-TECH partner s.r.o., 
051/7560 932, 
+421-948 940 953, 
+421-948 940 957, 
+421-948 940 968, 
mtech@mtech.sk 
www.mtech.sk

tIENIAcA tEchNIkA 
PRE NíZKOENERGETICKé STAVBy
URČITE By KAŽDÝ RáD UšET-
RIL NáKLADy NA ENERGIU NI-
ELEN V ZIME, ALE AJ V LETE. AJ 
TIENIACA TECHNIKA SA PRIS-
PôSOBUJE NOVÝM TRENDOM,  
A PRETO VáM PREDSTAVíME 
PRODUKTy URČENé UŽ AJ PRE 
NíZKOENERGETICKé STAVBy, 
KTORé ZAISťUJú ZNAČNé 
úSPORy NIELEN V ZIME (PRI 
VyKUROVANí), ALE AJ V LETE 
(PRI KLIMATIZáCII).

Tieto produkty spĺňajú vysoký štan-
dard v tieniacej technike a sú určené 
pre majiteľov stavieb, ktorí sa snažia 

dosiahnuť čo najnižšie náklady na energe-
tickú prevádzku. Vyrábajú sa presne na 
mieru a dokážu uspokojiť aj tie najnároč-
nejšie požiadavky koncových zákazníkov.

iNTeRiéRoVé RoLeTy FANRoLL
Tieto interiérové rolety sú skvelým príkla-
dom vysokého štandardu v tieniacej tech-
nike. Ich prednosťou je veľmi jednoduché 
ovládanie a montáž. Rolety je možné na-
staviť do ľubovoľnej polohy pomocou diaľ-
kového alebo mechanického (pripojenie 
káblom) ovládania.

SIlVERScREEN
Tkanina SilverScreen sa vyznačuje jedi-
nečnými vlastnosťami. Ultra tenká vrstva 

BÝVANIE TIENIACA TECHNIkA
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Prečo Vaillant?
Pretože, energia je skrytá aj vo vašej záhrade. 

Pretože myslí dopredu.

Až 75 % Vašej tepelnej energie môžete získať 
zo vzduchu alebo zo zeme s tepelnými čerpadlami 
geoTHERM značky Vaillant 

Príroda sama je plná nekonečného bohatstva – energie. Či už je to energia 
získaná zo vzduchu alebo zo zeme, inovatívna technológia tepelných 
čerpadiel značky Vaillant vám umožní vychutnať si teplo domova, ušité Vám 
priamo na mieru a ktoré pochádza takmer výlučne z prírodných zdrojov. 
A najlepšie na tom je, že všetko na Vás čaká za dverami Vášho domu.

Viac informácií o Vaillant výrobkoch získate u Vášho najbližšieho 
Vaillant predajcu. Navštívte www.vaillant.sk alebo zavolajte 
na zákaznícku linku 0850 211 711.

 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

Geotherm_210x280.indd   1 7. 5. 2013   13:07:01



chodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a.s., 
Eduard Chudovský k tomu poznamenáva: 
,,Domácnostiam priniesol prechod k Ener-
gii2 stabilitu v dodávkach a garanciu niž-
ších cenníkových cien bez skrytých poplat-
kov, z ktorých ešte dostávajú dodatočné 
kumulované zľavy podľa dĺžky viazanosti. 
Pri produkte Nebeská ponuka, s viazanos-
ťou na 6 rokov, dostane zákazník dodatoč-
nú zľavu 2,5 % z cenníkovej ceny plynu 
a 3,4 % z ceny elektriny, a to každý rok. 

ZA TRI ROKy ČINNOSTI NA 
SLOVENSKOM TRHU SA 
STALA ENERGIE2, A.S., BRA-
TISLAVA JEDNÝM Z POPRED-
NÝCH ALTERNATíVNyCH 
DODáVATEľOV ELEKTRICKEJ 
ENERGIE  A ZEMNéHO PLyNU. 
K JEJ ZáKAZNíKOM PATRIA 
TISíCKy DOMáCNOSTí, MA-
LÝCH, STREDNÝCH I VEľKÝCH 
FIRIEM, ALE AJ OBCE A MES-
Tá. CIEľOM SPOLOČNOSTI JE, 
ABy JEJ ZáKAZNíCI BOLI SPO-
KOJNí, A PRETO SVOJU CENO-
Vú POLITIKU INDIVIDUáLNE 
PRISPôSOBUJE POTREBáM 
ZáKAZNíKOV. TENTO PRíSTUP 
PRINášA úSPECH A POČTy 
NOVÝCH ZáKAZNíKOV SA ZA 
MINULÝ ROK NIEKOľKONá-
SOBNE ZVÝšILI. 

VÝHODy PRECHODU 
K ENERGII2 
využili už tisíce 
zákazníkov

BÝVANIE ENERGETICké ALTERNATíVy
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každý zákazník chce platiť čo naj-
menej, a preto by mal starostlivo 
zvažovať všetky ponuky od dodá-

vateľov. Filozofiu cenovo výhodnejších do-
dávok sleduje aj Energie2. Táto výhoda sa 
netýka iba podnikateľov, ale aj domácnos-
tí. V súvislosti s výrazným nárastom poč-
tu zákazníkov sa od nového roku posilnila 
administratívna centrála a callcentrum 
o ďalších pracovníkov, ktorí sa starajú 
o servis a pravidelnú komunikáciu. ob-



Pritom základné ceny sú už nižšie oproti 
dominantným dodávateľom. Dodatočné 
zľavy nie sú závislé od spotreby, iba od 
doby viazanosti a garantujeme ich v oso-
bitných zmluvných podmienkach. Takúto 
zmluvu je možné celý rok uzatvoriť pros-
tredníctvom našich obchodníkov priamo 
u zákazníka alebo online prostredníctvom 
nášho webu. Zákazník, ktorý má prípadne 
otázky, môže sa s dôverou obrátiť na naše 
callcentrum." 

Zákazníci si prístup firmy pochvaľujú. 
Stály odberateľ, Vlastimil Valkovič z To-
poľčian, vraví: ,,Najprv som vyskúšal odo-
berať od Energie2 len elektrickú energiu. 

keď som videl vyúčtovanie za prvý rok a 
porovnal ho s predchádzajúcim rokom od 
tradičného dodávateľa, videl som, že pre-
platok stojí za námahu vyplnenia zopár 
papierov. Tak som si od Energie2 zobral aj 
zemný plyn, a to nielen pre rodinný dom, 
ale aj na chalupu. Som spokojný a dúfam, 
že ten cenový rozdiel tu bude aj v budúcich 
rokoch.“ Chudovský ubezpečuje, že pre-
chod k Energii2 je jednoduchý. Zákazník 
iba podpíše zmluvu a plnú moc a poskytne 
firme kópiu poslednej vyúčtovacej faktúry. 
Tá vykoná potrebné zmeny. Zabezpečí aj 
všetky úkony pri zmene dodávateľa. Me-
racie zariadenie a vedenie k nemu naďa-
lej obsluhuje predchádzajúca distribučná 
spoločnosť, ktorá odstraňuje aj prípadné 
poruchy. Zákazník ani na chvíľu neostane 

bez energie, pretože je chránený legislatí-
vou a prevádzkovým poriadkom. Navyše 
Energie2 v spolupráci so spoločnosťou 
Hydrotour pripravila na leto spoločnú 
kampaň pre svojich klientov. obe spoloč-
nosti ponúknu zľavy na svoje produkty 
navzájom pre všetkých klientov. 

Viac informácií o kampani sa dočítate na
www.energie2.sk a www.hydrotour.sk. 
Ďalšie informácie získate na infolinke 
Energie2: 0850 166 066 
alebo na www.energie2.sk.

Reko z materiálov Energie2

Foto: Energie2 a archív redakcie                       
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ŽIVOT JE VÁŠ SVET 
PODĽA VAŠICH PRIANÍ. 
ŽITE SVOJ ŠTÝL!

VÝROBA
PLASTOVÝCH
OKIEN A DVERÍ

Lucia Forman Habancová
moderátorka TV

L.M.J. SALAMANDER s.r.o.
Pražská 15
949 01 Nitra 

obchod@lmjsalamander.sk
www.lmjsalamander.sk

Tel: + 421 (0)37 / 653 43 21 
Fax: +421 (0)37 / 653 43 26
Mobil:  +421 (0)917 / 623 623

Okná dodávajú miestnostiam ich jedinečný a 
nezameniteľný charakter. Ako najdôležitejší prvok 
architektonického stvárnenia, formujú nielen 
vzhľad domu, ale sú i spojením medzi vonkajším 
svetom a vnútorným priestorom, čím zásadným 
spôsobom vytvárajú celkovú atmosféru a pohodlie. 
Kvalita je pre nás mimoriadne dôležitá.  Plastové 
okná vyrábané vo firme L.M.J. SALAMANDER bratov 
Livovských v Nitre sú spojením kvality a dlhoročných 
skúseností. Špičkové komponenty od renomovaných 
nemeckých značiek s dlhoročnými skúsenosťami a 
overenou kvalitou spĺňajú súčasné najnáročnejšie 
požiadavky na tento stavebný prvok. Pretože kvalitné 
výrobky sú najdôležitejšou súčasťou našej filozofie. 
Najnovší plastový okenný profil bluEvolution nemeckej 
značky SALAMANDER INDUSTRIE PRODUKTE® so 
stavebnou hĺbkou 92 mm  a špeciálnou  konštrukciou 
so stredovým tesnením je pre svoje tepelno-izolačné, 
statické a mechanické vlastnosti svetovou špičkou 
medzi produktmi svojho druhu. O vašu bezpečnosť a 
pohodlie je postarané  vďaka enormnej stavebnej hĺbke 
92 mm a trom tesneniam. Hluk, dážď, nápory vetra a 
zlodeji tak nemajú šancu. Kvalita materiálov spolu so 
sofistikovaným spracovaním zabezpečujú dlhú životnosť 
profilu a odolnosť voči vplyvom počasia.
Inovačný systém celoobvodového okenného kovania 
TITAN AF nemeckej značky SIEGENIA-AUBI presviedča 
množstvom nových technológií v oblasti funkčnosti, 
bezpečnosti a komfortu. 
Dokonale premyslené detaily umožňujú bezpečné

uchytenie okna v sklopenej polohe aj pri prievane,  
tlmia náraz pri otváraní do sklopenej polohy, zabraňujú 
chybnej manipulácii, zaručujú trvalé  ľahké  ovládanie 
bez námahy. Aj najširšie okná je možné vďaka kovaniu 
TITAN AF bezpečne a ľahko otvárať a zatvárať. 
Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špeciálne 
riešenia, ako aj vysoká stabilita formy, funkčná 
bezpečnosť a dlhá životnosť poskytujú komfort bývania 
vo vnútri a štýlový individuálny charakter každej  
fasádnej architektúry  zvonku.
Od poradenstva až po dodávku a montáž pracujeme s 
maximálnym nasadením, s cieľom 
ponúknuť vám vysoko 
kvalitné produkty a služby na 
najvyššej úrovni. 
Rokmi overené 
know-how a tím 
kvalifikovaných 
pracovníkov z nás 
robia silného, 
spoľahlivého a 
kompetentného
partnera pre 
všetkých našich 
zákazníkov.
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bez námahy. Aj najširšie okná je možné vďaka kovaniu 
TITAN AF bezpečne a ľahko otvárať a zatvárať. 
Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špeciálne 
riešenia, ako aj vysoká stabilita formy, funkčná 
bezpečnosť a dlhá životnosť poskytujú komfort bývania 
vo vnútri a štýlový individuálny charakter každej  
fasádnej architektúry  zvonku.
Od poradenstva až po dodávku a montáž pracujeme s 
maximálnym nasadením, s cieľom 
ponúknuť vám vysoko 
kvalitné produkty a služby na 
najvyššej úrovni. 
Rokmi overené 
know-how a tím 
kvalifikovaných 
pracovníkov z nás 
robia silného, 
spoľahlivého a 
kompetentného
partnera pre 
všetkých našich 
zákazníkov.
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ŽIVOT JE VÁŠ SVET 
PODĽA VAŠICH PRIANÍ. 
ŽITE SVOJ ŠTÝL!

VÝROBA
PLASTOVÝCH
OKIEN A DVERÍ

Lucia Forman Habancová
moderátorka TV

L.M.J. SALAMANDER s.r.o.
Pražská 15
949 01 Nitra 

obchod@lmjsalamander.sk
www.lmjsalamander.sk

Tel: + 421 (0)37 / 653 43 21 
Fax: +421 (0)37 / 653 43 26
Mobil:  +421 (0)917 / 623 623

Okná dodávajú miestnostiam ich jedinečný a 
nezameniteľný charakter. Ako najdôležitejší prvok 
architektonického stvárnenia, formujú nielen 
vzhľad domu, ale sú i spojením medzi vonkajším 
svetom a vnútorným priestorom, čím zásadným 
spôsobom vytvárajú celkovú atmosféru a pohodlie. 
Kvalita je pre nás mimoriadne dôležitá.  Plastové 
okná vyrábané vo firme L.M.J. SALAMANDER bratov 
Livovských v Nitre sú spojením kvality a dlhoročných 
skúseností. Špičkové komponenty od renomovaných 
nemeckých značiek s dlhoročnými skúsenosťami a 
overenou kvalitou spĺňajú súčasné najnáročnejšie 
požiadavky na tento stavebný prvok. Pretože kvalitné 
výrobky sú najdôležitejšou súčasťou našej filozofie. 
Najnovší plastový okenný profil bluEvolution nemeckej 
značky SALAMANDER INDUSTRIE PRODUKTE® so 
stavebnou hĺbkou 92 mm  a špeciálnou  konštrukciou 
so stredovým tesnením je pre svoje tepelno-izolačné, 
statické a mechanické vlastnosti svetovou špičkou 
medzi produktmi svojho druhu. O vašu bezpečnosť a 
pohodlie je postarané  vďaka enormnej stavebnej hĺbke 
92 mm a trom tesneniam. Hluk, dážď, nápory vetra a 
zlodeji tak nemajú šancu. Kvalita materiálov spolu so 
sofistikovaným spracovaním zabezpečujú dlhú životnosť 
profilu a odolnosť voči vplyvom počasia.
Inovačný systém celoobvodového okenného kovania 
TITAN AF nemeckej značky SIEGENIA-AUBI presviedča 
množstvom nových technológií v oblasti funkčnosti, 
bezpečnosti a komfortu. 
Dokonale premyslené detaily umožňujú bezpečné

uchytenie okna v sklopenej polohe aj pri prievane,  
tlmia náraz pri otváraní do sklopenej polohy, zabraňujú 
chybnej manipulácii, zaručujú trvalé  ľahké  ovládanie 
bez námahy. Aj najširšie okná je možné vďaka kovaniu 
TITAN AF bezpečne a ľahko otvárať a zatvárať. 
Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špeciálne 
riešenia, ako aj vysoká stabilita formy, funkčná 
bezpečnosť a dlhá životnosť poskytujú komfort bývania 
vo vnútri a štýlový individuálny charakter každej  
fasádnej architektúry  zvonku.
Od poradenstva až po dodávku a montáž pracujeme s 
maximálnym nasadením, s cieľom 
ponúknuť vám vysoko 
kvalitné produkty a služby na 
najvyššej úrovni. 
Rokmi overené 
know-how a tím 
kvalifikovaných 
pracovníkov z nás 
robia silného, 
spoľahlivého a 
kompetentného
partnera pre 
všetkých našich 
zákazníkov.

www.immergas.sk

s DPH

ceny už od

1.999 €

AKCIA!
VYUŽITE MIMORIADNE CENY
SOLÁRNYCH ZOSTÁV!

Technické vlastnosti 
elektronického systému:

 používané identifikačné médiá v systémoch sú IButton (ROM a RW), smart karta a bez 
 kontaktné čipy RFID* (Mifare, Legic, HID),

 systém kombinuje off-line a on-line čítacie jednotky,
 napájanie čítacích jednotiek je (okrem nástenných čítacích jednotiek) pomocou batérií.  

 Sada batérií má životnosť od 30.000 až po 90.000 otvorení (2 - 4 roky). Signalizácia  
 slabých batérií je na čítacej jednotke, ako aj v riadiacom software,

 v pamäti čítacích jednotiek je uchovaných posledných 1.000 priechodov (kedy a kto  
 otvoril dvere),

 systém SALTO automaticky komunikuje s ostatnými systémami v objekte
 s hotelovým systémom (PMS komunikácia), s reštauračným systémom (POS komuniká 

 cia) a so systémom správy budovy (SHIP protokol),
 väčšina typov čítacích jednotiek a identifikačných médií (okrem prevedení ROM a Smile)  

 sú RW (read/write) a podporujú tzv. virtuálnu sieť.

 * Radio Frequency Identification

eMCS s.r.o.
tel.: 037 7888 076 , fax: 037 7889 058, e-mail: info@emcs.sk,  www.hotelovysystem.sk

Elektronické hotelové a prístupové systémy

kvalita s 20-ročnými skúsenosťami
VYRÁBAME:

 

DREAL, s. r. o.
Rajecké Teplice, Rajecká cesta 1, Tel.: 041/54 93 564, E-mail: dreal-m@mail.t-com.sk, 
www.dreal.sk

  eurookná s hrúbkou profilu 68, 78, 88, 92mm 
  interierové dvere vchodové dvere
  schodiská  vstavané skrine  kuchynské linky 
  zimné záhrady  altánky  prístrešky
  drevené balkóny
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Nový bratislavský 
hobbymarket hornbach 

Spoločnosť Hornbach otvorila svoj v poradí 
už tretí hobbymarket na Slovensku, a to 
v bratislavskej štvrti Lamač, Devínska Nová 
Ves. V hlavnom meste tak ide o jeho druhú 
predajňu, ďalšiu má v Košiciach. V novom 
hobbymarkete Hornbach je zamestnaných 
viac než 130 pracovníkov. 

„DOPyT SLOVENSKÝCH ZáKAZNíKOV PO 
DOMáCOM MAJSTROVANí A ODBORNOM 
PORADENSTVE TOTIŽ NEUSTáLE RASTIE,“ 
približuje Helena ševčíková, riaditeľka mar-
ketingu spoločnosti Hornbach na Slovensku i 
v Českej republike. 

„PRVá ETAPA TERéNNyCH PRáC A DOPRAV-
NéHO NAPOJENIA ZAČALA V ROKU 2011. 

šírke muriva 17,5 cm dosahuje unikátne hod-
noty váženej vzduchovej nepriezvučnosti. Pri 
použití v sendviči v kombinácii s 5 cm minerál-
nej vaty je vhodná aj pre steny medzi radovými 
domami, kde ušetrí až 10 cm miesta oproti 
ostatným systémom a dosahuje hodnotu RW 
= 63 dB. špeciálne zvukovoizolačné tehly HE-
LUZ zaistia nielen pohltenie a odraz zvuku, ale 
majú aj vysokú pevnosť a veľmi dobré tepel-
noakumulačné vlastnosti. Murovanie sa robí 
na vápennocementovú maltu použitím spoja 
pero + drážka + maltovacia kapsa. Murovanie 
je jednoduché, keramický črep tehly je navyše 
vhodným podkladom na omietanie. Nové AKU 
tehly predstavil HELUZ v apríli na bratislavskom 
veľtrhu Coneco a následne na brnianskom IBF. 
Zo slovenského veľtrhu si spoločnosť Heluz od-
niesla Čestné uznanie Coneco za dosiahnutie 
vysokých hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti 
jednovrstvovej stavebnej konštrukcie z tehál 

Nové akustické tehly heLuZ 
ušetria miesto 
         
Väčšina tých, čo stavajú, uteká z ruchu veľ-
komiest a praje si pokojné a ničím nerušené 
bývanie. Práve zvukovoizolačné vlastnosti 
muriva sú jedným zo základných faktorov, 
ktoré kvalitu bývania ovplyvňujú. špeciálne na 
miestach, kde sú zvýšené nároky na zvukový 
útlm, sa používajú zvukovoizolačné tehly, tzv. 
AKU tehly. Novinka z rodiny akustických tehál 
HELUZ navyše ušetrí aj miesto.

HELUZ AKU 17,5 MK je zvukovoizolačná tehla 
s maltovacou kapsou určená na nosné zvuko-
voizolačné murivo.  Jej rozmery 375 x 175 x 
238 mm a parameter RW = 53 dB ju predur-
čujú na stavbu bytových a rodinných domov, 
hotelov, nemocníc, škôl či administratívnych 
budov, kde ako jednovrstvová konštrukcia pri 

AKU 17,5 MK. V Brne získala HELUZ AKU 17,5 
ocenenie Zlatá medaila. 

www.heluz.sk 

Prvá stavebná sporiteľňa vlani 
u klientov „bodovala“ 

Prvá stavebná sporiteľňa zaznamenala v roku 
2012 nárast záujmu klientov o svoju ponuku. 
V roku 2012 uzatvorila so stavebnými spori-
teľmi (fyzickými osobami) 162 598 nových 
zmlúv o stavebnom sporení s celkovým 
objemom cieľových súm 1,66 mld. eur. 
Oproti roku 2011 ide o 2-percentný nárast 
v počte a 13-percentný v objeme zmlúv. 
Priemerná cieľová suma vlani predstavova-
la 10 231 eur. Takmer 20 % nových zmlúv 
uzatvorili rodičia pre svoje deti v tarife Junior 
extra. 

Líder na slovenskom trhu stavebného sporenia 
bol úspešný aj v poskytovaní prostriedkov 
určených na kúpu, výstavbu alebo obnovu 
bývania. Prvá stavebná sporiteľňa poskytla 
vlani fyzickým osobám 23 587 úverov na 
bývanie v celkovom objeme 413,92 mil. 
eur. Priemerná výška stavebného úveru do- 
siahla 8 500 eur a priemerná výška medziú- 
veru predstavovala 18 700 eur. 

www.pss.sk

SAMOTNá STAVBA BOLA ZAHáJENá V ROKU 
2011 A JEJ DOKONČENIE PREBEHLO VO FE-
BRUáRI 2013,“ upresňuje ševčíková. Nový 
hobbymarket sa podarilo postaviť v priebehu 
8 mesiacov.

Hornbach ponúka zákazníkom viac než  
120 000 produktov. Novinkou je tiež špeciali- 
zované kuchynské a kúpeľňové centrum. Ras-
tie totiž počet záujemcov, ktorí chcú mať všet-
ko pripravené na mieru, podľa svojho vkusu. 

Práve preto nájdu zákazníci v novej predajni 
Hornbach široký sortiment nábytku, vhodných 
podláh i bytových doplnkov. Samozrejmosťou 
je skúsený personál, ktorý je pripravený zod-
povedať všetky otázky a každému zákazníkovi 
odborne pomôcť s výberom.

www.hornbach.sk
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Stavajte po novom!

Postaviť dom  môže byť hračkou. Kvalitní výrobcovia ponúkajú okrem odborného 
poradenstva aj stavebné materiály a produkty, z ktorých 

môžete postaviť dom rýchlo a jednoducho aj 
sami! Ak sa rozhodnete pre murovanie 

z brúsených tehál ideálnou voľ-
bou je murovacia pena 

Dryfix extra s ktorou 
môžete ušetriť nielen 
stavebný materiál, ale   
aj 50% času v porovnaní 
s murovaním klasickým 
spôsobom. Práca s mu-
rovacou penou je veľmi 
jednoduchá. Dózu stačí 
pretrepať, nasadiť na 
aplikačnú pištoľ a môže-
te murovať. Jedna dóza 
s penou nahradí až 3,5 
fúrika malty. Navyše mu-

Ateliér Jančina architekti ponúka záujemcom 
rozsiahle spektrum služieb, počínajúc úvod-
nými konzultáciami, cez vypracovanie štúdií 
až po finálnu realizáciu stavby. Viac informácii 
ponúka kancelária na svojej novej webovej 
stránke.

www.jancina.sk 

ké prostredie, v ktorom sa budú cítiť šťastne, 
pohodlne a do ktorého budú mať potrebu sa 
neustále vracať. Architektonický ateliér, po-
zostávajúci z tímu profesionálov a odborníkov, 
má za sebou vyše milióna metrov štvorcových 
postavených plôch, ktoré sú denne užívané 
ľuďmi. Tento ateliér preslávili najmä veľké pro-
jekty ako sú Aupark Bratislava, Košice, Žilina či 
Piešťany, ale aj Apollo Business Center I. a II., 
Hotel Mercure, Malý trh, ústredie Poštovej 
banky a mnohé iné.

V súčasnosti predstavil známy architektonický 
ateliér svoj projekt Jančina interiéry, v rámci 
ktorého sa zameriava na projekty interiérov 
bytov či rodinných domov. Projekty realizuje 
kancelária v spolupráci s poprednou značkou 
dizajnového nábytku Ligne Roset, ktorého krá-
su a eleganciu majú možnosť obdivovať milov-
níci kvality, dizajnu a nestarnúcej modernosti  
v „showroome“ na ul. Prievozská v Bratislave.

„Tvoríme priestor pre váš lepší 
život.“

Architektonický ateliér Jančina architekti 
vznikol v roku 1992, kedy sa jeho zakladateľ 
Ing. arch. Juraj Jančina rozhodol realizovať 
svoj sen – vytvárať pre ľudí funkčné a estetic-

Schiedel kerastar – nielen 
funkčný, ale aj pekný!

Ak hľadáte komínový systém, ktorý je nielen 
funkčný, ale svojou krásou dotvorí aj atmosféru 
pravého domova, váš výber bude jednoznačný: 
komínový systém Schiedel Kerastar. Keramická 
vložka so 60 mm  hrubou tepelnou izoláciou 
v kombinácii s opláštením z nehrdzavejúcej 
ocele zaručuje výborné užívateľské vlastnosti 
komínového systému Schiedel Kerastar, vďaka 
ktorým bude slúžiť mnoho rokov bez ťažkos-
tí. Funkčnosť komínového systému Schiedel 
Kerastar je podčiarknutá tým, že je vhodný pre 
všetky typy palív a spotrebičov. Je ideálnou voľ-
bou pri drevosplyňujúcich kotloch. Spoločnosť 
Schiedel pri tomto komíne myslela nielen na 
funkčnosť, ale aj na výzor. Vonkajší plášť je totiž 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Komínový 
systém Schiedel Kerastar sa tak stane novou 
dominantou vášho domova. 

www.schiedel.sk

rovacia pena je vhodná aj na použitie v zime.  
Môže sa totiž používať až do -5°C.  Murova-
nie na penu Dryfix predstavuje v súčasnosti 
najrýchlejšiu a najúspornejšiu technológiu 
murovania z brúsených tehál Porotherm.  

www.porotherm.sk
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REKONšTRUKCIA 
DOMU ČI ByTU
BEZ VRáSOK

PLáNUJETE REKONšTRUKCIU A 
UŽ SA TEšíTE NA NOVú TVáR 
VášHO DOMU ČI ByTU? Dô-
KLADNé ČASOVé NAPLáNO-
VANIE NADVäZOVANIA JED-
NOTLIVÝCH PRáC JE ALFOU A 
OMEGOU HLADKéHO PRIEBEHU 
REKONšTRUKCIE. AVšAK ČASTO 
NáS ANI DôSLEDNé A VČASNé 
PLáNOVANIE NEOCHRáNIA 
PRED MNOHÝMI STAROSťAMI, 
KTORé SA S ňOU SPáJAJú. 

StAVBA REkoNŠTRUkCIA



Nekvalitné práce remeselníkov zni-
čia nielen vaše nervy, ale predl-
žujú a predražujú celú prestavbu. 

Euforické pocity pri rekonštrukcii vášho 
bývania tak môžu rýchlo vyprchať. Výber 
kvalitného a zodpovedného remeselníka je 
pre bezproblémový priebeh rekonštrukcie 
zásadný. Spôsoby, ako sa dostať k „tomu 
pravému“ remeselníkovi či rekonštrukčnej 
firme, boli donedávna tri. Vyberali sme si 
podľa odporúčania známych, teda pros-
tredníctvom word-of-mouth, podali sme 
inzerát alebo hľadali dodávateľa prostred-
níctvom internetového vyhľadávača a fi-
remných zoznamov. Vo väčšine prípadov 
však nebolo možné overiť si solídnosť do-
dávateľa. V posledných rokoch sa objavila 
ďalšia možnosť  – dopytové on-line serve-
ry. Zadanie dopytu je jednoduchý a efek-
tívny spôsob, ako sa dostať ku kvalitným 
dodávateľom a navyše ušetriť. U nás fun-

guje napríklad aaadopyt.sk i 123dopyt.sk, 
ktorý pre užívateľov nedávno spustil aj 
službu Centrum právnej pomoci. To uží-
vateľom služby v prípade potreby bezplat-
ne zabezpečí právnu pomoc a doriešenie 
vniknutého nedorozumenia či sporu pri 
procese dopytovania a dodávania tovaru či 
služby. „Stručne sa dá povedať, že systém 
v sebe spája výhody troch tradičných ciest 
pre hľadanie a výber dodávateľa a pridáva 
jednu podstatnú navyše – overenie kvali-
ty,“ hovorí otto kočí, riaditeľ spoločnosti 
B2M.CZ, ktorá na Slovensku spustila služ-
bu 123dopyt.sk v roku 2004. Výber dodá-
vateľa býva subjektívnym rozhodnutím, 
ktoré je postavené na kombinácii dôvery-
hodnosti zaslanej ponuky, ceny a referen-
cií. Väčšina zákazníkov si nevyberá toho 
najlacnejšieho dodávateľa, ale dodávateľa, 
ktorý ponúka adekvátnu cenu (myslená 
cena pod priemernou ponukou zo všet-
kých) a  zároveň pôsobí dôveryhodne.

kVALiTNý ReMeSeLNík
V týchto on-line systémoch, ktoré využí- 
vajú najmä živnostníci a menšie firmy,  
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ale aj súkromné osoby, je jednou z naj-
častejšie dopytovaných oblastí práve 
stavebníctvo (stavebný materiál a práce 
súvisiace so stavbou či rekonštrukciou).  
Medziročne (2011 – 2012) zaznamenal  
server 123dopyt.sk nárast zadaných do-
pytov v oblasti interiérových prestavieb 
a rekonštrukcií o 234 %, čo svedčí o zvýše-
nej obľúbenosti dopytovej služby a takisto 
môžeme za číslami predpokladať pozitívne 
výsledky predošlých zadávateľov. 

Aktuálne čísla hovoria, že v prvom štvrť-
roku 2013 zaznamenala služba síce iba 
mierny percentuálny nárast v porovnaní 
s rokom 2012 (13,3 %),  ale počty zada-
ných dopytov sa v segmente stavebníctva 
a stavebných hmôt  dlhodobo  držia vy-
soko (q1 2013 zadaných 2 256 dopytov). 
Týmto spôsobom môžete zabezpečiť pre 
svoju stavbu či rekonštrukciu ako materiál, 
tak remeselníkov, či už na klasické maliar-
ske a stolárske práce, a takisto špecifické 
práce – napríklad kovotepecké,  čalunnícke  
a podobne.  

JEDINá DODáVATEľSKá FIRMA = VyššIA 

CENA, ALE MENEJ STAROSTí

ZMLUVA JE DôLEŽITÝM MOMENTOM, 

POKIAľ NEMáTE DOSTATOK SKúSENOSTí, 

OBRáťTE SA NA PRáVNIKA ALEBO SI NáJDI-

TE VZORy ZMLúV NA INTERNETE



Ako To FuNGuje?
Vy máte možnosť zadarmo zadať dopyt 
po službe prostredníctvom vyplnenia 
formuláru s požiadavkou, ktorú spracuje  
operátor a rozošle vhodným dodávate-
ľom registrovaným v systéme. Potom už 
len treba počkať, kým sa na zadaný dopyt 
začnú ozývať dodávatelia s konkrétnymi 
ponukami. Tých databáza systému zahŕňa 
približne 63 000 zo všetkých krajov Slo-
venska od živnostníkov po väčšie firmy. 
Spôsob, akým vás skontaktujú, si vyberte 
sami takisto prostredníctvom dopytového 
formulára. Jednotlivé ponuky od dodáva-
teľov jednoducho porovnáte a vyberiete 
si pre vás tú najvýhodnejšiu z hľadiska 
ceny/kvality/času dokončenia. Nemusíte 
sa pritom obávať, že na výber remeselníka 
doplatíte, pretože v rámci služby si máte 
možnosť prečítať recenzie či komentáre 
odberateľov k už dokončeným zákazkám 
daného živnostníka alebo firmy. Celý pro-
ces je jednoduchý a promptný. každý za-
daný dopyt je behom dvoch dní preverený 
operátormi, ktorí ho následne distribuujú 
relevantným dodávateľom. Do ďalších 
dvoch dní môžete čakať ponuky. Tí do-
dávatelia, ktorí budú mať o zákazku záu-
jem, skontaktujú priamo zadávateľa, teda 
vás. Navyše, keďže majú o danú zákazku 
záujem, tlačia cenu dolu a môžete ušetriť 
v priemere až 30 % ceny. 

tIPy A RADy 
Prí výbere z ponúk, ktoré prišli ako reak-
cie na dopyt, vám odporúčame spraviť si 

vlastný prieskum medzi referenciami. Vy-
užite aj internetové vyhľadávače a skúste 
vyhľadať dostupné informácie v diskus-
ných skupinách a fórach. V prípade väčšej 
zákazky odporúčame si stavebnú firmu 
preveriť v obchodnom registri, pozrieť sa 
na jej históriu a na škodu nebude ani osob-
ná schôdzka v kancelárií stavebnej firmy – 
dajte na prvý dojem. Spolupráca s jedným 
dodávateľom býva spravidla jednoduchšia 
a stavebné dielo je aj rýchlejšie dokončené. 
V prípade niektorých projektov na seba 
nadväzujú rôzne práce od rôznych staveb-
ných firiem a býva veľmi komplikované 
všetko zorganizovať tak, aby výsledok do-
padol podľa vašich predstáv. Myslite tiež 
na to, že pri spolupráci s jedným dodávate-
ľom sa všetky záruky a garancie vzťahujú 
práve a len k nemu, zodpovednosť za do-
končené dielo tak nie je roztrieštená medzi 
veľa rôznych dodávateľov. 

Cena je pohyblivým parametrom, no kaž-
dý dodávateľ z oblasti stavebníctva vám na 
prvýkrát navrhne cenové ponuky, ktoré sú 
k jednaniu. Myslite ale na to, že dlhé vyjed-
návanie môže narušiť vzťahy, a dodávateľ 
tak stratí o vašu zákazku záujem. Počítaj-
te aj s tým, že dodávateľ stavebných prác 
po vás môže požadovať zálohu do výšky 
10 %. Nie je to  nič neobvyklé, pretože 
aj stavebná firma potrebuje mať záruky. 
odporúčame však výšku zálohy stanoviť 
obozretne, pretože vám to dáva lepšiu 
vyjednávaciu pozíciu v priebehu stavby či 
v prípade nedorobkov po ukončení. U zá-
kaziek nad 700 – 2000 € sa vyplatí zazna-
menať, ako bude konečné dielo vyzerať.  
V niektorých prípadoch je možné základ-
nú vizualizáciu alebo skicu požadovať už 
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StAVBA REkoNŠTRUkCIA

VIZUALIZáCIA SA VyPLATí U STREDNÝCH A 

VäČšíCH ZáKAZIEK, NIEKEDy JU STAVEBNí 

DODáVATELIA SPRACOVáVAJú ZDARMA 

V RáMCI DOHODNUTEJ CENy O DIELE. 

ZAZNAMENANíM PREDSTAVy O FINáLNOM 

DIELE SA VyHNETE MOŽNÝM PROBLéMOM 

PRI ODOVZDáVKE, HLAVNE POKIAľ NEBU-

DETE MAť K DISPOZíCII STAVEBNÝ DOZOR 

ALEBO NECHáTE STAVEBNEJ FIRME PLNE 

OTVORENÝ PRIESTOR K REALIZáCII. 

ZáRUČNá DOBA PREDLŽUJE Váš KľUDNÝ 

SPáNOK A ZVyšUJE CENU NEHNUTEľ-

NOSTI, NEZABUDNITE SI TIEŽ VyJEDNAť 

ZMLUVNú POKUTU V PRíPADE NEPLNENIA 

ČASOVéHO PLáNU STAVBy. 



Od 1. 5. 2013 Úver na Čokoľvek bez spracovateľského poplatku, bez poplatku 
za správu úveru a bez poplatku za predčasné splatenie a za mimoriadnu splátku úveru.

Ale je tu krásne! 
Zrenovujte si čokoľvek 
bez poplatkov.
A s kým bankujete vy?

Aj pre 
nových
 klientov

SU podval 185x110 chata dom a bývane.indd   1 5/20/13   2:53 PM
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pri počiatočnej komunikácii e-mailom, po-
žiadajte aspoň vybraného dodávateľa, aby 
vám zaslal podobný návrh, ktorý spracová-
val pre iného zákazníka. Vzájomne si tak 
ujasníte predstavu. 

Pokiaľ plánujete väčšiu stavbu a ne-
máte časový priestor pre dozorovanie 
stavebnej firmy, najmite si nezávislý 
stavebný dozor. Cena stavebného do-
zoru sa pohybuje od hodinovej sadzby 
v rozmedzí 12 – 20 € alebo percentom  

z celkovej ceny diela v rozmedzí 1,0 –  
2,5 %. Zákonom stanovená záručná doba 
je u stavebných prác tri roky, napriek tomu 
radíme pokúsiť sa vyjednať dlhšiu záruč-
nú dobu. odmenou za to vám bude dlh-
šie kľudné obdobie, ale tiež tým vzrastá 
hodnota nehnuteľnosti. Pre dodávateľa je 
predĺženie záručnej doby určitým rizikom, 
ktoré však je možné vykompenzovať  
o niečo vyššou cenou za dielo. Neza-
búdajte tiež na to, že vedľa 
garancie kvality doda-

ných prác je dôležitý aj termín ich plnenia  
a v prípade neplnenia časového plánu si  
v zmluve vyjednajte finančnú náhradu, 
ktorá sa obvykle čerpá z celkovej ceny  
diela. 

Akonáhle ste si vybrali dodávateľa a prac-
ne si s ním vyjednali podmienky, je nut-
né všetko preniesť na papier a v patričnej 
právnej podobe zaznamenať. Zmluva 
často býva najdôležitejšou časťou celého 
konania. Ak ste teda plný entuziazmu  
a tešíte sa na vynovený domov, nenechajte 
si to pokaziť. 

Reko v spolupráci s 123dopyt.sk

Foto: TDX, archív firiem a redakcie



Na stavbu rodinných domov sa po-
užívajú tehly, pórobetón, drevo  
a materiály na báze dreva, dokon-

ca aj slama a mnoho ďalších. U nás je naj-
viac rodinných domov postavených z tehál 
a v ponuke realitných kancelárií majú tie-
to domy vždy vyššiu hodnotu než domy 
z iných materiálov. Pozrime sa na to, prečo 
to tak je. 

TehLA – TRADičNý MATeRiáL 
PReVeReNý čASoM
 V Čechách i na Slovensku sa pálené tehly 
vyrábajú už viac ako 1 100 rokov. Pre svoje 

výhodné vlastnosti, ako je dlhá životnosť, 
pevnosť, odolnosť, zdravotná neškodnosť, 
nehorľavosť, schopnosť akumulovať teplo 
a bezproblémovo zvládať kolísanie vlhkos-
ti vzduchu, nestratili na obľube a v súčas-
nosti sú najpoužívanejším materiálom na 
výstavbu rodinných domov. Počas druhej 
polovice 20. storočia postupne zmenili 
tvar a veľkosť a namiesto plnej tehly sa 
začali vyrábať dierované tehlové bloky. Za 
posledných 25 rokov prešli zásadnou pre-
menou a ich tepelnoizolačné parametre 
sa zvýšili takmer 10-násobne. Napr. české 
tehly HELUZ je možné aj bez dodatočné-

Chcete stavať dom 
a neviete z čoho? 
MySLITE NA BUDúCNOSť 

StAVBA MATERIáLy
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STAVBA VLASTNéHO DOMU JE V  ŽIVOTE ZáSADNOU INVESTíCIOU, VEď SI TÝM BUDUJEME 
Náš DOMOV. ANI V BUDúCNOSTI By SME NEMALI SVOJE ROZHODNUTIE ľUTOVAť. V DOME, 
KDE BUDEME BÝVAť, By SME SA MALI CíTIť PRíJEMNE, BEZPEČNE A NáKLADy NA JEHO PRE-
VáDZKU By MALI Byť ČO MOŽNO NAJMENšIE. DôLEŽITá JE TIEŽ JEDNODUCHOSť VÝSTAVBy A 
SySTéMOVé RIEšENIE DETAILOV, KTORé MAXIMáLNE ELIMINUJE MOŽNOSť VZNIKU PORúCH. 



ho zateplenia použiť na výstavbu nízko-
energetických a pasívnych domov, pričom 
patria medzi európsku špičku. Brúsené 
tehlové bloky od tohto výrobcu s názvom 
Family a nové bloky Family 2in1, ktoré 
sú vyplnené polystyrénom, majú vysokú 
únosnosť a zároveň ich tepelnoizolačné 
vlastnosti vyhovejú požiadavkám pre do- 
my s veľmi nízkou potrebou energie. Vyrá-
bajú sa v šírkach od 250 do 500 mm a ob- 
vodové murivo z týchto tehál dosiahne 
súčiniteľ prechodu tepla až 0,11 W/m2k. 
Murovanie z nich je navyše rýchle a jedno-
duché – spájajú sa pomocou špeciálnych 
lepidiel či murovacej peny. Na riešenie de-
tailov, ako sú väzby rohov, parapety a os-
tenia okien, sa používajú doplnkové tehly 
s vybratím na vloženie tepelnej izolácie, 
ktorá zabráni únikom tepla. Tým sa predí-
de vzniku tepelných mostov v obvodovom 
murive.
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koMPLexNý SySTéM Aj SLužBy
Hrubú stavbu však netvorí iba samotné 
murivo, ale tiež preklady nad otvormi, 
strop a vo väčšine prípadov aj komín. 
komplexný systém od jedného výrobcu 
prinesie tú výhodu, že nevznikajú prob-
lémy zapríčinené použitím rozdielnych 
materiálov a nadväznosti konštrukcií sú 
vyriešené do detailu. Sortiment tehlových 
produktov spoločnosti HELUZ umožňu-
je niekoľko variantov riešenia prekladov, 
konštrukcie stropu aj výber komínového 
systému. 

Pri výbere dodávateľa materiálu by sme 
sa mali informovať aj o tom, aký nám po-
skytne servis. Ak servis funguje, nemusí-
me potom zložito zháňať či dokupovať po-
môcky a materiály na murovanie, môžeme 
sa poradiť s odborníkmi a ušetríme si veľa 
starostí a času. 

Český výrobca tehlového systému HELUZ 
umožňuje zákazníkom využiť širokú po-
nuku služieb. Patrí k nim napríklad spra-
covanie cenovej ponuky s výpisom mate- 
riálu, spracovanie kladačského plánu 
stropu a prekladov, služby statika, vypra-
covanie energetického certifikátu budovy, 
návrh komínového telesa a výpočet spali-
novej cesty, doprava materiálu na stavbu, 
vykládka hydraulickou rukou, zvoz paliet, 
požičanie pomôcok na murovanie, pomoc 
pri založení muriva z brúsených tehál  
a mnoho ďalších. 

úSPoRNé A ZDRAVé BýVANie
Domy s obvodovou konštrukciou z jedno-
vrstvového tehlového muriva sa vyznaču-
jú jednoduchou vykonateľnosťou, dlhou 
životnosťou a príjemnou mikroklímou 
v každom ročnom období. Použitý mate-
riál je vďaka svojmu čistému, prírodnému 
pôvodu prívetivý k životnému prostrediu 
aj ľudskému zdraviu a vďaka inováciám 
tehly nepotrebujú žiadne dodatočné za-
teplenie. Spĺňajú dnešné vysoké požiadav-
ky na parametre stavebných materiálov  
a ich vlastnosti sú zárukou dlhodobo 
komfortného, bezpečného a úsporného  
bývania. 

Ešte váhate, aký materiál si zvoliť? Zís- 
kajte viac informácií na www.heluz.sk ale-
bo na uvedených infolinkách.

INFOLINKy: 

tehly a stropy: 0800 106 206

komíny a preklady: 0800 118 192

Reko z materiálov spoločnosti Heluz

Foto: Heluz
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StAVBA BRáNoVé SySTéMy

Jedným z prvých krokov pred kúpou 
garážovej brány je výber jej typu. 
Spoločnosť Pemat vie ponúknuť vý-

ber zo 4 typov brán:

  sekčná brána – vysúvacia sa po koľaj- 
 niciach pod strop,

 zásuvná brána – zasúvacia sa popri  
 bočnej stene z vnútra garáže do strany,

  krídlová brána – dvojkrídlová brána,  
 krídla otvárané pomocou kľučky alebo  
 motora,

 rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ  
 nad otvor garáže.

Druhým krokom pri výbere brány je jej fa-
rebný odtieň. Dnes je možnosť výberu veľ-
kého množstva laminácií aj v imitácií dre-
va. Laminácia má výhodu bezúdržbovosti 
povrchu brány a farebnej stálosti odtieňa. 
V prípade záujmu o farbu podľa vzorkov-
níka RAL sa dávajú sekcie brány striekať 
do lakovne.

Z vnútornej strany je brána biela, keďže 
aj steny garáže sú spravidla biele. Pre ná-

AKO SI VyBRAť 
GARážoVú BRáNu

GARáŽOVá BRáNA 
JE NEODDELITEľNOU 
SúČASťOU DOMU. 
VEľMI ČASTO BÝVA 
DOMINANTNÝM PRVKOM 
NA DOME, PRETO JE 
DôLEŽITé PRI VÝBERE 
BRáNy KLáSť DôRAZ NA 
JEJ CELKOVÝ DIZAJN.



ciu brány. Dnes je na trhu možnosť izolácie 
od 20 mm – 42 mm. Izoláciu panelu tvorí 
polyuretán. Po obvode je brána izolovaná 
gumeným tesnením. 

VýBeR DoDáVATeľA 
GARážoVej BRáNy
keď už máte vybratý farebný odtieň, di-
zajn a izoláciu brány, je dôležité si vybrať 
správneho dodávateľa brány, ktorý vám ju 
dodá a namontuje. Pri výbere dodávateľa 
sú dôležité faktory, ktoré vám zaručia kva-
litnú dodávku brány a tovaru v presnom 
prevedení podľa výberu, v dohodnutom 
čase a termíne a, samozrejme, kvalitný zá-
ručný a pozáručný servis. Skôr ako si brá-
nu objednáte u konkrétneho dodávateľa, 
je dôležité sa presvedčiť, či tento dodávateľ 
má sídlo spoločnosti, či má oprávnenie na 
montáž garážových brán, či má zaškole-
ných a odborne spôsobilých zamestnan-
cov a či spĺňa BoZP pre bezpečnosť pra-
covníkov, ktorí používajú správne náradie 
na montáž garážových brán, a prípadne či 
vlastní certifikát kvality ISo 9001:2008, 
čo svedčí o kvalitnom výrobnom procese.

kVAlItNÝ tOVAR A ODBORNE 
PReVeDeNá MoNTáž
Neodporúčame zakupovať bránu bez mon-
táže, pretože odborné nastavenie brány je 
dôležité pre jej dlhodobú životnosť. Ne-
odborne namontovaná a nastavená brána 
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má za následok krátku životnosť kom-
ponentov, neustále sa prejavujúce chyby 
pri ovládaní a mnoho ďalších problémov, 
ktoré vám nestoja za ušetrené peniaze za 
montáž brány. Dôležitým krokom pri roz-
hodovaní, akého zvoliť dodávateľa, je aj to, 
či má vo vašom regióne zastúpenie, kde ho  
v prípade záručného alebo pozáručného 
servisu máte po ruke. Ďalším veľmi dôleži-
tým krokom je záruka na garážovú bránu 
poskytnutá od dodávateľa. každý dodá-
vateľ má právo určiť dĺžku záručnej doby. 
Najkratšia záručná doba na garážovú brá-
nu je podľa zákona 2 roky, čo je aj bežné 
v praxi. Pri dlhšej záruke ide spolu so zá-
rukou aj cena – čím je záruka dlhšia, tým je 
cena za bránu vyššia. Posledným krokom 
je výber rôznych potrebných doplnkov, 
ako sú napríklad:

  núdzový otvárač – pre prípad potre- 
 by núdzového otvorenia brány, ak do  
 garáže nie je okrem brány iný vchod,

  personálne dvere do brány – prak- 
 tický prechod cez bránu bez nutnosti  
 otvárania celej brány.

Na brány je aj mnoho iných doplnkov, na 
ktoré je dôležité sa dodávateľa opýtať, aby 
vaša brána spĺňala maximálny komfort. 
úplne posledným, avšak veľmi dôležitým 
faktorom je cena za garážovú bránu. Všet-
ci vieme, že najlacnejší tovar nie je ten 
najlepší. odporúča sa vytipovať si určitý 
počet dodávateľov a u týchto si nechať 
vypracovať cenovú ponuku. Pri porovná-
vaní ponúk nie je najlacnejšia tá, ktorá je 
za najmenej peňazí. Treba si v ponukách 
porovnať typ, farbu, ovládanie, doplnky, 
izoláciu a zvážiť aj záručnú dobu so servi-
som. Prajeme vám to správne rozhodnutie 
a príjemne strávené chvíle pri dobrom vý-
bere vašej novej garážovej brány.

Peter Pakši, www.pematbrany.sk

Foto: Pemat Slovakia

ročných zákazníkov je možnosť výroby 
sekcie brán z masívu. Ďalším krokom pri 
výbere brány je jej dizajn. Dnes je na trhu 
viac možností vzhľadu vonkajšej strany 
brány. Najčastejšie používané sú v tomto 
prevedení:

  kazetový motív – vždy bol a bude  
 atraktívny pre celkový vzhľad vašej  
 garážovej brány,

  pruhovaný motív – atraktívny  
 s rovnomerným rozdelením pruhov na  
 bráne,

  stredový pruh – dotvára dizajn mo-  
 derného domu dnešnej architektúry,

  hladký dizajn – je určený pre ľudí,  
 ktorí chcú vyniknúť štýlovým dizajnom  
 modernej brány.

Ďalším z doplnkov dizajnu brány sú pre-
svetľovacie okienka. Je to spôsob, ako pre-
svetliť vnútro garáže a zároveň prikrášliť 
dizajn brány. Na výber je niekoľko druhov 
okienok pre lepšie prispôsobenie k štýlu 
domu. Ďalším krokom po výbere fareb-
ného odtieňa a dizajnu je izolácia panelov 
brány. Pri dnešných nízkoenergetických 
stavbách sa kladie dôraz na kvalitnú izolá-

„je dôležité mať dodaný 
kvalitný tovar a odborne 

prevedenú montáž.“



kombinovanie prírodného materiálu 
s kovom môže vyzerať na prvý po-
hľad dosť zvláštne, má však svoje 

opodstatnenie. kombinácia drevených 
okien s hliníkovým opláštením spája naj-
lepšie vlastnosti dvoch materiálov. Vďa-
ka tomu vzniká produkt vysokej kvality, 
funkčnosti a životnosti.

Prečo kombinovať drevo 
s hliníkom?
každý z materiálov je využitý tam, kde sa 
najviac hodí. Drevohliníkové okná pred-
stavujú spojenie hliníku z exteriérovej 
strany a dreva z interiérovej strany okna. 
Drevo – najobľúbenejší prírodný materiál, 

StAVBA okNá 
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z ktorého je nosná rámová konštrukcia, 
zaisťuje tvarovú stálosť, má svoju priro-
dzenú štruktúru, pôsobí útulne a teplo. 
Hliníkové opláštenie z vonkajšej strany 
zvyšuje odolnosť okien aj v náročných 
klimatických podmienkach, zaisťuje bez-
údržbovosť, zvyšuje životnosť.

Výhody
Slabou stránkou drevených okien je odol-
nosť voči vonkajším poveternostným 
podmienkam. V prípade, že okno nemá 
potrebnú údržbu, znehodnocujú jeho po-
vrchovú úpravu. Použitím hliníkového 
opláštenia na vonkajšej strane okna sa 
tento nedostatok takmer odstráni. Preto 

PRI OKNáCH SA DO KVALITy URČITE OPLATí INVESTOVAť. NAJ-
NOVšíM TRENDOM A šPIČKOU V OBLASTI OKIEN Sú V SúČAS-
NOSTI DREVOHLINíKOVé OKNá. 

Drevohliníkové okná 
kupujete len raz
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je spojenie týchto materiálov ideálnym 
riešením. konštrukčné riešenie – stabilné 
a zároveň pohyblivé spojenie hliníkového 
plášťa s drevom si ľahko poradí s kolísa-
ním teplôt a rozdielnou rozťažnosťou ma-
teriálov. Spojenie hliníka a dreva umožňu-
je plynulé odvetrávanie priestoru medzi 
obložením a drevom, nevznikajú v ňom 
podmienky pre tvorbu plesní. opláštenie 
sa dá aplikovať prakticky na všetky tvarové 
typy okien aj na rôzne spôsoby otvárania 
okien. Nenarušuje celistvosť dreveného 
okna, ani jeho tepelno a zvukovoizolačné 
vlastnosti. okná spĺňajú tiež požiadavky 
pre nízkoenergetické stavby. Vhodnou voľ-
bou farebného odtieňa drevo-hliníkových 
okien možno dotvoriť fasádu domu a do-
siahnuť estetický vzhľad stavby.

Drevo v interiéri
Drevo je určite príjemnejší materiál ako 
hliník. Pôsobí teplo, zútulňuje, upokojuje. 
Jeho najväčšou výhodou je prírodný pô-
vod. Preto zo strany interiéru ostáva pri-
znaná štruktúra dreva. Vynikne jeho pri-
rodzená krása. Je veľa možností vybrať si 
drevinu presne podľa vašich požiadaviek. 
Takú, ktorá sa hodí k vášmu interiéru – 
smrek, borovica, meranti, durian, dub... 
Pokiaľ sa rozhodnete pre drevohliníkové 
okná na vašom dome, vydržia vám na celý 
život. Takéto okná ponúkajú maximálnu 
kvalitu. Firma Unigroup ponúka množ-
stvo tvarových a rozmerových variantov 
okenných profilov, ako aj drevohliníkové 
dvere a zimné záhrady. kvalitné zvárané 
profily zabezpečujú dokonalú ochranu dre-

va a minimálne nároky na údržbu. Hliní-
kové obloženie niekoľkonásobne predlžuje 
životnosť dreveného okna.

UNIGROUP v.o.s.

Veľký Meder

Tel.: 0905 963 954, 

0905 258 812

www.unigroup.sk  

unigroup@unigroup.sk



StAVBA TZB

68

Hlavným trendom je znižovanie 
energetickej náročnosti domu. 
Pri jeho výstavbe, ale aj pri rekon-

štrukcii sa pozeráme na typ materiálu, aký 
bude prestup tepla cez steny, alebo koľko 
centimetrov zateplenia sa pridá. V zvýše-
nej miere sa kontrolujú detaily a možné te-
pelné mosty. Pri stavbe domu používame 
minimálne izolačné dvojsklá v oknách, aby 
sme eliminovali prestup tepla a tým znížili 
energetickú náročnosť domu.

Aj svetlovod ako jeden zo stavebných 
prvkov domu musí spĺňať tieto energe-
tické parametre. konštrukcia štandard-
ného svetlovodu je založená na izolácii 
cez vzduchovú medzeru. Tá sa nachádza 
medzi stropným ukončením (difúzorom) 
a strešnou kupolou. koeficient prestu-
pu tepla štandardného svetlovodu je  
U = 2,2 W/m2k. Svetlovod bez systému za-
teplenia má preto výrazne vyššiu hodno-
tu U ako strecha domu, čo zapríčiní únik 

SVETLOVODy 
v nízkoenergetických 
domoch OKREM SVIETIVOSTI SVETLOVODU A JEHO SCHOPNOSTI PRESVET-

LIť PRIESTOR, KTORÝ NEMá PRíSTUP DENNéHO SVETLA KLASIC-
KÝM SPôSOBOM, SA V SúČASNOSTI ČORAZ VIAC PRIHLIADA AJ 
NA TEPLOTECHNICKé VLASTNOSTI SVETLOVODU. EšTE PRED TRO-
MI ROKMI BOLA PRI INšTALáCII SVETLOVODU HLAVNá OTáZKA, 
ČI DANÝ PRIESTOR BUDE DOSTATOČNE PRESVIETENÝ. V DNEšNEJ 
DOBE PRIšLI PRE VÝROBCOV SVETLOVODOV NOVé VÝZVy. AKO 
UPRAVIť SVETLOVOD PRE NíZKOENERGETICKé DOMy.
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spolu s prídavným zateplením svetelného 
tubusu dosahuje parametre 0,8 W/m2k,  
čo je hodnota vhodná aj pre pasívne domy. 

DoPoRučujeMe:
Slovenský výrobca svetlovodov SUNWAy 
má ako je jediný výrobca izolačné dvojsklo 
už v základnom prevedení a bez príplatku. 
okrem toho sa slovenské svetlovody vy-
značujú vysokou, až 25-ročnou zárukou 
na svetelný tubus, certifikátom kvality CE 
a osobitým dizajnom. Ako jediný svetlo-
vod na svete je SUNWAy vyrábaný v štvor-
covom prevedení vo všetkých veľkostiach.
Slovenské svetlovody SUNWAy si nachá-
dzajú čoraz väčšiu popularitu v Sloven-
ských a aj v zahraničných domácnostiach. 

Na internetovej stránke www.sunway.sk 
získate bezplatné poradenstvo a možnosť 
stiahnuť si bezplatnú publikáciu „7 vecí, 
ktoré by ste mali vedieť pred výberom 
svetlovodu“.

Reko z materiálov SUNWAy

Foto: SUNWAy

tepla v zimných mesiacoch a prehrievanie 
interiéru v lete. Sprievodným javom je aj 
vyššia kondenzácia a rosenie takéhoto 
svetlovodu. Práve preto je nutné vyhľadá-
vať na trhu systémové svetlovody so zlep-
šenými tepelno-izolačnými vlastnosťami.

Na trhu sa objavili rôzne úpravy, ktoré za-
ručujú svetlovodu lepšie tepelno-izolačné 
vlastnosti.  Najlepšou alternatívou je po-
užitie izolačného dvojskla priamo v difú-
zore svetlovodu. Týmto spôsobom sa za-
bezpečí tepelná samostatnosť svetlovodu, 
obmedzí sa rosenie a vyrovnajú sa tepelné 
pomery v dome. Práve tento spôsob pou-
žíva jediný slovenský výrobca svetlovodov 
SUNWAy. Systém izolačného dvojskla 



S približujúcou sa búrkou stúpne sta-
tické napätie v atmosfére, z ktorého 
je aktívna časť zachytávača schopná 

sa nabiť až na 15 kV, teda nepotrebuje 
napájanie z cudzieho zdroja. Pri prekro-
čení prahovej hodnoty dochádza k úderu 
blesku. V tomto okamihu reaguje aktívny 
bleskozvod vyslaním ústretového výbo-
ja skôr ako pasívny zberač. Rozdiel v re-
akčnom čase sa označuje ako „iniciačný 
predstih“. Tento ústretový výboj sa spája 
vysoko nad chráneným objektom s prichá-
dzajúcim hlavným výbojom, čím je zjed-
notený blesk privedený priamo na hrot ak-
tívneho zberača. Ďalej je vedený zvodom 
do uzemňovača, kde sa rozptýli do zeme. 
Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod 
blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí 
len s bleskami v priestore definovanom 
rádiusmi ochrany a výkonom jednotlivých
modelov.

Prečo používať aktívne blesko- 
zvody a zemniace sústavy:

- poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti  
 v porovnaní s klasickými bleskozvodmi,

AkTíVNe BLeSkoZVoDy 
a uzemňovacie systémy

- zberač aktívneho bleskozvodu nahrá-      
  dza celú zbernú sústavu konvenčných   
  bleskozvodov,
- poskytujú značnú úsporu zvodového       
 materiálu, materiálu na uzemnenie  
 a montážnych prác,
- výrazne redukujú zásahy do fasády  
 a strešného plášťa,
- životnosť aktívneho bleskozvodu je  
 porovnateľná so životnosťou budovy,
- možnosť použitia ako oddialený  
 bleskozvod (napr. pre skupinu objektov  
 alebo vo výbušnom prostredí),
- typizované uchytenia zberačov pre  
 všetky typy objektov a striech,
- zachytávače vyrobené z nerezu zaručujú 
 dlhodobo nízky zemný odpor,
- rôzne možnosti systémových riešení aj  
 pre problematické podmienky 
 zemnenia.

Reko

Foto: LP – AXIS s.r.o.

StAVBA TZB

70

NA BLESKOZVOD JE POTREBNé 
MySLIEť UŽ PRI ZáKLADOCH 
DOMU. CHRáNI PRED PRIA-
MyM úDEROM BLESKU, ALE 
TIEŽ PRED JEHO DôSLEDKAMI 
AKO Sú PREPäTIE A ELEKTRO-
MAGNETICKé RUšENIE.



výrobca komínových systémov

stAdreko
www.stadreko.sk 

stadreko@stadreko.sk 
tel.: 0908 111 696 

043/5381 307

395 € 
komín 6m,

priemer 200 mm

366 € 
komín 6m 

priemer 160 mm

nAJlAcneJší komínový systém

novinkA: 
montáž komínov s predĺženou zárukou na 30 rokov.

V ponuke je aj komín pre kondenzačné kotly.



MNOHO PODôB 
SklADANEj 

StREchy
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Skladaná strešná krytina má v našich 
končinách svoju tradíciu jednak v sú-
vislosti s prevládajúcim charakterom 

architektúry so šikmými strechami a jed-
nak kvôli tomu, že je relatívne nenáročná 
na realizáciu, pričom drobné opravy zvlád-
ne majiteľ domu aj svojpomocne. V súčas-
nosti o pozíciu najpreferovanejšej ťažkej 
strešnej krytiny súťažia tradičné keramic-
ké a novodobé betónové škridly. 

keRAMiCké STRešNé kRyTiNy
krytina z pálenej hliny bola oddávna ob-
ľúbeným stavebným materiálom vo všet-
kých lokalitách, kde bol dostatok suroviny 
potrebnej na jej výrobu. Technológia vý-
roby pálenej krytiny bola postupne zdo-
konaľovaná, v dôsledku čoho sa dnes do 
ílu pridávajú rôzne prímesi vylepšujúce 
mechanické, chemické aj fyzikálne vlast-
nosti črepu. Moderná keramická krytina 
sa vyznačuje vysokou pevnosťou, tvaro-
vou stálosťou, mrazuvzdornosťou, nízkou 
nasiakavosťou a najmä dlhou životnosťou. 

Skvelé modelačné vlastnosti ílu dali vznik-
núť obrovskej škále rôznych druhov ťaha-
ných alebo razených keramických škridiel. 
Vďaka tomu dodnes patria keramické 
strešné krytiny medzi tvarovo najrozma-
nitejšie. Medzi najtradičnejšie tvary patria 
škridly s S-ovitým profilom, ktoré sú dnes 
na trhu v mnohých variáciách. Popri naj-
rozšírenejšom prírodnom odtieni pálenej 
hliny farebnú škálu rozširuje povrchová 
úprava škridiel engobovaním. Takýmto 
spôsobom je možné dosiahnuť odvážne 
výrazné farby – žltá, oranžová, modrá; tl-
mené prírodné odtiene hnedej či zelenej, 
alebo viacfarebný povrch imitujúci patinu. 
Vyšším stupňom povrchovej úpravy je 
glazovanie, ktoré okrem vysokého lesku 

ODOLNOSť, STABILNOSť DLHá 
ŽIVOTNOSť – TO Sú VLASTNOS-
TI ťAŽKEJ STREšNEJ KRyTINy, 
AKÝMI Sú KERAMICKé A  BETó-
NOVé šKRIDLy. OKREM VySO-
KEJ FUNKČNOSTI PONúKAJú AJ 
PESTRú šKáLU DIZAJNOVéHO 
STVáRNENIA, KTORé JE DôLEŽI-
Té PRE DOSIAHNUTIE POŽADO-
VANéHO VIZUáLNEHO EFEKTU 
BUDOVy.

01

02
02

04

03

04

03

dodáva škridle ešte väčšiu odolnosť voči 
poveternostným vplyvom a UV žiareniu, 
pričom vďaka dokonale hladkému po-
vrchu dodáva krytine aj lepšie samočis-
tiace vlastnosti. Zrejme najkreatívnejšie 
využitie bohatej farebnej škály keramic-
kej krytiny umožňujú klasické bobrovky. 
Vďaka svojim malým rozmerom a ploché-
mu povrchu je z nich možné na streche 
vyskladať rôzne vzory. Zaujímavé efekty 
tvorené hrou sveta a tieňa zase umožňujú 
štruktúrované – razené škridly. Pre tých, 
ktorí chcú s použitím skladanej krytiny 
dosiahnuť vysoko moderný minimalis-
tický vzhľad, pribudli na trhu aj tvarovo 
veľmi jednoduché – ploché, hladké a hra-
naté škridly, akými sú napríklad keramické 
škridly Creaton Domino. 

Napriek tomu, že keramická krytina je 
známa a vylepšovaná už po stáročia, vý-
voj sa ani na tomto poli nezastavil. Medzi 
novodobé varianty keramickej krytiny  

01 Nadčasové bobrovky sú ideálnou voľbou 

aj pri rekonštrukcii starších domov. Odolnosť a 

životnosť škridly zvýši glazúrovaný povrch.

02 Farebné glazúry dodajú osviežujúci a origi-

nálny vzhľad aj klasicky tvarovanej keramickej 

škridle.

03 Betónová škridla Euronit Extra charakteri-

stická dvomi symetrickými vlnami je tradičná 

škridla zvýrazňujúca pôvab celého domu. Teraz 

je v ponuke aj s vysoko odolnou povrchovou 

úpravou Duratop.

04 Viac farebných odtieňov na škridle dodá 

krytine vzhľad starej strechy s patinou.

05 (Nasledujúca strana) Tvarovo jednoduchá 

a čistá forma tejto škridly Creaton Domino je 

prirodzeným dôsledkom vývoja keramickej 

krytiny v intenciách súčasnej estetiky.

06 Veľkoformátové keramické škridly Magnum 

XXL umožňujú rýchlejšiu pokládku a zároveň sú 

cenovo výhodnejšie než bežné formáty.



BeTóNoVé STRešNé kRyTiNy
Novodobou alternatívou ku keramickej 
krytine prestavujú betónové škridly. Ich 
konkurenčnou výhodou je najmä nižšia 
cena pri zachovaní podobných vlastnos-
tí, ako má pálená škridla.  Na rozdiel od 
keramických škridiel je u nich väčší for-
mát štandardom; obvykle je ich spotreba 
cca 10 ks na 1 m2, čo umožňuje rýchlu 
pokládku. Betónové škridly sa vyrábajú  
z kremičitého piesku a vysokohodnotného 
portlandského cementu, vody a farebných 
pigmentov. Betónová hmota sa tvaruje 
na pásových lisoch a dodatočne zhutňuje 
na podložkách. Betónová krytina nepre-
chádza energeticky náročným procesom 
vypaľovania, čo je prínosom najmä z hľa-
diska ekológie. Tento druh krytiny sa 
vyznačuje vysokou únosnosťou, nízkou 
nasiakavosťou, vysokou mrazuvzdornos-
ťou a takmer neobmedzenou životnosťou. 
Farebnú škálu betónových škridiel limitu-
je výlučné používanie farbív na báze oxidu 
železa a iných kovov. Postupným vývojom 
sa  dosiahli pokroky, pokiaľ ide o stálofa-
rebnosť, ktorú ohrozujú reakcie betónu 
na poveternostné vplyvy. Výrobcovia ne-
ustále prichádzajú s ďalšími inováciami, 
ktoré smerujú k zvyšovaniu úžitkových 
vlastností. Napríklad v minulom roku bola 
na slovenský trh uvedená nová povrchová 
úprava Duratop, s ktorou prišiel výrobca 
strešnej krytiny Euronit. Táto povrchová 

úprava ponúka zvýšenú odolnosť proti 
prenikaniu a usadzovaniu znečistenia na 
povrchu strešnej krytiny a maximalizuje 
prirodzený čistiaci vplyv dažďa. krytina 
si navyše automaticky zachováva čistotu 
povrchu po dlhú dobu bez dodatočných 
zásahov a údržby. Vylepšený povrch škrid-
ly sa okrem toho vyznačuje vyššou mierou 
odolnosti proti UV žiareniu, vďaka čomu 
si zachovávajú intenzívne farby po dlhé 
roky.  S touto úpravou sú dnes v ponuke 
dva typy škridly – model Profil S a model 
Extra. Škála tvarových riešení betónových 
škridiel vychádza zo svojho predobrazu – 
sortimentu keramických škridiel, i keď 
z hľadiska tvarovania a jemných detailov 
sú ich možnosti betónu o niečo viac limi-
tované. Vzhľadom na aktuálne trendy to 
však nemusí byť problém, keďže populár-
ne sú skôr tvarovo jednoduchšie riešenia, 
ktoré sú zhmotnené do podoby modelu 
Euronit kapstadt. Pokiaľ ide o riešenie 
detailov a kritických miest striech, betó-
nové škridly ponúkajú podobný sortiment 
doplnkov ako keramické krytiny, i keď tu 
nenájdeme toľko dekoratívnych prvkov, 
ako v sortimente pálenej krytiny.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: EBM Co, Creaton, Euronit
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NáZoR oDBoRNí-

kA:

ing. Martin Fabián, 

oblastný manažér 

v spoločnosti 

EBM Co, s. r. o.

„škridly z pálenej hliny a  betónové škridly 

svojou šírkou a rozmanitosťou ponúkané-

ho sortimentu spĺňajú náročné požia-

davky stavebníkov na tvar, farbu povrchu 

a veľkosť krytiny. ďalším parametrom je 

ekologické hľadisko, ktoré zaujíma väč-

šinu budúcich majiteľov dobrej strechy. 

Tieto krytiny sú vyrobené z čisto prírod-

ných materiálov (hlina, piesok, cement, 

voda). Ich zloženie, výroba a používanie 

nemá žiadne negatívne vplyvy na človeka 

a životné prostredie a sú 100-percentne 

recyklovateľné.“

05

05

patria veľkoformátové škridly, s ktorými 
je možné ušetriť jednak čas potrebný na 
pokrytie strechy a jednak znížiť finančné 
náklady. „spotreba veľkoformátovej krytiny 
značky creaton, medzi ktoré patria modely 
XXl balance, magnum a rapido, je už od 
8,1 ks/m2, čo zaistí úsporu nielen z časového 
hľadiska, ale aj ceny. pre porovnanie, spotreba 
pri klasických typoch škridiel sa pohybuje me-
dzi 11 až 18 ks/m2 a pri bobrovkách je to cez 
30 ks/m2,“ uvádza Mgr. Eva kovačovičová, 
konateľka EBM Co.  Čo je však z hľadiska 
užívateľa najdôležitejšie, keramické streš-
né krytiny sa bez problémov v dobrom 
stave „dožívajú“ aj sto rokov a nepotrebujú 
prakticky žiadnu údržbu. k veľkým benefi-
tom keramickej krytiny patrí bohatá škála 
doplnkových prvkov, ako sú hrebenáče, 
koncové diely, odvetrávacie škridly, rôzne 
prechodné prvky, ktoré umožňujú kvalit-
ne, spoľahlivo a zároveň veľmi esteticky 
vyriešiť rôzne kritické detaily strechy, resp. 
zvýšiť jej funkčnosť.

06

06



VTR, s.r.o.    
Bratislavská 2    
940 01 Nové Zámky   
Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251
Mobil:  0903 263 119,  0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk

už STe STReTLi S PojMoM  
„LeTNá ZáhRADA“ ?

 mobilné zasklenie terás bezrámovými  
 estetickými systémami

 patentovaný systém otvárania a po- 
 súvania sklenených tabúľ podľa potreby

 tepelná pohoda v každom ročnom  
 období

 variabilita systému predĺži dobu využí- 
 vania terás či altánkov

 podľa potreby uzavrie terasy najrôznej- 
 ších pôdorysných tvarov

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

strechy,
zateplenie budov,
fasády

s.r.o.

925 71 Trnovec n/Váhom č. 504
tel./fax: 031/778 16 09, mobil: 0910 994 074
www.sevcikstrechy.sk

Služby:

- hydroizolácie plochých striech a spodných stavieb,
- špeciálne tesniace a reprofilačné práce,
- klampiarske práce,
- zosilnenie konštrukcií uhlíkovými vláknami,
- krovy a fasády 

čítajte nás 
aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu
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Majitelia menších stavieb a ro-
dinných domov sa odvetraným 
fasádam dlho bránili práve kvô-

li použitiu obkladov, ktoré boli pre tento 
druh stavieb dostupné najčastejšie v po-
dobe úzkych horizontálnych líšt (z dreva 
alebo syntetických materiálov), prípadne 
maloformátových šablón. Tie vytvárajú 
na fasáde charakteristickú štruktúru, kto-
rá nie je pre naše končiny práve typická.  
V súčasnosti je už ponuka obkladových 
materiálov, ktoré prispievajú k rozmanitej-
šiemu a kreatívnejšiemu stvárneniu fasád, 
omnoho širšia. 

VLákNoCeMeNToVé FASáDNe 
DOSky
Medzi obľúbené obkladové materiály pat-
ria v súčasnosti najmä veľkoformátové 
vláknocementové dosky ponúkajúce ši-
rokú škálu rozmerov pravouhlých formá-
tov, farieb a štruktúr. Bohaté možnosti 
rôznorodého architektonického stvárne-
nia umožňujú nielen kombinácie farieb 
a štruktúr, ale aj kombinácie dosiek rôz-
nych tvarov a rozmerov, prostredníctvom 
ktorých je možné vytvárať na fasáde rôzne 
vzory a obrazce. Prácu s týmto materiálom 
uľahčuje jeho nízka plošná hmotnosť ako 

FASáDNE OBklADy 

ATRAKTíVNOU A šTÝLOVOU 
ALTERNATíVOU K TRADIČNé-
MU VZHľADU OMIETNUTÝCH 
STIEN SA POSTUPNE STáVAJú 
AJ PRI RODINNÝCH DOMOCH 
FASáDNE OBKLADOVé MA-
TERIáLy. TIE Sú OBVyKLE 
SúČASťOU ODVETRANÝCH 
FASáD, KTORé Sú IDEáLNyM 
RIEšENíM V PRíPADE, ŽE TREBA 
BUDOVU ZATEPLIť. 

trendová alternatíva k omietkam

01
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aj možnosť upravovať veľkosti dosiek na 
mieru pomocou rezačky. „Vláknocement 
v sebe spája stavebno-technické vlastnos-
ti, ako sú pevnosť, stálosť alebo odolnosť 
voči poveternostným vplyvom, s ľahkou 
spracovateľnosťou, hospodárnosťou a eko-
logickou bezpečnosťou. odoláva mrazu, 
teplu, vlhku, ohňu, korózii, hnilobe a roz-
kladu. Udržuje si tvarovú stálosť a prírod-
ný vzhľad,“  vyjadruje sa Juraj Palamarčuk 
zo spoločnosti EBM Co. Spomedzi veľko-
formátových vláknocementových dosiek 
dostupných na trhu stojí za zmienku na-
príklad fasádna doska Eqitone Natura 
PRo, ktorá je jedinečná tým, že si zachová-
va svoju prirodzenú, esteticky hodnotnú 
štruktúru vláknocementu. obdobnou fa-
sádnou doskou je Equitone Tectiva s brú-
seným povrchom , ktorý  dokáže reflekto-
vať na jednotlivé fázy dňa a tým vytvára 
jedinečný efekt takzvanej „živej“ fasády. 
Ďalšie typy dosiek (Pictura, Textura, ope-
ral) sú povrchovo upravené akrylátovou la-
zúrou vytvrdzovanou UV žiarením. Dosky 
sa dajú použiť aj ako obklady soklov, na 
podhľady a tiež v interiéri. Častou apli-
káciou dosiek Textura je ich využitie na 
balkónové dosky, a to vďaka certifikátu na 
tzv. mäkký a tvrdý prieraz. 

keRAMiCké FASáDNe oBkLADy
Pre ešte väčšiu odolnosť a dlhšiu život-
nosť v extrémnych podmienkach, či už na 
celých fasádach, alebo na ich častiach, sú 

k dispozícii moderné keramické fasádne 
obklady. So svojou vysokou pevnosťou, 
tvrdosťou, mrazuvzdornosťou a nehor-
ľavosťou predstavujú plnohodnotnú al-
ternatívu k masívnejším kamenným či 
gressovým obkladom. keramické fasádne 
obklady sa navyše vyznačujú praktickej-
ším – závesným spôsobom upevnenia na 
konštrukciu, ktorý umožňuje jednoduchú 
a rýchlu montáž, vysokú variabilitu špár a 
smerov montáže. Tento systém sa po prvý 
krát objavil pri fasádnych doskách Creaton 
Tonality. Fasádne obklady Tonality sú vý-
nimočné aj svojou tvrdosťou, pevnosťou 
povrchu, nízkou nasiakavosťou a ďalšími 
vlastnosťami, ktoré nadobúdajú vďaka pa-
tentovanému procesu vypaľovania keralis. 

V ponuke sú keramické obklady v rôznych 
farebných prevedeniach, pričom sortiment 
dopĺňajú komponenty v ryhovanom alebo 
drážkovanom povrchovom prevedení.

MALoFoRMáToVé šABLóNy
Vďaka svojej univerzálnosti a vysokej 
flexibilnosti sú vhodným materiálom na 
obloženie zvislých stien aj eternitové ma-
loformátové šablóny, ktoré sa štandard-
ne používajú ako ľahká strešná krytina.  
Inovovaný Eternit je v súčasnosti veľmi 
kvalitný, ekologický a zdravotne neškodný 
materiál na báze vláknocementu.  Medzi 
prednosti tohto materiálu patrí pružnosť, 
pevnosť, vodeodlonosť, nehorľavosť, odol-

02

03

04

01 Veľkoformátové fasádne dosky z vlák-

nocementu sa veľmi dobre kombinujú 

s klasickou omietkou, pričom sa netreba 

obávať použitia tohto materiálu aj pri 

rodinných domoch.

02 Keramický fasádny obklad zaručuje 

nielen vysokú odolnosť  a dlhú životnosť 

fasády, ale zároveň je aj zaujímavým archi-

tektonickým prvkom, ktorý dodáva domu 

jedinečnosť a špecifický charakter.

03 Vláknocementové fasádne dosky sú 

vhodnou voľbou aj pri finalizovaní ľahkých 

konštrukcií z dreva, ktoré sú veľmi frekven-

tované aj pri riešení pasívnych domov.

04 Keramický fasádny obklad je prakticky 

bezúdržbový, zachováva si dlhodobo 

dobrý vzhľad, stálu farebnosť . V ponuke je 

aj vo verzii s antigrafitovou úpravou.

05 Maloformátové eternitové šablóny 

sa vyznačujú vysokou flexibilnosťou 

a variabilnosťou využitia.  Rovnako dobre 

poslúžia ako strešná krytina aj ako fasádny 

obklad.
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nosť voči UV žiareniu a kyslým dažďom.  
Po estetickej stránke tento materiál výraz-
ne pripomína prírodnú bridlicu. Použitím 
tohto materiálu na pokrytie strechy aj fa-
sády je možné dosiahnuť veľmi moderný 
monolilitický vzhľad budovy.  Aby objekt 
nepôsobil príliš ťažkopádne, je dobré také-
to obklady kombinovať  s omietkami, čím 
môže vzniknúť zaujímavá kompozícia tva-
rov a farieb.

VÝhODy ODVEtRáVANÝch 
FASáD

 Systém odvetraných fasád je odolný voči 
poveternostným vplyvom a starnutiu. 
Rovnako aj obklad ako povrchová úprava 
má dlhú životnosť a vyžaduje minimálnu 
údržbu.

 Montáž fasády je vďaka suchému proce-
su výstavby rýchla a nezávislá od počasia, 
pričom ani nerovnosti podkladovej steny 
nie sú problémom. k jednoduchosti mon-
táže prispievajú materiály s nízkou ploš-
nou hmotnosťou. 

 Prípadne poškodenia fasády sa dajú 
opraviť lacno a bez zanechania viditeľných 
stôp, jednoduchou výmenou poškodeného 
prvku. Pri dodatočných opravách na budo-
ve (napr. výmena okien) sa obklad demon-
tuje a po vykonaní úprav sa opäť namon-
tuje.

 odvetrávaná medzera ochraňuje budo-
vu pred poškodením vlhkom a teplotným 
zaťažením. komínový efekt, ktorý vzniká 
vo vzduchovej medzere medzi obkladom 
a izoláciou, mimoriadne účinne odvádza 
nadmernú vlhkosť z konštrukcie, vďa-
ka čomu predchádza kondenzácii vodnej 
pary, ktorá by mohla poškodiť murivo ale-
bo zhoršiť tepelno-technické parametre 
tepelnej izolácie. 

 Systém je otvorený difúzii vodných pár, 
takže je použiteľný aj vo vlhkých prevádz-
kach. Intenzívne prevetrávanie tiež napo-
máha vysušovaniu muriva starších rekon-
štruovaných budov. 

 úplné oddelenie opláštenia od tepelnej 
izolácie a podpornej konštrukcie ochraňu-
je budovu pred poveternostnými vplyvmi. 
Nosné exteriérové steny a izolácia zostáva-
jú suché a plne funkčné aj pri otvorených 
horizontálnych škárach.

 odvetrané fasádne systémy vďaka te-
pelnej izolácii a odvetranej vzduchovej 
medzere výrazne prispievajú k stabilnej 
a príjemnej mikroklíme a zároveň zvyšujú 
akustickú nepriezvučnosť obvodovej kon-
štrukcie.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: EBM Co, Eternit, Creaton 

ODBORNíK RADí: 

Fasády s antigrafity úpravou
Ing. Juraj Palamarčuk, projektový manažér  

pre fasády, EBM Co., s.r.o.

Nie je neobvyklým javom, že hladké 

a čisté plochy fasád sa stanú lákadlom pre 

„pouličných umelcov“ – sprejerov, ktorí na 

týchto stenách odovzdávajú svetu svoje 

posolstvo vo forme grafity. Majitelia budov 

však z toho obvykle nie sú až takí nadšení. 

Odstraňovanie grafity z bežne upravených 

fasád sa zvyčajne nezaobíde bez poško-

denia povrchovej úpravy alebo minimálne 

farebného odtieňa steny v mieste poško-

denia. Aby ste sa vyhli nákladným opravám 

fasády, odporúčam siahnuť po materiáli, 

ktorý má  tzv. antigrafity úpravu. Jednou  

z možností je antigrafity náter, ten má však 

iba časovo obmedzenú účinnosť, pretože 

podlieha vplyvom UV žiarenia. Navyše  

v prípade poškodenia povrchu sprejovými 

farbami je nutné po každom vyčistení 

náter nanovo aplikovať. Druhou alter-

natívou je použite vláknocementových 

alebo keramických fasádnych obkladov s 

prefabrikovanou antigrafitovou úpravou. 

Tie sú ideálnou voľbou aj pri zateplených 

fasádach, pretože pod povrchom vytvárajú 

odvetranú vrstvu. S takouto úpravou sú 

dostupné napríklad fasádne dosky Equito-

ne Natura PRO alebo kereamické obklady 

Creaton Tonality. Tieto obklady môžete 

opakovane čistiť bez potreby obnovy povr-

chovej úpravy počas celej životnosti fasády. 

Počiatočné náklady sú síce vyššie, ale v 

budúcnosti už nie sú nutné žiadne ďalšie 

investície. Navyše takúto fasádu zvládnete 

vyčistiť aj sami, keďže výrobcovia deklarujú 

jednoduché čistenie s použitím dostupných 

čistiacich prostriedkov.
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Súčasné trendy v stavebníctve upria-
mujú pozornosť na materiály no-
vého typu, ktoré poskytujú lepšiu 

funkčnosť a súčasne vyššiu estetiku. Takto 
vznikli aj moderné progresívne stavebné 
materiály – kompozitné materiály. Dnes 
sú v záujme pozornosti materiály, ktoré 
spájajú dve či viac zložiek, využívajúc ich 
rozličné vlastnosti.  

čo je To koMPoZiT

Všeobecne je možné definovať kompo-
zit ako heterogénny materiál zložený 
najmenej z dvoch zložiek s rozdielnymi 
mechanickými, fyzikálnymi a chemický-
mi vlastnosťami. kompozitné materiály 
sú materiály, získané zámerne kombiná-
ciou rozličných materiálov s cieľom získať 
nové požadované vlastnosti kompozitu, 
ktoré nemajú pôvodné zložky kompozitu 
samostatne. V kvalitnom kompozite sú 

prednosti pôvodných materiálov uplatne-
né v maximálnej miere a súčasne sú potla-
čené ich nedostatky. kombinovať možno 
rôzne základné materiály. Základom na 
výrobu kompozitných materiálov je mate-
riál s vyššou pevnosťou (spevňujúci) a do-
plnkový materiál. kompozitné materiály 
môžu byť kovové, termoplastové, keramic-
ké, zmiešané a pod.  Pri kompozitných fa-
sádnych obkladoch sú to napríklad vrstvy 
kovu (hliník, meď, titánzinok atď.) a plas-
tu. Využívanie kompozitných materiálov 
nie je úplne čerstvou novinkou. So zlože-
nými materiálmi sa stretávame už  dlho, 
len neniesli názov kompozitné. Z polovice 
19. storočia je známe napr. linoleum.

DReVoPLASToVé koMPoZiTy

Príkladom kompozitného materiálu je 
aj drevoplast – spojenie dreva, polymé-
ru a prídavných látok. Už názov hovorí, 
že ide o spojenie drevnej hmoty a plastu. 
Drevoplast je pomerne „mladý“ kompozit. 
Materiály s kombináciou dreva a plastu sú 
známe asi  zo začiatku 20. storočia. Prvý 
drevoplast bol zložený  z drevného prachu 
a fenolformaldehydovej živice. Drevoplast 
je materiál s výhodami dreva a prednos-
ťami plastu. Vývojom vznikol dokona-
lý materiál, ktorý odstraňuje nevhodné 
vlastnosti dreva (možnosť hniloby, plesní, 
devastácia hmyzom, zosychanie, nerov-

DREVOPlASt  
kompozitný materiál so vzhľadom dreva

NáROKy NA MATERIáLy 
V STAVEBNíCTVE A ARCHI-
TEKTúRE SA STáLE ČORAZ 
VIAC ZVyšUJú, A TAK SA 
SKúMAJú A TVORIA NOVé 
MATERIáLy S VÝHODNEJší-
MI VLASTNOSťAMI, AKO Sú 
TIE TZV. „STARéHO TyPU“. 
ODBORNíCI SI UŽ DáVNO 
UVEDOMILI, ŽE MOŽNOSTI 
„STARÝCH“ MATERIáLOV Sú 
OBMEDZENé A NESTAČIA 
DRŽAť KROK SO SúDOBÝMI 
POŽIADAVKAMI. 

01
02

03



81

nosti, krútenie, zmena farebnosti, ne-
gatívny vplyv poveternostných vplyvov) 
a súčasne  môže pôsobiť ako dokonalý 
drevený povrch. Tento jedinečný produkt 
vyrobený na báze dreveného odpadu spája 
najhodnotnejšie vlastnosti oboch materi-
álov, z ktorých je vytvorený. Je vzhľadovo 
blízky drevu s trvanlivosťou a odolnosťou 
kvalitného plastu.

VÝhODy DREVOPlAStOVÝch 
MAtERIálOV

Drevoplast má tieto pozitívne vlastnosti 
a výhody:
- lepšie mechanické a chemické vlastnosti  
 ako drevo,
- vysoká pevnosť a mechanická odolnosť, 
- tvarová a rozmerová stálosť,
- nízka hmotnosť,
- protišmykový povrch bez triesok,
- vynikajúca odolnosť voči vode a vlhkosti,
- odolnosť voči UV žiareniu, farbostálosť,
- odolnosť voči hmyzu, hnilobe, plesniam,  
 hubám,  machom,
- odolnosť voči chemikáliám, chlóru a soli  
 z bazénov, 
- jednoduchá, presná a rýchla montáž  
 (skryté klipy),
- opracovanie na bežných drevoobrábacích  
 strojoch,
- nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu,  
 náter,

- temer žiadne nároky na starostlivosť  
 a údržbu,
- evokuje farbu  a vzhľad dreva, estetický 
 materiál,
- veľký výber farieb u materiálov na báze 
 PVC,
- ekologický a recyklovateľný materiál,
- materiál šetrnejší k životnému pros- 
 trediu ako drevo,
- nižšia cena ako exotické dreviny.
 
uPLATNeNie DReVoPLASToVýCh 
kOMPOZItOV

Využitie drevoplastových kompozitných 
materiálov je v stavebníctve a architektúre 
temer neobmedzené. Vďaka svojim vyni-
kajúcim vlastnostiam nachádzajú široké 
uplatnenie v exteriéroch aj v interiéroch. 
Najrozšírenejšie využitie je vo forme von-
kajších podlahových a fasádnych profilov. 
Ako podlahové dosky sa používajú na te-
rasy, balkóny, lodžie, altánky, v okolí ba-
zénov, na móla, záhradné chodníky, lávky 
a pod. Rozsiahle uplatnenie nachádzajú aj 
pri tvorbe zábradlia, oplotenia, záhradné-
ho aj interiérového nábytku a pod. Ako vý-
hodný materiál sa používajú aj pre okenné 
a dverové konštrukcie – rámy, žalúzie, oke-
nice a pod. Najčastejšie sa v architektúre 
s nimi stretávame vo forme obkladových 
dosiek na fasádnych, prípadne vnútorných 
obkladoch stien.

01 Použitie drevoplastu vo forme fasádneho 

obkladu s horizontálnou líniou v rôznej inten-

zite jedného farebného odtieňa.

02 Systém upevnenia drevoplastových dosiek 

je neviditeľný, nenarušený vzhľad zabezpečuje 

klipový systém.

03 štrukturované povrchy dosiek pre podlahy 

v zaujímavej geometrickej kompozícii.

04 Drevoplastový obklad v kombinácii s inými 

farebne harmonizujúcimi fasádnymi mate-  

riálmi.

05 Materiál drevoplast použitý na vertikálnych 

prvkoch fasády – stenové panely.

06 Vďaka vysokej odolnosti vode a soliam sa 

drevoplast s obľubou uplatňuje v okolí 

bazénov.

07 Prvky z drevoplastového kompozitu sa dnes 

vyrábajú v rôznom farebnom prevedení.

04

05

06

07



ZLožky DReVoPLASTu A iCh 
FuNkCiA

Vlastnosti drevoplastových kompozitov 
závisia od použitého materiálu a techno-
lógie výroby. Drevoplast vzniká lisovaním 
hmoty tvorenej z troch hlavných zložiek, 
ktorými sú: drevná hmota, polymér a adi-
tívum.

1) DREVNá HMoTA: pochádza z dreve-
ného odpadu tvrdých a mäkkých drevín, 
napr. drevená múčka, jemný drevný prach, 
piliny, drevené vlákna, bambusové vlákna, 
celulózová kaša a pod. Vzhľad a kvalita 
výsledného produktu závisí od drobnosti 
použitej drevnej múčky. Čím je jemnejšia 
a z tvrdých drevín,  tým je vyššia hustota 
výsledného materiálu. Aj vzhľad podobný 

drevu závisí od jemnosti drevnej múčky. 
V konečnom dôsledku aj cena drevoplas-
tového kompozitu závisí od použitej drev-
nej zložky a druhu dreviny. 

2) PLASToVý PoLyMéR – PoLyMERI-
ZUJúCI PLAST: najčastejšie používané 
polyméry sú polyetylén (PE), tvrdený po-
lyetylén ( HDPE), polypropylén (PP) a po-
lyvinylchlorid (PVC). Polymérová súčasť 
vytvára ochranu materiálu pred negatív-
nymi dôsledkami poveternostných vply-
vov a vznikom plesní. obsah polyméru 
zabezpečuje aj rozmerovú stálosť a jedno-
duchú údržbu.

3) PRíDAVNé LáTky – ADITíVA: na 
zlepšenie vlastností spracovania a výsled-
ného kompozitu, napr. spojovacie činidlá, 
plastifikátory, UV stabilizátory, farbivá, 
retardéry horenia, lubrikanty, fungicídne 
látky a speňovače. Aditíva zabezpečujú 
napr. odolnosť voči vlhkosti, plesni, hni-
lobe, hmyzu, oxidácii, UV žiareniu a iným 
negatívnym vplyvom.

optimálny pomer drevnej hmoty a plastu 
v kvalitných kompozitných materiáloch 
býva približne 50 % a  50 %. Tento pomer 
je dôležitý pre dosiahnutie imitácie dre-
veného povrchu, preto sa používa najčas-
tejšie. Pri veľmi kvalitných kompozitoch 
sa používa 60 % a viac drevnej múčky 
z kvalitných tvrdých drevín a okolo 40 % 
polyméru. Čím je obsah plastu vyšší, tým 
povrch materiálu je opticky bližší k plastu. 
Aditíva predstavujú zložku cca 5 %. 

StAVBA MATERIáLy
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08 Aplikácia drevoplastu na terasách a ex-

teriérových plochách patrí k najčastejšiemu 

spôsobu jeho uplatnenia.

09 Drevoplast ako vzhľadovo a funkčne do-

konalý materiál sa často uplatňuje pri tvorbe 

prvkov oplotenia.

10 Veľmi estetický materiál so vzhľadom dreva 

je ideálnym materiálom pre rôzne kombinácie 

exteriérových a interiérových prvkov.

11Ako výhodný exteriérový materiál s dokona-

lým vzhľadom sa používa drevoplast napr. na 

lamely zvislých stien.

08 09

10 11



ReALiZáCiA A MoNTáž 
DREVOPlAStOVÝch DOSIEk 

Dôležitou prednosťou  drevoplastových 
kompozitov  je ich jednoduchá inštalácia. 
Nízka hmotnosť a presná veľkosť dosiek 
umožňujú túto jednoduchú montáž a po-
merne rýchly postup prác. Systém upevňo-
vania je neviditeľný bezskrutkový, používa 
sa  klipový systém. Na spoje sú dodávané 
nerezové inštalačné klipy. Pre uzavretie 
dutín profilov slúžia záslepky v rovnakej 
farbe, ako je obkladový materiál. kvalitne  
prevedená montáž  je veľmi dôležitou pod-
mienkou spokojnosti s konečným výsled-
kom. Nenáročná a jednoduchá montáž  je 
však len pre skúseného odborníka,  ktorý 
ovláda vlastnosti kompozitných materiá-
lov, preto túto činnosť je najlepšie nechať 
na špecialistov. 

žiVoTNoSť A úDRžBA

Technológia výroby drevoplastových ma-
teriálov zaručuje, že sa konečné produk-
ty po kvalitatívnej a vzhľadovej stránke 
nezmenia ani po mnohých rokoch. keďže 
majú vďaka svojim vlastnostiam životnosť 
plastu, trvanlivosť u niektorých výrobkov 
sa predpokladá aj 50 rokov. Výrobcovia 
drevoplastových kompozitov ponúkajú zá-
ruku niekoľko desiatok rokov.

Svoj vzhľad si vďaka vysokej odolnosti 
produkty zachovávajú bez údržby. Naprí-
klad na terase a obklade stačí len občasný 
prúd vody z vysokotlakového čističa a es-
tetika je zachovaná.

DReVoPLAST – ARChiTekTo- 
NiCky účiNNý MATeRiáL

Drevoplast patrí k efektným moderným 
stavebným materiálom, ktorý umocňu-
je aktuálne trendy v architektúre. V sú-
časnosti sú preferované práve materiály, 
ktoré spájajú funkčnú a estetickú stránku. 
Akcentom fasády a ústredným architekto-
nickým prvkom môže byť práve napríklad 
obklad z kompozitného materiálu. Drevo-
plastové materiály rozhodne prispievajú 
k originálnemu architektonickému výra-
zu objektu. Materiál svojím prirodzeným 
vzhľadom evokuje drevo a súčasne ponúka 
výhody súdobých materiálov. Už či pôjde 
o architektonický akcent, alebo kompletný 
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obklad s použitím drevoplastu, elegancia, 
farba, dokonalý vzhľad sa ani po rokoch 
nestratia. Veľkou výhodou pri architekto-
nickom stvárnení objektu je možnosť po-
užiť rovnaký drevoplastový kompozitný 
materiál na obklad fasády a exteriérovú 
podlahu, napríklad terasu. Takouto apliká-
ciou prvkov v rovnakom farebnom preve-
dení sa dosiahne harmonické materiálové 
zosúladenie exteriéru a moderný charak-
ter architektúry objektu.

DREVOPlASt NA FASáDE

obklady z dreva sa používajú na fasádach 
budov odjakživa. Prírodné drevo má síce 
prirodzenú krásu, ale, bohužiaľ, aj viacero 
nevýhod, napríklad nutnosť pravidelnej 
údržby. Výskum a vývoj stavebných mate-
riálov dospel k modernejšiemu materiálu – 
drevoplastovému kompozitu, ktorý  pô-
sobí vzhľadovo ako prírodné drevo, avšak 
nemá jeho nedostatky ako zmenu fareb-
nosti, tvaru, nepodlieha poveternostným 
vplyvom a pod.

Fasádny obklad z kompozitu je efektným 
riešením povrchovej úpravy fasády pre 
moderné architektonické stavby s po-
žiadavkou dlhej trvácnosti a minimálnej 
údržby. Materiál pripomínajúci drevo je 
výrazovým prostriedkom efektne umoc-
ňujúcim charakter a línie stavby. Fasádne 
obkladové prvky z drevoplastového kom-
pozitného materiálu značne rozširujú 
možnosti architektonického poňatia fa-
sád. Fasádne profily možno u niektorých 
výrobkov  použiť vertikálne, horizontálne 
aj diagonálne, je tu možnosť aj viacerých 
farebných prevedení a pod. Pre montáž 
fasádnych obkladov výrobcovia poskytu-
jú nosné rošty a doplnky pre upevnenie. 
Rošty sú navrhnuté tak, aby sa dala vložiť 
tepelná izolácia pod obklad. Pri zateplení 
sa konštrukcia zabezpečuje parozábranou. 
Fasádny obklad sa na hranoly upevňuje 
pomocou ukrytých antikorových klipov, 
takže nie sú vidieť žiadne skrutky na po-
vrchu.

DREVOPlASt NA tERASE 

Použitie drevoplastu ako materiálu na rea-
lizáciu terás je asi najčastejším spôsobom 
jeho uplatnenia. V poslednom období sa 
po celom svete veľmi rozšírili obľúbené 

terasy z drevoplastových materiálov. Naj-
väčšou výhodou je ich minimálna údržba. 
Drevoplastové terasy  ponúkajú aj pekný 
vzhľad a príjemný povrch na dotyk. Hoci 
nejde o pravé drevo, materiál pôsobí veľ-
mi ladne, povrch je protišmykový, aj za 
mokra si udržiava nešmykľavý povrch. 
keďže je drevoplast odolný voči vode  
a soliam, je možné ho použiť aj v najbliž-
šom okolí bazéna. Svoj vzhľad po dlhú 
dobu nemení táto terasa aj vďaka tomu, 
že materiál výborne odoláva UV žiareniu. 
Terasa z drevoplastu je dôstojným a veľmi 
efektným doplnkom exteriéru domu. Je  
síce drahšia  ako klasická drevená terasa, 
ale vďaka  minimálnej údržbe sa investí-
cia rýchlo vráti. Výrobcovia poskytujú zá-
ruku až 25 rokov, čo je veľmi výhodné. Aj 
montáž  terasy je jednoduchá, dosky sú 
upevnené pomocou skrytých nerezových 
klipov, ktoré sú priskrutkované k roštu a 
na povrchu nie sú vidieť skrutky, čo vy-
tvára  čistý jednoliaty vzhľad.

ZáVER

Drevoplastové kompozitné materiály 
sú riešením v súdobom trende používať  
v stavebníctve ekologické a vkusné  ma-
teriály, ktoré vysoko odolávajú pove-
ternostným vplyvom. Vďaka kvalitným 
surovinám a modernej technológii a tým 
aj ich výborným vlastnostiam majú pred 
sebou dlhú budúcnosť. Veľkej obľube sa 
tešia najmä kvôli svojmu vzhľadu, funkč-
ným vlastnostiam a primeranej cene. 
V budúcnosti možno aj úplne nahradia 
drevo ako materiál v stavebníctve.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora
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POKIAľ SI CHCETE UŽIť BAZéNOVú SEZóNU A UVAŽUJETE NAD VÝBEROM BAZéNA, 
MALI By STE SI V PRVOM RADE POLOŽIť OTáZKU: „NA ČO A AKO ČASTO HO BUDEME 
VyUŽíVAť?“ TENTO ČLáNOK JE NáVOD, V KTOROM NáJDETE UŽITOČNé TIPy A OD- 
PORúČANIA, KTORé VáM UľAHČIA NIELEN SAMOTNú KúPU BAZéNA, ALE, I JEHO 
úDRŽBU.

DESATORO 
       pre výber bazénu
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Bazén pre vás môže predstavovať 
nielen miesto relaxácie a zábavy, ale 
i miesto pravidelného tréningu či 

dokonca pomôcku pri rehabilitáciách. Ro-
dičia, ktorí by radi mali bazén hlavne pre 
potešenie svojich detí, by si mali uvedo-
miť, že z malého dievčatka a neposedného 
chlapca o pár rokov vyrastú nezávislí mladí 
ľudia. Pri výbere kvalitného železobetóno-
vého bazéna získate tú najväčšiu výhodu, 
akou je prakticky neobmedzená život-
nosť. Najmodernejšou metódou výstavby 
železobetónového bazénu je tzv. metóda 
strateného debnenia. Lacnejšie nadzem-
né bazény síce nevyžadujú takmer žiadne 
stavebné úpravy, no nie sú veľkou okrasou 
vašej záhrady. Možno ich považovať len za 
prechodné riešenia. Skôr či neskôr sa bu-
dete musieť s takýmto bazénom rozlúčiť 
a viac zainvestovať. Nadzemné bazény sú 
totiž oveľa viac náchylnejšie k poškodeniu. 
Pri výbere je nutné myslieť aj na to, aby 
zvolená technológia výstavby bola dosta-
točne odolná proti presakovaniu, mrazu a 
pohybom terénu. V tomto smere vynikajú 
napr. francúzske bazény Desjoyaux, ktoré 

vďaka modernej jednotke bezpotrubnej 
filtrácie nepotrebujú žiadne otvory do 
bazénu ani žiadne potrubie, a tak nehrozí 
únik vody.

VeľkoSť
S využitím bazénu súvisí tiež voľba jeho 
veľkosti. Tá sa odvíja predovšetkým od va-
šich finančných a priestorových možností. 
Dôležitú úlohu hrá aj váš životný štýl a voľ-
ný čas. Malý bazén s protiprúdom dokáže 
uspokojiť napríklad náročnejších plavcov. 
Na druhej strane, pokiaľ chcete, aby slúžil 
rodine, deťom a príbuzným alebo snívate 
o krásnych letných dňoch s priateľmi, ne-
bude pre vás malý záhradný „bazénik“ tou 
správnou voľbou. Na kondičné plávanie je 
ideálna hĺbka 1,2 m.

tVAR
Dávno odzvonilo časom, kedy bazénom 
vládli štvorce, ovály a kruhy. Moderné 
technológie umožňujú výrobu takmer 
akýchkoľvek tvarov a veľkostí. Metóda 
„strateného debnenia“ dovoľuje zmeniť 
tvar každých 25 centimetrov – záleží teda 

len na vašej fantázií a konkrétnych požia-
davkách ohľadom umiestnenia bazénu. 
Netradičný tvar môže byť dobrým rieše-
ním práve pri nedostatku priestoru.

Vhodne navrhnutý a zakomponovaný ba-
zén sa tak stáva estetickou dominantou 
záhrady, domu i celého okolia. Ale ani ob-
dĺžnikovým bazénom úplne neodzvonilo – 
zostávajú vyhľadávanou klasikou medzi  
„plavcami“. obdĺžnik je navyše ideálny pre 
následné zastrešenie a zakrytie. Tvarovú 
fádnosť oživia napríklad „skosené“ rohy 
alebo obľúbené románske schody.

DOPlNky
Nezabudnite na to, že každý bazén po-
trebuje aspoň základné doplnky. Letná 
plachta sa používa, aby ste vodu uchránili 
pred nečistotami a zároveň cez noc ucho-
vali teplo nahromadené počas slnečného 
dňa. Silnejšia nepriesvitná zimná plachta 
potom zabráni rozmnožovaniu rias a na 
jar vám výrazne uľahčí znovuuvedenie ba-
zéna do prevádzky. Na trhu dnes existuje 
množstvo komplementov, ktoré podstatne 



rozšíria a spríjemnia potenciálne využitie 
vášho bazéna. Ide napríklad o protiprúd 
poskytujúci luxus športového plávania, lo-
kálne masáže alebo tzv. blower, ktorý pra-
cuje na princípe vírivky. Plne funkčným 
doplnkom sú napríklad románske schody, 
ktoré nielen zjednodušia prístup do bazé-
nu, ale stávajú sa detským kútikom alebo 
oázou pre tých, ktorí si v horúcich dňoch 
chcú vo vode len príjemne osviežiť cho-
didlá. Ak si chcete kúpanie užívať nezávis-
le od počasia, mali by ste uvažovať o ďalšej 
investícií do zastrešenia s UV ochranou.  
V kombinácií s ohrevom vody vám dokáže 
zastrešenie predĺžiť bazénovú sezónu až  
o dva-tri mesiace. A pritom sa nemu-
síte báť výrazného zvýšenia nákladov.  
V dnešnej dobe je k dispozícií niekoľko 
typov posuvného („bezkoľajnicového“) za- 
strešenia, takže problémy s čistením či 
nechcené úrazy sú už minulosťou.

BeZPečNoSť
Pri zriaďovaní bazénu je dôležité dbať na 
bezpečnosť. Bazén na záhrade je nielen 
miestom zábavy, uvoľnenia a pohody, ale 
obzvlášť pre rodiny s malými deťmi aj 
zdrojom obáv z náhodného pádu. Vo Fran-
cúzsku, ktoré je možné nazývať bazéno-
vou veľmocou, platí dokonca zákon, podľa 
ktorého musia byť všetky nekryté bazé-
ny vybavené ochrannými prvkami proti 
utopeniu. Bezpečnostné zábradlie je tzv. 
pasívnou ochranou ako v lete, tak i zime. 
Nemôže však nahradiť dôsledný dohľad 
dospelých. Menej esteticky rušivou ochra-

nou môže byť aj krycia lamelová roleta, 
ktorá sa po jedinom otočení kľúča rozvinie 
cez celú hladinu. Navyše tak ako plachta, 
bráni úniku tepla a znečisteniu vody. Exis-
tujú aj elektronické ochranné prvky, ktoré 
signalizujú pád akéhokoľvek predmetu do 
bazénu. Bezpodmienečne nutná je úprava 
bezprostredného okolia bazéna. Povrch te-
rénu nesmie byť klzký. Nebezpečné môžu 
byť predovšetkým kamenné a keramické 
dlažby bez protisklzovej úpravy, z ktorých 
voda vytvorí dokonalé klzisko.

uMieSTNeNie
Pred samotnou stavbou ešte treba zvážiť 
vhodné umiestnenie bazénu, od ktoré-
ho sa potom odvíja jeho tvar a veľkosť. 
Často práve tu narazíme na problém ne-
vhodného podlažia, sklonu a členitosti 
terénu. Preto je určite dobrou správou 
eventualita moderných železobetónových 
samonosných konštrukcií, ktoré dovoľujú 
bazén usadiť aj do svahu alebo do menej 
stálej pôdy (piesok, íl). Dôležitú rolu, sa-
mozrejme, hrá dostupnosť prívodu vody  
a elektrické rozvody. Ak je pre vás dôležitá 
otázka dostatočného súkromia pri kúpaní, 
mali by ste zabezpečiť, aby bazén zostal 
maximálne skrytý pred skúmavými zrak-
mi susedov a okoloidúcich. Problém do-
káže vyriešiť stavba múru alebo vysadený 
živý plot. V tomto prípade si overte, ako 
dlho potrvá, než ker či strom dostatočne 
vyrastie. Je dobré premýšľať i o tom, od-
kiaľ svieti slnko, či budete mať pri bazéne 
miesto k vytúženému opaľovaniu, alebo, 
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pri výbere kvalitnéHo 
želeZobetónovéHo 

baZéna Získate tú najväčšiU 
výHodU, akoU je prakticky 
neobmedZená životnosť...



naopak kúsok tieňa v prípade vysokých 
horúčav. Z praktických dôvodov je vhod-
nejšie neumiestňovať bazén do priameho 
susedstva urastených stromov. Padajúce 
lístie, ihličie alebo iné nečistoty by vám 
zbytočne komplikovali údržbu. obzvlášť  
u novostavieb alebo v domácnostiach s ná-
ruživým záhradkárom nezabúdajte, že na-
príklad ovocné stromy a okrasné kry môžu 
narásť o viac ako meter za rok.

EStEtIkA
každý bazén bez ohľadu na typ a veľ-
kosť sa stáva dominantou záhrady a 
celého domu. Aj keď jeho hlavnou úlo-
hou je slúžiť aktívnemu odpočinku  
a pohodovej zábave, nesmiete ale zabud-
núť, že bazén predstavuje desiatky metrov 
štvorcových plochy. Nie je teda na škodu 
zvážiť konzultáciu so záhradným archi-
tektom, ktorý vám navrhne nielen vhod-
ný typ bazénu, ale i jeho okolie tak, aby 
záhrada mohla užívateľom slúžiť po celý 
rok. Vhodne vybraté rastliny, rôzne ste-
ny a ďalšie záhradné doplnky môžu mať 
nielen užitočnú funkciu, ale postarajú sa  
o váš súkromný raj, ktorý vám bude každý 
závidieť. Finančne náročnejšie zapuste-
né bazény pôsobia rozhodne estetickejšie 
než lacnejší variant nadzemných bazénov. 
Z množstva tvarov a veľkostí vás ohúri  
i široký výber farebných fólií, rôzne deko-
rácie a zabudované osvetlenie. Vizáž vašej 
záhrady a celého domu môže byť odrazom 
vášho vkusu – fantázii sa medze nekladú.

úDRžBA
Akýkoľvek typ bazénu má svoje nároky na 
údržbu. Čistota vody záleží nielen na me-
chanickej a chemickej ochrane, prvoradý 
je výber kvalitnej filtrácie. Na našom trhu 
existuje niekoľko technológií a filtračných 
metód.

Medzi ľuďmi panuje obecná predstava, že 
čím viac je v bazéne filtračných otvorov, 
tým je zabezpečená efektívnejšia cirkulá-

cia vody. Pravda je však taká, že príliš zloži-
té rozvody vnútri a vonku bazénovej kon-
štrukcie sú najčastejším zdrojom porúch  
a vyžadujú pomerne častú údržbu. otvo-
ry v bazénovom skelete môžu byť navyše 
zdrojom nemalých únikov vody. Riešenie 
všetkých týchto problémov ponúka tech-
nológia bezpotrubných filtračných jedno-
tiek, ktoré môžu byť umiestnené na hrane 
bazénu, alebo ukryté napríklad v prístu-
pových schodoch. kompaktná jednotka  
v sebe navyše môže skrývať nielen filtráciu 
ale i osvetlenie, protiprúd či ohrev vody. 
Ďalšou výhodou je možnosť uschovania 
celého zariadenia počas zimnej odstávky 
bazénu napríklad do garáže.

cENA
Ceny záhradných bazénov sa pohybujú od 
niekoľko desiatok až po desiatky tisíc eur. 
Najlacnejšie sú tzv. detské nadzemné ba-
zény. k ich nevýhodám patrí minimálny 
výber takmer obmedzený na kruhový tvar, 
malé rozmery, zlá cirkulácia vody a nízka 
životnosť. Navyše je nutné ich na zimu od-
kladať. Ďalšou kategóriou sú drahšie mon-
tované pozinkované alebo plastové bazé-
ny. V pomere k cene je ich životnosť veľmi 
malá. Naše podnebie sa vyznačuje veľkými 
teplotnými rozdielmi nielen počas roka, ale  
i medzi dňom a nocou. Plastovým bazé-
nom vďaka tomu hrozí nebezpečenstvo 
vzniku trhliniek alebo aj prípadná defor-
mácia. Dodávajú sa len v typizovaných roz-
meroch a tvaroch. Betónové bazény majú 
podstatne vyššiu životnosť a pevnosť, vy-
žadujú ale väčšiu stavebnú pripravenosť. 
Pokiaľ je použitý keramický obklad, môže 
pri väčších mrazoch dochádzať k jeho na-
rúšaniu. Medzi najkvalitnejšie bazény na 
našom trhu patria bazény francúzskeho 
typu od Desjoyaux. Ich veľkou výhodou je 
úplná voľnosť, čo sa týka tvarov a veľkos-
tí. Nevyžadujú žiadne prepojovacie diely 
či potrubné rozvody, takže zabezpečujú 
maximálnu ochranu proti únikom vody 
alebo pohybom terénu. Tento typ bazénu 
má životnosť prakticky neobmedzenú. Pri 
výbere vhodného typu bazénu nikdy slepo 
nepodliehajte reklame. Dôkladne sa pre-
svedčte, čo všetko inzerovaná cena zahŕňa 
a predovšetkým, ako dlho vám za tieto pe-
niaze bude bazén slúžiť. Čo sa inzerovanej 
ceny bazénov týka, nie je výnimkou, že si 
firma zvlášť účtuje napríklad cenu zem-
ných prác, obrubných kameňov, filtrač-

ných zariadení a ďalších prostriedkov na 
údržbu. Aj u lacnejších typov bazénov sa 
stáva, že si budete musieť dokúpiť celý rad 
doplnkov, bez ktorých sa prevádzka bazé-
nu nezaobíde. Základná cena malého nad-
zemného bazénika sa tak môže vyšplhať 
až na úroveň ďaleko kvalitnejších rodin-
ných bazénov. Väčšina firiem dnes ponúka 
aj možnosť rozloženia si platieb, takže aj 
s priemerným príjmom si môžete dovoliť 
bazén vyššej kvality.

VÝBER FIRMy
Ak ste sa rozhodli dopriať sebe, svojej ro-
dine a priateľom radosť v podobe záhrad-
ného bazénu, nezostáva vám nič iné, ako 
podstúpiť náročný proces výberu vhodnej 
firmy. Predtým, než sa zveríte do rúk kon-
krétnej spoločnosti, zoznámte sa nielen  
s jej produktmi, ale venujte tiež pozornosť 
zárukám, ktoré ponúka a jej cenovej politi-
ke – každá firma má iný spôsob účtovania. 
Informujte sa preto, či uvedená cena zna-
mená kompletnú dodávku na kľúč, vrátane 
vybavenia, alebo ide len o základnú cenu.

V neposlednom rade by vás mali zaujímať 
aj referencie a odporúčania predošlých 
zákazníkov a tiež následný servis, ktorý 
firma poskytuje. Veľkou výhodou je, ak 
spoločnosť ponúka dostatočný výber do-
plnkov v rôznych prevedeniach a možnosť 
individuálnych riešení. Určite oceníte, ak 
firma sídli v blízkosti vášho bydliska. Ušet-
ríte tak čas a vyhnete sa prípadným kom-
plikáciám pri nevyhnutých konzultáciách 
počas prípravy, výstavby a prevádzky ba-
zénu. Záhradný bazén je veľkou radosťou, 
pri jeho výstavbe sa ale nevyhnete určitým 
nepríjemnostiam spojeným s narúšaním 
vášho súkromia. Pri výbere firmy by pre 
vás teda určite malo byť dôležité i hľadisko 
časového rozvrhnutia stavby a to, aký dlhý 
čas ubehne odo dňa, kedy podpíšete svoju 
objednávku, do chvíle, kedy bude bazén 
pripravený na prvú dokonalú šípku. 

Bazény SLOVENSKO s.r.o.

Pestovateľská 4 

821 04 Bratislava

mobil: 0903 73 11 22  

tel./fax: 02/ 436 358 06 

www.bazeny-slovensko.sk                  
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Tieto bazény sú vyrobené z vysoko 
kvalitného oceľového plechu, ktorý 
má povrch opatrený galvanizáciou. 

konštrukcia je pevnejšia, odolnejšia a tiež 
dovoľuje viac využiť celú plochu napus-
teného bazéna, ako je možné napríklad 
u nenáročných nafukovacích bazénov 
Tampa. Pritom ale má všetky výhody jed-
noduchých nadzemných bazénov – má 
jednoduchú montáž, ale zároveň je bazén 
orlando aj dobre skladný. Bazény orlando 

vybaveniu môže byť vaše domáce kúpanie 
príjemnejšie a kúpacia sezóna dlhšia. Zák-
ladom dôležitého príslušenstva k nadzem-
ným bazénom je gumotextilná fólia, kto-
rá nedovolí, aby prerastali rastliny dnom 
bazéna. Naopak, fólia pre zakrytie bazéna 
pomáha udržať vodu v bazéne čistú, pre-
tože bráni napadaniu lístia, prachu a ďal-
ších nečistôt do vody. Solárna fólia môže 
znížiť aj náklady na ohrev vody, pretože 
čiastočne ohrieva vodu v bazéne v čase, 
keď sa nikto nekúpe a zároveň bráni úniku 
tepla z bazéna v noci alebo za chladnejšie-
ho počasia. Ak doplníte  bazén orlando  
s pieskovou filtráciou solárnym progra-
mom Ekosun, vodu v bazéne môžete 
ohriať doslova zadarmo až o 6 °C.

Bazén orlando môžete kúpiť aj prostred-
níctvom e-shopu na www.marimex.sk  
a nechať si ho doviezť až domov. V ponuke  
však nájdete aj iné nadzemné bazény, ako 
sú veľmi populárne bazény Tampa, Hawai 
či novinka roku 2013 Florida. Pri výbere 
nadzemného bazéna je ale veľmi dôležité 
rozhodnúť sa pre správny typ a rozmer, 
preto sú v ponuke nadzemné bazény v rôz-
nych rozmeroch a typoch.

Reko z materiálov Marimex

Foto: Marimex

sa predávajú s kartušovou alebo pieskovou 
filtráciou a k dispozícii sú v troch veľkost-
ných variantoch. Najmenšie majú priemer  
2 m, najväčšie 4,5 m. Voda môže dosaho-
vať hĺbku až 1,1 metra.

Výhodou bazénov orlando je i premyslená 
konštrukcia. Bazén totiž tvorí niekoľko sa-
mostatných kusov, okrem kovových stien 
i mäkká PVC fólia. Je teda jednoduché  
v prípade drobného poškodenia vymeniť 
jednu časť bazéna, a preto zákazník nemu-
sí kupovať celý nový bazén. Predajcovia 
poškodené diely bazéna vymieňajú veľmi 
ochotne. Pre zákazníkov je to nielen ceno-
vo výhodné, ale tiež výrazne pohodlnejšie. 
kvôli roztrhnutej fólii totiž nemusia zno-
vu stavať celý bazén. Len natiahnu novú 
fóliu, prípadne vymenia iné komponenty. 
konštrukcia bazéna chráni antikoróz-
ny náter, pretože fólia je mrazuvzdorná. 
Vďaka tomu je možné bazén orlando ne-
chať na záhrade aj mimo kúpacej sezóny. 
Nemusíte ho uskladňovať niekde, kde by 
zaberal miesto a prekážal. Postup pre za-
zimovanie bazéna orlando je veľmi jedno-
duchý a každý ho zvládne rýchlo a zároveň 
bude v budúcej sezóne môcť o to skôr zno-
vu začať s kúpaním.

Aj v prípade bazénov orlando platí, že 
vďaka vhodným doplnkom a ďalšiemu 

SLOVáCI PATRIA MEDZI NAJ-
VäČšíCH MILOVNíKOV DO-
MáCEHO KúPANIA V EURóPE. 
VEľKú OBľUBU SI NAšLI V CE- 
NOVO DOSTUPNÝCH, A PRI-
TOM VEľMI KVALITNÝCH 
NADZEMNÝCH BAZéNOCH. 
PRAKTICKy V KAŽDEJ DEDINKE 
NáJDETE POSTAVENÝ  BAZéN. 
JEDNÝM Z NAJOBľúBENEJšíCH 
TyPOV Sú BAZéNy ORLANDO. 

PRAKTICKé 
nadzemné bazény
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Na čerstvom 
VZDUCHU

OKRASNá ZáHRADA VyŽA-
DUJE MNOŽSTVO VOľNéHO 
ČASU, KTORÝ MUSíME VENO-
VAť PREDOVšETKÝM úDRŽBE 
TRáVNIKOVÝCH PLôCH ČI 
OKRASNÝCH ZáHONOV. AK  
V NEJ MáME AJ úŽITKOVé 
PLOCHy, ČAS VyNALOŽENÝ 
NA úDRŽBU SA ZVyšUJE. 
NEVySLOVENOU PRAVDOU 
VšAK JE, ŽE AJ ZáHRADNé 
PRáCE MôŽU PôSOBIť RE- 
LAXAČNE A POHyB NA ČER-
STVOM VZDUCHU MôŽE Byť 
PRE NáS VEľMI PROSPEšNÝ. 

Záhrada by sa však nemala preme-
niť na bezduchú plochu, o ktorú sa 
musíme len otrocky starať. Mala by 

nám ponúknuť aj priestor, v ktorom  vie-
me oddychovať pasívne, nerušene si pre-
čítať knižku, pripraviť jednoduché jedlo, 
vypiť kávu či privítať návštevu. Tento 
článok hovorí práve o takýchto plochách  
a možnostiach ich stvárnenia a využitia.

PoSeDeNie PoD PRíSTReškoM

Záhradné stavby sú čoraz častejšie chápa-
né ako multifunkčné prvky, ktoré dokáže-
me využiť v priebehu celého roka. Veľakrát 
sa v nich snúbi úložný priestor s kuchyn-
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ským zázemím a posedením. Práve  multi-
funkcionalita z nich robí najpohodlnejší a 
najvyužívanejší prvok záhrady. Preto je dô-
ležité, aby sme takéto stavby poňali štýlo-
vo a koncepčne. Čoraz viac sa do takýchto 
prístreškov inštalujú prvky exteriérových 
kuchýň ako zabudovaný gril, pracovná do-
ska, kuchynský drez či minibar. Slúžia teda 
nielen na posedenie, ale aj na prípravu je-
dál. Ak sú umiestnené v blízkosti domu, 
môžeme v nich zabudovať úložné plochy 
pre palivové drevo, ktoré pekne poukla-
dané slúži aj ako pekná kulisa. Dôležité je, 
samozrejme, aj samotné posedenie, kde sa 
odohráva spoločenský život. Nesmieme 
podceniť výber záhradného nábytku, kto-
rý dokáže takýto prístrešok náležite ošatiť 
a oživiť. 

01 V moderných záhradách záhradný 

prístrešok zohráva dôležitú úlohu. Mal 

by byť nielen praktický, ale aj vkusne 

stvárnený. 

02 Hlavne pri malých záhradách musíme 

myslieť na každý detail. Jednotlivé prvky 

s výsadbou musia byť vhodne a logicky 

skombinované.

03 Vodný prvok dokáže oživiť aj ten 

najfádnejší kút v záhrade.

04 Solitérny nábytok záhradu náležite 

ošatí a dodá jej punc originality.

01 04

oRieNTáCiA A uMieSTNeNie  
tERáS

Na vytvorenie oddychových zón treba 
klásť patričný dôraz. Umiestnenie terasy, 
palubovky či iného posedenia musí byť lo-
gické a odvíjajúce sa aj od kompozičného 
riešenia domu. obyčajne sa tieto plochy 
situujú v tesnom napojení na dom a jeho 
funkčné priestory. Nakoľko terasy sa vy-
užívajú väčšinou i na stolovanie a konzu-
máciu jedál, musíme myslieť na pohodlný, 
rýchly a nekonfliktný prístup. Výhodou je 
správna orientácia na svetové strany, aby 
sa tieto plochy dali využiť v priebehu celé-
ho dňa. Mnohé terasy a palubovkové plo-
chy sa v lete stávajú nevyužiteľné kvôli sil-
nému slnečnému žiareniu. Už pri výstavbe 

02 03
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domu by sme mali preto myslieť na vhod-
né tienenie a jeho ukotvenie v stene ešte 
predtým, ako sa dokončí fasáda domu.

V LoNe PRíRoDy

k posedeniu a kontaktu s prírodou však 
nie vždy potrebujeme zložité záhradné 
stavby so všemožným vybavením a ná-
kladným zázemím. Veľakrát postačí vkus-
ný záhradný nábytok umiestnený v objatí 
kvetinovej výsadby. Romantické posede-
nie v kúte záhrady pod košatým stromom 
má neopakovateľné čaro. Umiestnenie 
však vždy záleží od veľkosti pozemku, 
jeho členitosti a možností, ktoré priestor 
ponúka. Výber rastlín u takýchto posedení 
musí byť do detailov premyslený a vhod-
ne skombinovaný. Najvhodnejšie sú dlho 
kvitnúce trvalkové zoskupenia, skombi-
nované s jarnou, viacfázovo kvitnúcou vý-
sadbou cibuľovín či vždyzelené druhy. 

ožiVeNie PRieSToRu

Posedenie na terase či pod prístreškom si 
vieme spríjemniť, ak vytvoríme pekné vý-
hľadové body a náležitú kulisu. Nápomoc-
né sú v takomto prípade prvky drobnej 
architektúry ako rôzne ohniská, skulptúry 
či vodné prvky. Tie posledné vnášajú do 
záhrady dynamiku a zaujímavú zvukovú 
kulisu. Novodobým trendom je minimali-
zovanie objemu vody v takýchto prvkoch. 
Dôvodom je predovšetkým menej náročná 
údržba. Voda spútaná do uzatvoreného 
cyklu cirkuluje vďaka čerpadlu v minimál-
nom objeme, čo uľahčuje čistenie a údržbu 
systému. Drobné skulpturálne vodné prv-
ky slúžia vyslovene estetickým potrebám 
a využívajú sa na oživenie a dotvorenie 
priestoru. Možnosti stvárnenia takýchto 
prvkov sú nevyčerpateľné. Pri tematických 
záhradách sú to väčšinou na mieru vyrobe-
né prvky, zladené a prepojené s ostatnými 
prvkami v záhrade. Najviac sa uplatňujú  
v rozmerovo menších záhradách, v kto-
rých tvoria dôležitý estetický doplnok.

AkTíVNe VyužiTie VoDy

Horúce letné dni umožňujú využitie vody 
prostredníctvom kúpacích jazierok, bazé-
nov či víriviek. Poskytujú možnosti pre 
letné kúpanie a oddych pri vode. Relaxač-
ným hitom posledných rokov sú vírivky, 
ktoré formou hydromasáže regenerujú  
a uvoľňujú telo. Pri ich osádzaní však mu-
síme predovšetkým myslieť na rozumné a 
nekonfliktné umiestnenie. Pri plánovaní 
otvorených vodných plôch musíme pamä-
tať aj na  bezpečnosť našich ratolestí a rá-
tať s výstavbou zábran, ktoré zamedzia ich 
nekontrolovanému prístupu k vode.

Ing. Zoltán Nagy, Záhradný architekt

Foto: Grand Garden

05

06 07

05 Zabudované úložné priestory šetria 

miesto a oživujú priestor.

06 Čím viac detailov do záhrady vnesie-

me, tým je zaujímavejšia. Kombinácia 

a vzájomné prepojenie prvkov však musí 

byť premyslené, vhodne farebne a textú-

rovo zladené

07 V záhradnej architektúre platí, že sa 

netreba báť experimentovať a prichádzať 

s novými, netradičnými prvkami.



TIENIACE PLACHTy DREVENé PERGOLy HLINíKOVé PERGOLy

PRoFiRoL S.R.o. PROFESIONáLNA TIENIACA TECHNIKA, MONTáŽ NA CELOM SLOVENSKU
OBCHODNí ZáSTUPCOVIA: Bratislava 0948 670 008, západné, južné Slovensko 0907 823 724, stredné, východné Slovensko 0903 018 478
SHOWROOM: ul. Prielohy 1C, Žilina /budova Living centra na Solinkách, tel.: 041/553 26 16

www.pergoly-altanky.sk 

 

...pretože voľný čas má byť krásny.

tel.: 0902 34 00 00
Mlynské luhy 13, Bratislava
www.mariner.sk

bazény   sauny bazény   sauny • 
zľava
30%!

na
NAUTILUS

Ceramicline
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Scénu plnú svetla a vzduchu, mäkkých 
pastelových tónov vyčarí nadčasový 
nábytok a doplnky popredných  di-

zajnérov. Dizajn od firiem Fast, Vondom, 
Slide, Serralunga, ktoré sú svetovými 
lídrami v tejto oblasti, vás nadchne.

tIENIAcE PlAchty 
S pomocou nových technológií a vďaka 
použitým vysokokvalitným materiálom 
sú tieniace plachty SUNSAILS Soliday ide-
álnym riešením pre tienenie vonkajších 
plôch. ovládanie môže byť manuálne ale-
bo motorové na diaľkové ovládanie s mož-
nosťou veterného alebo aj slnečného čidla. 
Rolovacie tieniace plachty Soliday umož-
ňujú zatieniť jedinou štvoruholníkovou 
clonou až 85m2 plochy. Soliday Sunsails 
môžu byť použité ako samostatne stojace 
alebo môžu byť pre upevnenie ich jednot-
livých kotevných bodov využité stávajúce 
stavebné konštrukcie, alebo dokonca aj 
stromy. Navrhujú sa s použitím technoló-
gií a materiálov, známych z jachtingu 

NáBytOk A DOPlNky
Luxusný exteriérový nábytok sa od toho 
interiérového na prvý pohľad nelíši. Ani 
vzhľadom, ani materiálmi. Používa sa tex-
til, syntetická koža, umelé vlákna, exotic-
ké drevo, hliník, nehrdzavejúca oceľ, sklo 
a rôzne kompozitné materiály. Rozdiel zis-
títe až pri podrobnom skúmaní. Používané 
materiály svojou kvalitou a odolnosťou 
zodpovedajú podmienkam daných exte-
riérom. Vďaka špeciálnym impregnáciám 
sú nenasiakavé, čím je zabezpečené rýchle 
vyschnutie po daždi. Matrace sú chráne-
né zatavením do vodeodolnej fólie, farby 
odolné UV žiareniu zaručujú dlhodobú fa-
rebnú stálosť.

užíVAjTe Si LeTo 
šTÝLOVO A LUXUSNE
PRENESTE SI šTÝL, LUXUS A POHODLIE AJ DO EXTERIéRU. SL-
NEČNé PLACHTy VáM SVOJíM VZDUšNÝM VZHľADOM NAVO-
DIA ATMOSFéRU JACHTINGU A PRíMORSKéHO LETOVISKA.

01

02
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Celková atmosféra môže byť vhodne 
dotvorená množstvom dizajnových do-
plnkov, ako sú koberce, kvetináče, stoja-
ny, žardiniéry a svietidlá neuveriteľných 
tvarov, veľkostí a farieb. Navrhovaním 
exteriérového nábytku a doplnkov sa za-
oberajú známi architekti a dizajnéri. Ich 
diela nájdete pod značkami Serralunga, 
Vondom, Slide, Fast, Gandia Blasco, Mo-
ore, Manutti.

Mikenda present 

Eisnerova 35 

841 07 Bratislava 49 

tel.: 02/64 537 741 - 42 

mobil: 0905 605 486,  0905 380 762

www.mikendapresent.sk

www.pergoly-corradi.sk

www.soliday.sk

www.slnecniky.sk

www.sunsails.sk

www.fixscreen.sk
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01  FAST – pohovka AIKANA so stolíkom 

02  VoNdoM – outdoorový nábytok

03  FAST – stoličky TWIN

04 SOLIDAy – slnečné plachty

05  FAST –  stôl a stoličky

06  SOLIDAy BILD 27

07  FAST – trojsedačka AIKANA

08  SLIDE – exteriérový svietiace nábytok 

       a doplnky

09 PRATIC – REVERS - samostatne stojaca pergola



Náš ARChiteKt ing. arch. JARO hRiVNáK, 

Má skúsenosti s navrhovaním rôznych typov stavieb a je vše-
stranne zameraný na široké spektrum architektúry – od nízko- 
rozpočtových a ekologických stavieb, rekonštrukcií pamiatok  
a historických objektov, cez návrhy individuálnych domov, byto-
vých a polyfunčných domov, až po urbanizmus a verejný priestor. 
Pracoval 3roky ako metodik pamiatkovej ochrany v Banskej štiav-
nici. Od roku 2003 pracuje vo vlastnom architektonickom štúdiu 

aeroatelier, ktoré projektovalo o. i. polyfunkčný dom a kaviareň Caffe platan v Nitre 
(Chrenovská cesta). V roku 2010 bolo štúdio aeroatelier nominované na cenu za archi-
tektúru – Ce.ZA.AR v kategórii úprava verejných priestorov za projekt námestia vo Veľ-
kých Levároch - habánsky dvor. Najväčšou stavbou aeroatelieru bol bytový dom Urbanic 
v Bratislave: www.urbanic.sk. Podporuje aktivity spojené s citlivejším zaobchádzaním 
s našou planétou, presadzuje princípy ekologickej architektúry a zaoberá sa záchranou 
kultúrneho dedičstva.

aerodomy
p r i a m o  o d  a r c h i t e k t a

Riešime projekty individuálnych domov a vieme zabezpečiť realizáciu 
týchto domov od subdodávky hrubej stavby až po realizáciu na klúč. 
Pracujeme na vlastnom katalógu typových domov, kde uplatňujeme 
naše predstavy o kvalitnej architektúre. 

PONúKAME:

 domy od skúseného architekta 
 individuálny prístup 
 dôraz na energetickú úspornosť a kvalitný technický detail 
 kontext s okolím 
 inšpirácia v tradičnej slovenskej architektúre a severskej úspornosti 
 uplatňovanie moderných trendov a technológii 
 ekologický koncept, implementovanie prírodných materiálov do 

 stavebných konštrukcií a dizajnu stavby 
 odborné poradenstvo a servis pri výstavbe 
 kontrola kvality stavebných prác

KONTAKT:  0904 680 777, aerodomy@aerodomy.sk
www.aerodomy.sk



 TieniAce plAcHTy Flize
Sú navrhnuté s dôrazom na moderný dizajn a presné rozmerové vyhotovenie. Okraje plachty sú vystužené pásmi 
alebo oceľovými lanami, v rohoch sú výstuhy vo forme popruhov alebo kovových dosiek. Plachty sú ukotvené 
zemnými skrutkami bez nutnosti výkopov a s minimálnymi zásahmi do upravenej záhrady. Z vysoko kvalitných 
hi-tech  tkanín je možné si vybrať verziu s mikroperforáciou proti prehrievaniu alebo nepremokavú verziu, ktorá 
spoľahlivo ochráni pred dažďom a predĺži chvíle strávené na terase.

 pergOly
S pergolou zažijete luxusnú dovolenku doma. Má veľmi variabilnú estetickú konštrukciu z extrudovaných hliníko-
vých profilov. Reguláciu slnečného žiarenia zaisťujú diaľkovo ovládané robustné hliníkové lamely umiestnené  
v streche pergoly. V uzavretej polohe neprepúšťa dažďové kvapky a voda je odvádzaná integrovaným odvodňo-
vacím systémom. Lamely je možné naklápať až do uhlu 160 st. Tým je zaistená dokonalá ventilácia, regulácia a 
ochrana proti slnečným lúčom. Pergoly sú vyrábané presne na mieru. Môžu byť vybavené screenovými roletami 
odolnými proti vetru, alebo priehľadnými roletami pre perfektný vizuálny komfort a zároveň odolnými proti vetru i 
dažďu.

Ivan Kokoška - KOKI 
Červenej armády 8 

03601 Martin 

043/4131414 
0905333343 
info@koki.sk 
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MODERNá AJ KLASICKá ARCHITEKTúRA MôŽU ŽIť VEDľA SEBA. 
STAČí CITLIVÝ PRíSTUP A DIZAJNéRSKy VKUS. AK SA NECHáTE 
INšPIROVAť TÝMITO STRáNKAMI, MOŽNO ľAHšIE NáJDETE 
RIEšENIE VAšICH EXTERIéROV TAK, ABy STE Vy DOSIAHLI PEKNÝ 
VÝSLEDOK A ABy SA ZáROVEň STAVBáROM DOBRE PRACOVA-
LO. VšETKO SA Dá, KEď SA CHCE.

Exteriérové inšpirácie 
na všetky spôsoby

Život je opäť o niečo jednoduchší. 
Večná dilema, či pri riešení exte-
riéru zvoliť prírodný kameň, alebo 

betónovú dlažbu, má jednoduché rieše-
nie. Všetko v jednom. Nový rad betóno-
vých platní ABW Naturline je inšpirova-
ný prírodou. Hodí sa vám do kompozície 
travertín s farbou a povrchom pieskovca? 
Alebo skôr žula s tmavočiernou farbou  
a vykresleným reliéfom? Tento inovatívny 
rad ponúka efektné simulácie povrchov 
prírodných kameňov. Dokonca je možné 
verne napodobniť povrch kameňa, ktorý 
si vy sami zvolíte, ak máte presnú predsta-
vu o dizajne vami navrhovanej exteriéro-
vej plochy. Možnosti sú otvorené. Budete 
prekvapení dokonalým kamenným efek-
tom, aký by ste od betónovej dlažby neo-
čakávali. Veľkoplošné betónové platne sú 
navyše bezkonkurenčne praktické. Nielen 
kvôli jednoduchej a rýchlej pokládke, ale aj 
vďaka minimalizovaniu škárových priesto-
rov, čím vzniká ucelenejší dojem z dlažby. 
Život je tak opäť o niečo jednoduchší. Mô-
žete si zvoliť presne to, čo potrebujete.   

    Aj MALé koCky uRoBiA Veľký 
DOjEM
klasická dlažba z mačacích hláv by bola 
skvelá, keby... keby bola praktická, keby sa 
po nej lepšie chodilo, keby sa ľahšie uklada-
la atď. kto by nemal v spomienkach pevne 
zakódovaný útulný dojem z dlažby mača-
cích hláv? A kto by si zároveň dobre nepa-
mätal, ako sa zle po nej chodí a ako prácne 
sa pokladá? Zabudnite. Betónová dlažba 
ABW Cubicon Exclusive všetko mení.  
Zachováva si útulnú štruktúru menších 
prvkov s nepravidelnou veľkosťou a záro-
veň prináša jednoduchosť a rýchlosť pri 
pokládke. Je to vďaka kompaktným blo-
kom, do ktorých sú jednotlivé kocky po-

travertino Naturline

Alpský plot



spájané.  Takáto dlažba sa pokladá rýchlo 
a presne. A tak to má byť. Čas sú peniaze, 
to platí stále. Cubicon Exclusive si môžete 
zvoliť v klasickej tmavočiernej farbe, ale aj 
v decentnej sivej či presvetlenej bielej. Bie-
la farba dlažby a plotov je hitom poslednej 
doby. odvážnou kombináciou kontrast-
ných farieb dodáte dlažbe originálny štýl. 
Cubicon exclusive je príkladom toho, že aj 
malé kocky môžu urobiť veľký dojem.
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„NeW yoRk, NeW yoRk“
Možno tento slávny hit sa vám vynorí pri 
pohľade na veľkolepú dlažbu ABW Ave-
nue. Je skutočne inšpirovaná New yorkom 
a jeho mondénnymi promenádami. Vytvá-
ra ideálnu rovnú plochu na prechádzky. 
Povrch nášľapnej vrstvy dlažby môže byť 
buď hladký, alebo jemne zdrsnený pies-
kovaním s odkrytím prvkov čierneho ka-
meňa na povrchu pri dlažbe ABW Avenue 
Exclusive. Eleganciu tejto dlažby podčiar-
kuje pozdĺžny tvar jednotlivých prvkov 
a kombinácia rôznych rozmerov dlaždíc 
pri pokládke. Hodí sa ku modernejšej ar-
chitektúre a priamym líniám ulíc, námestí 
a chodníkov. Celkový dojem je svetový.

klASIkA jE NAjlEPšIA
Akokoľvek sa trendy vyvíjajú, pri plotoch 
sa premýšľa konzervatívnejšie, preto je 
masívny dojem a klasický výzor Alpského 

plotu ABW taký obľúbený. Je to najpre-
dávanejší plotový systém. Dnes dotiah-
nutý do dokonalosti. Tvárnice zapadajú 
presne do seba, takže nie je deravý pri 
pohľade čelom k plotu a nové striešky sú 
takisto spracované kvalitným vibrozalie-
vaním. Je presný, praktický a trvanlivý. 
Umožňuje napríklad aj zakomponovanie 
integrovaného osvetlenia s pôsobivým 
nočným efektom. Hodí sa ku budovám 
alebo priestorom s klasickou architektú-
rou. Vynikne aj na rozsiahlejších plochách, 
kde pôsobí ako solídne hradby, ale aj na 
menších, kde zasa vytvára príjemne útul-
nú atmosféru. S Alpským plotom ABW 
jednoducho volíte tú najlepšiu klasiku. 
Inšpirujte sa nekonečnými možnosťami 
betónu na www.abw.sk.

Reko z materiálov abw

Foto: abw

travertino Naturline

Avenue

Avenue Exclusive

Alpský plot

cubicon Exclusive



majstrovský kus

inšpirovaný prírodou

                 Nové betónové platne so vzhľadom prírodného kameňa

Nový prémiový rad betónových platní Naturline opäť posúva hranice betónu. Verne napodobňuje povrch prírodného 
kameňa a dodáva týmto platniam exkluzívny charakter. Vďaka transparentnej impregnácii povrchu majú platne aj najvyššiu 
úroveň povrchovej ochrany. Impregnácia ABW pritom nemení povrchový vzhľad výrobku, iba pomáha chrániť jeho unikátny 
povrch a farebnosť. Nové technológie nám dokonca umožňujú napodobniť povrch kameňa, ktorý si vy sami vyberiete.
Inšpirujte sa nekonečnými možnosťami betónu ABW.

www.abw.sk

               

ABW Travertino Naturline

Spoločne s prírodou 
      (biologická ochrana rastlín)



bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740
www.biotomal.sk

Spoločne s prírodou 
      (biologická ochrana rastlín)

Biobit XL
proti húseniciam 
motýľov

Žlté
proti moliciam,  
voškám, skočkám

Modré
proti strapkám

Biele
proti piliarke jablčnej, 
slivkovej a kvetárke 
kapustovej

Žlté veľké 
sférické
proti vrtivke čerešňovej

Lepové pásy
okolo kmeňa stromov

Žlté trojuholníky
na izbové rastliny

Prev-B2
proti voškám, pukliciam 
na ovocných stromoch, 
moliciam na zelenine

Trifender
na podporu rastu rast-
lín a na ochranu proti 
hubovým chorobám

Nemaslug
proti slizniakom

Entonem
proti smutivkám

Larvanem
proti nosánikom

Dravé roztoče
proti strapkám,
roztočcom

Parazitické
osičky
proti voškám, moliciam

Alginure
na posilnenie obrany-
schopnosti rastlín proti 
hubovým chorobám
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Príchodom teplých slnečných dní sa 
pomaličky prebúdzajú i naše záhra-
dy a terasy. Stávajú sa miestom, kde 

chceme tráviť viac času so svojou rodinou 
a priateľmi. Na to, aby sa stalo posedenie 
na terase príjemným zážitkom pre všetky 
zmysly, je treba venovať pozornosť nielen 
výberu nábytku, ale aj rastlinám a dopln-
kom. 

Ako ZiSTiť, kToRé RASTLiNy Sú 
VhoDNé NA VAšu TeRASu, číM 
SA RiADiť PRi iCh VýBeRe A Ako 
SA oNe STARAť? 

Na tieto a ďalšie otázky odpovedajú zá-
hradné architektky z Ateliéru Papaver, Ing. 
Lenka Vargová a Ing.Monika Vargová: 
„jedným z najdôležitejších hľadísk pri výbere 
rastlín vhodných na terasu je orientácia na 
svetové strany. každá rastlina má totiž svo-
je nároky na svetelnosť. používať by sa mali 
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na terase
DoMA kRáSNU ZáHRADU NETVoRIA LEN VEĽké PRIES-

ToRy, ALE PREDoVŠETkýM PÔSoBIVé MIESTA PRE 
PoSEDENIE A RELAXáCIU. kDE INDE VyBUDoVAť 
TAkéTo MIESTo, NEŽ NA TERASE PRIAMo PRI 
DoME.

01

02



TiP oD ATeLiéRu PAPAVeR:

Nezabudnite na milé dekorácie ako sú 

vonkajšie teplomery, dekoratívne krhly na 

polievanie, napájadlá pre vtáčikov, povraz 

so záhradnými nožnicami, laterny, vtáčie 

búdky, pracovný stôl, nádoby s bylinkami, 

malé záhradné náradie na presadanie kve-

tináčov... To všetko terasu akéhokoľvek cha-

rakteru zútulní. Dokonca i stolík s príborom 

môžete mať vonku na terase stále po ruke.
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predovštkým druhy určené do malých záhrad. 
neodporúčame umiestňovať na terase veľké 
stromy a kry – nechceme predsa, aby nás rast-
liny prerástli. v konečnom dôsledku, všetko 
závisí aj od veľkosti samotnej terasy.”
 
Ako PoSTuPoVAť PRi VýBeRe 
RASTLíN uRčuje Aj ZáMeR  
A ATMoSFéRA, Akú ChCeMe  
NA TeRASe DoSiAhNuť. 

„či už chcete vytvoriť vizuálnu bariéru, fareb-
ne spestriť terasu, alebo popínavkou vytvoriť 
príjemný mäkký tieň, každú rastlinu starost-
livo vyberajte podľa toho, k akému účelu má 
na terase slúžiť,” vysvetľuje Lenka Vargová. 
To všetko by, samozrejme, malo ladiť aj s 
charakterom terasy a samotnou architek-
túrou domu. Nezabudnite zvážiť aj to, či 

váš životný štýl umožňuje venovať rastlin-
kám dostatok času. Väčšina druhov totiž 
vyžaduje v horúcich letných dňoch každo-
dennú zálievku, pravidelné zatieňovanie či 
strihanie.

V prípade, že máte malé deti, vyhnite sa 
druhom s ostrými listami, tŕňmi alebo  
s nápadanými bobuľami vyzerajúcimi na 
zjedenie.

03

04

05

06

07

01 V aranžmánoch v romantickom vidieckom 

štýle dodržiavajte rovnováhu medzi prírodný-

mi pastelovými tónmi a tlmenými farbami.

02 Strohé a krásne. Bordová škumpa s kyslič-

kou a modrá šalvia dodá stolovaniu moderný 

nádych. (Bordová škumpa vlasatá, tmavo-

zelené listy kaliny, modrá šalvia a trojlístky 

bordovej kysličky.)

03 Dekoračné prvky, akými sú napríklad staré 

hlinené vázy, môžu dotvárať celkovú náladu 

vonkajšieho priestoru a taktiež umocňujú 

zvolenú tému, v tomto prípade záhrady v štýle 

vintage. 

04 Krása starého porcelánu. Romantickú ná-

ladu na terase podporia ružové trvalky z vašej 

záhrady – astilba a biela Veronika v čajníku, 

hortenzia v cukorničke a ruže v šálke.

05 Na správne vybudovanej a vybavenej  

terase by ste se mali cítiť pohodlne ako doma. 

Preto terasu vybavte pohodlným záhradným 

nábytkom,  vysaďte kvety, večer na nej zapálte 

sviečky. To všetko bude vytvárať príjemnú 

atmosféru.

06 Záhradný „centrepiece“ vhodný do vidiec-

keho prostredia. Sviečka v strede pridá na 

atmosfére! (Voňavá mäta prieporná, chutné 

červené jahody, rôzne farby chryzantém, tma-

vozelené listy vavrínovca lekárskeho, sýtoružo-

vé dálie a bordový dráč.)

07 Farba gule je totožná s farbou dlažby, a tak 

všetko dokonale harmonizuje a ako celok vy-

voláva príjemné pocity. Vybraný objekt by mal 

byť v celkovom súlade s témou a štýlom záhra-

dy a taktiež s osobným vkusom jej majiteľa.



Medzi zladením nábytku, rastlín a dopln-
kov je treba nájsť vzájomný súlad a tiež 
vystihnúť správnu mieru medzi použí-
vanými materiálmi. Pokiaľ chcete dosia- 
hnuť, aby črepníky pôsobili na terase do- 
minantne, vyberajte k nim skôr vzduš- 
ný kovový nábytok. Nepoužívajte príliš 
veľa materiálov na jednom mieste. Čím 
viac priestor zjednotíte, tým bude pre-
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08 09

1110

08 Zeleň vyberajte podľa štýlu domu a zá-

hrady a taktiež podľa svetelných podmienok 

jednotlivých druhov rastlín.

09 Rastliny v nádobách sa od tých na záho-

noch líšia tým, že potrebujú našu starostlivosť 

v podobe pravidelnej zálievky.

10 Príjemné posedenie na terase oživý aranž-

mán z kvetov natrhaných priamo vo vašej zá-

hrade. Robustný vidiecky vzhľad kytíc vynikne 

v masívnych alebo nostalgických  

vázach.

11 Nádherne sa na terase budú vynímať pr-

útené koše osadené letničkami či bylinkami.

12 V záhrade a na terase môžete uplatniť všet-

ku svoju tvorivosť a fantáziu, využiť popínavé 

rastliny a dreviny, závesné koše s kvetinami, 

rôzne dekorácie.

13 Modernej vidieckej terase pristanú aj 

jednoduché nerezové kvetináče vysadené 

drobnými farebnými letničkami.
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Ateliér Papaver odporúča podľa štýlu terasy a zahrady tieto 
rastliny:
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hľadnejší a vizuálne čistejší. Svetlé pries- 
tory pôsobia na pohľad príjemnejšie  
a optimistickejšie. 

A ako vyberať nádoby pre 
rastliny? 

„Základ je, aby mali nádoby odtok. Umiestne-
né sú totiž v exterieri, kde nám do nich môže 
pršať. nádoby musia byť dostatočne veľké, 
pretože zemina okolo koreňov je izoláciou  
v zime pred mrazom a v lete pred rýchlym vy-
sychaním. materiál a tvar nádoby vyberajte 
podľa charakteru terasy, velkosť najmä podľa 
potrieb rastliny,“ doplňuje Monika Vargová.

Dostatočná zálievka zaručí, že vám rast-
linky nevyhynú. Pokiaľ majú nádoby od-
tok, nemusíte sa báť, že ich prepolievate. 
V letných horúčavách zalievajte rastliny 
každý večer. Určite nezalievajte počas dňa, 
kedy na ne páli slnko. Ak ste nestihli ve-
čer, spravte tak skoro ráno. Raz za čas, pri-
bližbe dvakrát do roka, nezabudnite pri-
hnojiť. 

odkvitnuté časti kvetov treba odstrániť 
a niektoré vždyzelené rastliny pravidel-
ne strihať, aby sme usmernili ich rast do 
želaného tvaru. Na jeseň treba niektoré 
druhy trvaliek zrezať cca 15 – 20 cm nad 
substrátom, to však záleží od požiadaviek 
konkrétneho druhu. Aby ste zabránili vy-
súšaniu substrátu, môžete použiť drvenú 
píniovú kôru.

1312

Andrea Mičková

Foto: Ateliér Papaver, Holandská kvetinová kancelária

MODERNá:
Tu sa uplatnia najmä stálozelené druhy nenáročné na údržbu. Veľmi efektné sú kombinácie 

rastlín rôznych odtieňov zelenej farby. Ak chceme dodať výraznú farbu, môžeme použiť ras- 

tliny kvitnúce na fialovo, bielo či do modra. Veľmi obľúbené sú tiež okrasné trávy, strihané  

a stálozelené kry.

Stálozelený ker – krušpán (buxus) – nízke živé plôtiky alebo strihaný do tvaru guličky

okrasné trávy – kavyľ (stipa), ostrica (carex)

Stálozelený ker – prunus (vavrínovec)

Nízky strom vhodný aj do kvetináča – borovica pestovaná ako bonsaj – borovica bonsai 

(Pinus bonsai)

kvitnúce trvalky – levanduľa (Lavander) – fialový kvet, Perovskia (Perovskia) – modrý kvet, 

okrasné cesnaky – kvety fialové, modré, ružové, biele

VIDIECKA
Základom je veľké množstvo tradičných stromov, krov a trvaliek – „babičkyn výber“. Na terase 

je však potrebné doplniť výsadbu aj o stálozelené druhy, ktoré nám budú kostru kompozície 

udržiavať v zime. Nesmú chýbať muškáty, astry, sedliacke hrebíčky, chryzantémovky, ľalie, 

kosatce, cínie, narcisy, bylinky alebo aj malé rajčiny a papričky, funkie, statica, vysoké voňavé 

ruže, aksamietnice a popívavý vinič. Použte terakotové  a prútené nádoby, rôzne doplnky ako 

drevené vtáčie búdky a staré krčahy. 

ROMANTICKá
Nádoby sa používaju glazované v rôznych odtieňoch. Záhradné sedenie s vankúšmi s kvetin-

kovými vzormi, veľa doplnkov ako napájadlo pre vtáčiky, skulptury, hojdacia sieť, lampáše  

a sviečky. Z rastlín je vhodná hortenzia, pivonka, levanduľa, rudbekia, astilba, ružové tulipány, 

popínavá ruža alebo vistéria.





Prvý čaj, 
ktorý sa zalieva 
studenou vodou

som cool,
buď aj tea!

5ks=1l
RÝCHLA
PRÍPRAVA ZAMIEŠAŤ

Zalejte Mistral COOLTEA studenou 
vodou a vychutnávajte si už o pár 
minút pravé letné osvieženie.
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JAPONSKO: 
práca a minimalizmus

O KRAJINE VyCHáDZAJúCE-
HO SLNKA MáME MNOHí 
LEN VZDIALENé A POMERNE 
ROMANTIZUJúCE PREDSTAVy. 
ABSOLúTNU VäČšINU ŽIVOTA 
VšAK JAPONCI TRáVIA V PRá-
CI A VO SVOJICH MALÝCH 
TESNÝCH DOMOVOCH.
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Všetci u nás pracujeme podľa ne-
jakých schém ako roboti,“ vraví 
starý pán kosei z Tokia, ktorý 

sa takémuto osudu ako autor a fotograf na 
voľnej nohe vyhol. „Nemôžeš sa tým ľu-
ďom čudovať. Tu nie je ponechaný priestor 
na kreatívne myslenie, jestvujú len predpi-
sy, postupy a pravidlá. A o tom, že sa v Ja-
ponsku pracuje veľa, ale nesmierne nee-
fektívne, niet žiadnych pochýb,“ dodáva. 
„Je mi ich ľúto, najmä detí. Veď nemajú 
žiadny život!“ povie napokon smutne. 

Po VyučoVANí
Sledovať unavené deti čakajúce na že-
lezničných staniciach, kým si ich prídu 
vyzdvihnúť rodičia, vracajúci sa z práce, 
je niekedy skľučujúce. Slnko je dávno za 
horizontom a do prichádzajúcich áut sa 
postupne usádzajú školáci, aby sa doma 
v kruhu rodiny najedli, urobili si úlohy, 
venovali sa hygiene a šli spať. Ráno sa ko-
lobeh opakuje niekedy ešte pred úsvitom. 
Niektoré čakajú na svojich najbližších 
i vyše hodiny, doslova zaspávajúc na mú-
rikoch a lavičkách pred nádražím, iné sa 
na chvíľu ponárajú do sveta hier na mobil-
ných telefónoch. 

Ich mamy a otcovia však nie sú povrchní  
či ľahostajní. Z práce môžu odísť až po 
tom, čo ju opustil ich bezprostredný šéf. 

01

02
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01 Rikša je v mestečku Kakunodate stále  

 populárnym dopravným prostriedkom.  

 Využívajú ju najmä starší domáci turisti.

02 Pracovný deň v centre Tokia

03 Za prírodou je najlepšie sa vydať   

 napríklad do okolia mesta Abaširi na   

 Hokkaide

04 V uličkách provinčného mesta Mišima



„Na pracovný čas, aký je na papieri, môžeš 
rovno zabudnúť. Všetko je tu podmienené 
falošnou úctou k nadriadeným a kariér-
nym postupom. I preto je v práci každý 
oveľa dlhšie, než musí, a dovolenku si ni-
kdy nevyberie celú. Často je to len päť sú-
vislých dní za rok. To, čo niektorí cudzinci 
vidia ako japonskú slušnosť, nás v skutoč-
nosti zabíja!“ dozvedám sa. 

DAME
Japonské slovo pre zákaz, „Dame!“, si 
v ostrovnom štáte možno vypočuť často. 
A dôslednosť, s akou sa tu dohliada na 
dodržiavanie pravidiel, je i pre Európana 
zdrojom prekvapení. 

„Na diaľnici sa nesmie stopovať!“ dozve-
dám sa od policajnej hliadky na odpočí-
vadle medzi Naganom a Tokiom. S ich slo-
vami možno, samozrejme, súhlasiť, keby 
nemali na mysli aj parkovisko a reštau-
ráciu vzdialené niekoľko stovák metrov 
od rýchlostnej komunikácie. Vysvetľova-
nie, že práve na tomto mieste autá stoja, 
či idú krokom, trebárs, keď obchádzajú de-
siatky japonských dôchodcov, smerujúcich 
od autobusov na toalety a naspäť, čo robí 
stopovanie na parkovisku bezpečným, ne- 
má žiadny význam. Som odkázaný na pa-
ralelnú dvojprúdovku bez krajníc, kadiaľ 
autá uháňajú plnou rýchlosťou. Policajti 
však spokojne odchádzajú – splnili si úlohu. 
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05

06 07

05 Typická brána torii zdobí najčastejšie vchod  

 do šintoistických chrámov

06 Takto stolovali obyvatelia Hokkaida pred  

 vyše storočím

  

07 Obdobie kvitnutia čerešní sakura v meste  

 Akita

08 Pevnosť v Hakodate na Hokkaide bola 

 inšpirovaná európskymi 

09 Vulkán Zao v regióne Tóhoku zostáva 

 zamrznutý do neskorej jari

RElAx NA CESTáCH
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S podobným uľpievaním na postupoch sa 
tu možno stretnúť dennodenne. Ničím 
výnimočným tak nie je ani nasledujúca 
skúsenosť z internetovej kaviarne v mes-
te kóbe. keď mi miestna známa omylom 
napísala do mailu telefónne číslo s jednou 
nesprávnou cifrou, riešenie sa zdalo byť 
rýchle: napísať jej správu a po získaní toho 
správneho zavolať znova. I jednoduché 
veci sú ale v Japonsku zložité. Hoci mla-
dík, starajúci sa o chod kaviarne, má po-
čítač so spusteným prehliadačom priamo 
pred sebou, nedovolí mi napísať krátku 
správu. Práve naopak, najprv volá šéfovi, 
či môže byť cudzinec držiteľom karty ich 
internetového klubu. Po kladnej odpovedi 
sa usmeje a začne slimačím tempom vypĺ-
ňať dotazník. 

„Rok 2017, to je dátum narodenia?“ žas-
nem nad otázkou. „Nie, ide o platnosť 
pasu, veď taký dátum ešte ani nebol!“ 
odpovedám. Po ďalšej polhodine mladík 
odchádza xeroxovať moje doklady, než 

mi napokon víťazoslávne nepodá malú 
členskú kartičku. Teraz sa musím vyzuť 
a absolvovať dlhú prednášku o fungovaní 
knižníc, spŕch a toaliet v klube i o obsluhe 
kávových automatov. Mail je napísaný za 
minútu a za rovnaký čas prichádza odpo-
veď so správnym telefónnym kontaktom. 
S kávou v poháriku opúšťam podnik, no 
jeho správca ma zastaví a zvýšeným hla-
som mi zlou angličtinou oznámi, že kávu 
musím dopiť tu: nie je dovolené vynášať ju 
z podniku! Nakoniec mi s úsmevom podá 
zľavový kupón so slovami: „Tretia návšte-
va klubu bude o polovicu lacnejšia!“

ZAVOlAj ANNE 
Hoci sú ceny telekomunikácií v Japonsku 
nízke, pri otázke, odkiaľ sa dá zavolať, 
takmer nikoho na ulici nenapadne požičať 
cudzincovi svoj mobil. Tie európske v kra-
jine nefungujú a telefónnych búdok je ako 
šafranu. Bizarné situácie, keď na displeji 
svojho moderného prístroja hľadajú v ma-
pách najbližší automat, sú celkom bežné. 
„Nejde o to, že by boli skúpi či neochotní. 
Ich to proste vôbec nenapadne,“ vysvetľuje 
mi neskôr chlapík s prezývkou Carp, ktorý 
tu už niekoľko rokov učí angličtinu. 

Stretnúť Annu, napriek zvláštne znejúce-
mu menu typickú rodenú Japonku, je tiež 
zaujímavým poznaním. Hoci býva nece-
lého pol kilometra od železničnej stanice 
v kóbe, cestu pešo k svojmu domu vedúcu 

po jedinej priamej ulici nedokáže vysvetliť. 
Nezostáva nič iné, než nastúpiť na auto-
bus a v prepočte asi za štyri eurá prejsť dve 
zastávky. 

Anna je učiteľkou základnej školy a žije po-
dobne ako väčšina jej susedov v byte, kam 
by sa sotva zmestili dve osoby a bicykel. 
obývaciu miestnosť zdobí malá kuchyn-
ská linka, v kúpeľni je namiesto sprcho-
vého kúta malá sedacia vaňa a na balkón 
sa má človek so stredne veľkou postavou 
problém dostať. Anna je však spokojná. Do 
práce odchádza ráno na svitaní a domov sa 
vracia o desiatej večer. Na prespanie jej 
malý bytík stačí. 

Čo môžete na základnej škole robiť každý 
deň tak dlho?“ čudujem sa. „Prečo? Ráno 
pripravujeme učebné pomôcky a veci na 
hodinu, potom vyučujeme a napokon 
pracovný deň niekoľko hodín s kolegami 
analyzujeme!“ dozvedám sa. Nasledujú-
ci dôvetok však vyrazí dych i človeku, čo 
strávil v Japonsku dva mesiace: „Čo robíte 
doma vy na Slovensku? Načo vám je voľný 
čas? To čítate knižky?!“ odvrkne takmer 
pohŕdavým tónom Anna a odoberie sa do 
postele. Za pár hodín ju opäť čaká práca... 

Peter Hupka

Foto: autor
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áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DoM a BýVANie.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 eur/312,-Sk                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 eur/156,-Sk                                                        
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.

Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme! 

 1   2   3    4 

Važení čitatelia,
ďakujeme všetkým za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVANIE. ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku pred-
platného. Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. 

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

1. cena: Wellness pobyt pre 2 osoby v hodnote 198 €
                  získava Bronislava kaplánová, Ráztočno
2. cena: Voľne stojaci biokrb Cabare v hodnote 175 €
                  získava Bc. Lenka hrbáčiková, Trenčín
3. cena: Voľne stojaci biokrb Gasper v hodnote 155 €
                  získava ľuboš Gieci, Bánovce nad Bebravou 

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 www.domabyvanie.eu, alebo e-mailom na redakcia@domabyvanie.eu. 
Na základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U-poukaz - podľa požiadavky

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





Perte s rozumom. Šetrite energiu.

www.samsung.sk
facebook.com/samsungczsk

REVOLÚCIA V PRANÍ 

Práčka Samsung s technológiou EcobubbleTM perie v studenej vode 
rovnako účinne ako v teplej. Dokonca šetrí energiu pri každom praní.
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