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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



Prešla jeseň, ubehol rok a vy držíte v rukách štvrté tohtoročné 
číslo časopisu Dom a bývanie. Napriek tomu, že doba nepraje 
tlačeným médiám a stavebný priemysel môže len snívať o časoch 
spred roku 2008, snažíme sa naďalej prinášať inšpiratívne čítanie 
o bývaní, interiéroch, dizajne a stavbe. V redakcii neustále roz-
mýšľame o tom, ako spraviť náš časopis pútavejší, ako reagovať 
na meniacu sa situáciu. Keďže sa stavia menej a väčší dôraz sa 
kladie na rekonštrukciu existujúcich obytných priestorov a sta-
vieb, od druhého čísla sme zmenili poradie tém a do prvej časti 
časopisu sme zaradili články o bytovom dizajne, architektúre, 
interiéroch a pod. Stavebníci a investori si môžu nájsť aktuálne 
informácie o trendoch v stavebníctve v druhej polovici nášho 
magazínu.

Aj aktuálne vydanie, ktoré práve čítate, je plné toho najlepšieho 
zo sveta architektúry, dizajnu a technológií. Dúfame, že sa vám 
bude páčiť.
V mene celej redakcie vám prajem príjemné čítanie, pokojné 
Vianoce, úspešný nový rok a...

...ostaňte nám verní :)

Ján Bugár
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Trnava - Art-ton
Paulínska 20, 
tel/fax: 0908 720 334, 033 5512 849
kastudio@stonline.sk

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

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

B. Bystrica - S-Studio 
Na Troskách 16, 
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studio@mail.t-com.sk

Spišská N. Ves - Altis interier 
Duklianska 38, 
tel.: 0911 276 410
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Ako sa zamilovať do balleriny...

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

www.ballerinakuchyne.cz

Vyberiete si obyčajnú kuchyňu neznámeho pôvodu a kvality materiálov 
či komponentov, alebo prvotriednu 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.

Zariaďujete kuchyňu? Chcete vo svojom byte vymeniť nábytok 
a hľadáte pomer výbornej kvality za rozumnú cenu?

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

Teraz limitovaná akcia. 
Pri  predložení tohto  kupónu  získate na objednávky  uzatvorené v období  do 31. 12. 2013 u niektorého z uvedených 
predajcov zľavu 30% na kuchynský a obývací nábytok Ballerina.  Zľava je  jednorazová, neprenosná a platí  pre jednu 
objednávku.
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bývanie dizajn

INTERIéR  ByTU V CORNlOfTS V PRAHE 
BOl VÝZVOU PRE DVOJICU ČESKÝCH 
ARCHITEKTIEK RADKU VAlOVú A MAG-
DU PAlEČKOVú. MEZONETOVéMU ByTU 
CHÝBAl HlAVNE šMRNC A NáPAD, KTO-
RÝ By OBJEKT POVÝšIl NA ORIGINálNE 
DIElO S fANTáZIOU. ODHODlANá DVO-
JICA Z DIZAJNéRSKEHO šTúDIA OOOOX 
SA TVORIVO PUSTIlA DO PRERáBANIA 
ByTU A ZARUČENE VyDARENÝ VÝSlE-
DOK BOl VIAC AKO SAMOZREJMOSťOU.

SO
SPRáVNOU 

ISkROu
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Pôvodný industriálny charakter bytu 
sa české architektky z Oooox roz-
hodli zachovať a  využiť vo svoj pro-

spech tak, aby interiéru dodali chýbajúci 
šmrnc. Keďže priestory pôsobili uniform-
ne a nezábavne, architektky sa pohrali  
s  myšlienkou využiť daný charakter bytu, 
a  to tak, že odhalili pôvodné konštrukcie 
odstránením omietky a  následne kamene 
a  tehly natreli na bielo. Nové konštrukcie 
doplnené cementovými stierkami tak vy-
tvorili na pohľad veľmi efektný a zaujíma-
vý kontrast, čím sa narušila nechcená jed-
notvárnosť a  strohosť daného priestoru. 

kONVENcIA BEZ šANcE
Po kreatívnej práci architektiek sa inte-
riér bytu v Cornlofts môže pýšiť obdivu-
hodným štýlom, čistými tvarmi a  líniami  
v  súzvuku s  nadčasovým dizajnom, kto-
ré sa ale nedosahuje tuctovým alebo inak 

01

03

02

01 Pohľad do obývačky s rozľahlým zrka-

dlom na stene, ktorý dodáva priestoru ďalší 

rozmer. 

02 Detail na svietidlá v industriálnom 

štýle, vyrobené na mieru.

03 Pohľad na schodisko, ktoré stavia na 

jednoduchosti línií a bielej farby s akcentom 

na sklenené zábradlie, ktoré priestor opticky 

zväčšuje.



8

bývanie dizajn

04

08konvenčným spôsobom. Každému projek-
tu sa snažia architektky zo štúdia Oooox 
Radka Valová a Magda Palečková dodať 
tvár osobitosti a dušu jedinečnosti. Byt  
v  Cornlofts tvorí harmonický celok po ma-
teriálnej, farebnej i  kompozičnej stránke. 

šMRNc NA PRVOM MIEStE
Stredobodom celej dispozície je priestran-
ná kuchyňa. Kuchynská linka v  neutrálnej  
bielej farbe dá vyniknúť jedálenského sto-
lu uprostred miestnosti na znak oddychu  
a  spoločne stráveného času pri rodinnej ve-
čeri. Relaxačná časť bytu je venovaná obý-
vačke, ktorá industriálnymi kúskami ladí  
s celkovým charakterom bytu. lampy ved-
ľa dominantného televízora v obývačke, 
vyrobené na zákazku, sú práve tým šmrn-
covným prvkom, ktorý tomuto priestoru 

ByT v CornlofTS 
Tvorí harMoniCký 

Celok po MaTeriálnej, 
fareBnej i koMpozičnej 

STránke. 
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Autor projektu: Oooox, s. r. o. –  

Radka Valová a  Magda Palečková

Adresa: 

Karlín, Praha, Česká republika

Realizácia: 

2011

úžitková plocha: 116 m2

05

06

07

08

04 Obývačka s nadčasovým dizajnom 

v príjemnej kombinácií monochromatických 

farieb dáva vyniknúť drevenej podlahe. 

05 Pohľad spoza kuchynskej linky na 

priestrannú jedáleň s knižnicou, kde v pozadí 

vyniká opracovaná stena bez omietky natretá 

na bielo.

06 Drevený jedálenský stôl odľahčujú 

priesvitné stoličky, ktoré dodávajú tomuto 

priestoru nenápadný šmrnc. 

07 Dizajn spálne korešponduje s celkovým 

ladením zvyšku mezonetového bytu. Prím 

tvoria opäť vkusne zvolené doplnky.

08 Detail jedálenského stola – kombinácia 

dreva a kovu umocňuje industriálny charakter 

bytu.
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11
STierky STien v  kúpeľni Sú neTradičnej čiernej 
farBy, kToré preSveTľuje Biela podlaha  

a  SveTlý STrop a  Celkový TMavý efekT rozBíjajú 
počeTné Bodové SveTlá...

dodáva nápad, štýl a  patričnú gráciu. Spál-
ňa je ladená do intímneho duchu s  jed-
noduchými nevtieravými kusmi nábytku, 
opäť volené s  vkusom a  citom pre detail.

V  NeTRaDiČNOM ČieRNOM šaTe
Čo sa týka dispozície bytu, zasahovalo sa 
do nebo minimálne. Jedine kúpeľňa prešla 
zmenou, a  to konkrétne výmenou vane za 
rozmernejší sprchový kút. Okrem toho, 
kúpeľňa sa na prvý pohľad najviac líši od 
zvyšku interiéru, hlavne čo do farebného 
prevedenia. Stierky stien v  kúpeľni sú ne-
tradičnej čiernej farby, ktoré presvetľuje 
biela podlaha a svetlý strop a  celkový tma-
vý efekt rozbíjajú početné bodové svetlá, 
ktoré sú umiestnené tak v strope, ako  
aj v podlahe.  Požadovaný punc výnimoč-
nosti dodáva kúpeľni sklenená mozaika, 
ktorá hru svetla a tieňa umocňuje naplno.

Interiér tohto mezonetového bytu dýcha 
nápadom a  distingvovaným prístupom 
k  pôvodnému industriálnemu charakte-
ru. Ako ste mali možnosť presvedčiť sa, 
aj z priemyselne ladeného priestoru sa dá  
s  dávkou vynaliezavosti vykúzli krásne 
bývanie so šmrncom a tou správnu iskrou. 
Byt v  Cornlofts je toho dôkazom.

Veronika Kalinová

Foto: Martin Zeman

09 Sprchový kút v kúpeľni s efektným 

sklom pôsobí elegantne a luxusne.

10 Kúpeľňu s netradičnými tmavými 

stierkami presvetľujú aj vkusne zvolené 

doplnky.

11 Rozľahlé zrkadlo nad umývadlom spolu 

s bodovými svetlami dávajú vyniknúť hre 

svetla a tieňa.
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O  DIZAjNE INtERIéRu Bytu  
V  cORNlOFtS SME SA POZhO-
VáRAlI S  ARchItEktkOu  
RADkOu VAlOVOu

ako prebieha konzultácia Vašich ná-

padov s klientom? Je ťažké zladiť vašu 

dizajnérsku ideu s predstavou Vášho 

klienta o jeho domove? ako prebieha 

zhoda medzi Vami a klientom?

 Klient vždy na prvej konzultácii príde so 

svojou predstavou. Ešte doplním, že pred tým, 

ako nás väčšina klientov osloví, už klienti naše 

práce poznajú, takže spoločnú reč nájdeme 

pomerne ľahko. Na úvodnej konzultácii pre-

berieme predstavy klienta, ktoré sú väčšinou 

„nafúknutejšie“, než sa do daného priestoru 

vojde. Potom klientovi spracujeme varianty a 

predstavíme mu naše idey pre jeho priestor... 

týmto hľadáme spoločnú reč. Nikdy klientovi 

nediktujeme, ako to má vyzerať, vždy je to dia-

lóg a my jeho predstavám dávame tvar, šmrnc 

a technický základ.  

Vo vašej práci vidieť dômyselnú kombi-

náciu materiálov a povrchov, všetko má 

svoje konkrétne miesto. ako prebieha 

proces hľadania nápadov až po výslednú 

realizáciu?   

 Všetko vždy konzultujeme najprv na inšpirá-

ciách a na referenciách z našich predchádzajú-

cich projektov. Vzhľadom na to, že v súčasnosti 

pracujeme na 128. projekte v poradí, tak sme 

klientovi schopní predať naše viacročné skúse-

nosti a  odporučiť mu materiály, za ktorými si 

stojíme a  vieme, že fungujú. Keď si odsúhla-

síme rámcový koncept, nastupuje proces 

návštevy showroomu, prehliadka a vyberanie 

zo vzoriek, ktoré skúšame i priamo v  mieste 

realizácie, aby sme si overili farebnosť podľa 

dopadu svetla v danom interiéri.

ako sa napríklad zrodil nápad odstrániť 

omietku a následne natrieť kamene  

a tehly na bielo?  

 Pri projekte Cornlofts išlo o novostavbu od 

developera – takéto byty musia byť prevedené 

tak, aby sa čo najviac zapáčili potenciálnym zá-

ujemcom. Tieto priestory v byte boli, bohužiaľ, 

trochu uniformné a nezábavné. Pohrali sme sa  

teda s myšlienkou využiť to, že ide o rekonštru-

ovaný projekt pôvodnej industriálnej stavby. 

Preto sme tieto pôvodné konštrukcie odhalili, 

vrátane všetkých nedostatkov, ktoré za tie roky 

v stenách vznikli. Naopak, nové konštrukcie 

sme doplnili cementovými stierkami, a kon-

trast tak umocnili.  

Prečo je kúpeľňa vo farebnom kontras-

te k ostatnému interiéru bytu alebo 

napríklad aj posteľ v spálni? Podľa akého 

kľúča pracujete alebo uvažujete o celko-

vej farebnosti bytu?

 Hlavné je, aby to nebola nuda. Máme radi 

kontrast, ako vo vnútri v jednotlivých miestnos-

tiach, tak i v celom interiéri. Kúpeľňu sme volili 

v relaxačnom duchu, preto sú v sprchovom 

kúte svetlá v podlahe, ktoré sú na samostatný 

okruh. Na toalete sme využili sklenenú mozai-

ku a doplnili ju čiernymi stierkami.  Naopak, 

priestory, kde je vhodné využiť denné svetlo, 

nechávame vo svetlých tónoch a kontrast 

dosahujeme rôznymi štruktúrami povrchov.

Snažíte sa presadzovať v rámci dizajnu 

interiérov svoj dizajnérsky rukopis alebo 

ide vždy o konkrétny prípad a každú 

zákazku riešite nezávisle od predchád-

zajúcej?

 Do každej našej zákazky sa „vpisuje“ klient, 

pre ktorého pracujeme. Vďaka tomu nemáme 

interiéry rovnaké, iba sa opakujú niektoré naše 

obľúbené a vyskúšané témy, ako je hra so strie-

daním materiálov na podlahách, ktoré sa po-

tom odrážajú i na stenách (napríklad rovnaké 

stierky na podlahách i na stenách a pod.)

Kde hľadáte inšpiráciu pri tvorbe a uva-

žovaní o dizajne? Máte nejaké konkrétne 

príklady, vzory, prípadne štýl?

 Inšpirácie hľadáme každý deň a ukladáme 

ich do našej rozsiahlej knižnici. Momentálne 

sa už niekoľko rokov prikláňame k interiérom, 

ktoré pôsobia harmonicky a  nadčasovo. Chý-

bajú teda výrazné farby, ktoré sa po čase oku-

kajú, rovnako ako značkové kusy nábytku, ktoré  

v  nadmernom  množstve robia dojem skôr ob-

chodu než priestoru pre bývanie (to by stačilo 

iba nechať cenovky:)) Väčšinu nábytku riešime 

na zákazku, ktorá vychádza cenovo prijateľnej-

šie než nákup hotových kúskov. Táto voľba nás 

potom hlavne neobmedzuje vo výbere, máme 

doslova slobodnú voľbu veľkosti, tvaru i mate-

riálu.

Rastislav Salay

Viac ako 100 modelov držiakov
a stojanov na LCD TV, projektory, iPad

fixné, s náklonom, s otáčaním,

držiaky na AV príslušenstvo, 
kryty káblov, profesionálne stojany

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

Dolný Kubín
tel.: 043/5821161, -62, 0905 429 926

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

na stenu, na strop, stojany na podlahu



DOM V šESTAJOVICIACH ČESKéHO ARCHITEKTA TOMášA KlAN-
CA JE VÝNIMOČNOU STAVBOU VO VIACERÝCH OHľADOCH. AU-
TOROVI PROJEKTU SA PODARIlO SPOJIť NAOKO NEZlúČITEľNé 
PRVKy MODERNéHO, TRADIČNéHO I ORIENTálNEHO ZáROVEň. 
VÝSlEDKOM JE šTÝlOVÝ NíZKOENERGETICKÝ DOM Z TEHál, 
DREVA A HlINy S APElOM NA fIlOZOfIU fENG-šUEJ A DyNA-
MICKÝM EfEKTOM JAPONSKéHO ORIGAMI. 

12

architektúra projekt          

Výborná poloha domu ponúka život 
bez kompromisov. Dom v Šesta-
joviciach je situovaný v blízkosti 

lesa, v štvrti na východ Prahy. Výhody 
veľkomesta i melancholické prírodné sce-
nérie sa tak stretajú v premyslenej stavbe  
s dôkladnými ekologicko-modernými tech- 
nológiami. Polohové podmienky pozemku 
si vyžiadali jednoposchodovú stavbu ob-
dĺžnikového tvaru. Architekt Tomáš Klanc 

sa však neuspokojil s jednoduchým pôdo-
rysom domu, preto inovatívnym spôso-
bom narušil pôdorys čiastočne skosenou 
južnou obvodovou stenou. Týmto krokom 
však jeho kreatívnosť nekončila. Tvorivo 
sa vyhral i pri návrhu strechy. Do jedného 
celku skĺbil viaceré kombinácie rozličných 
typov striech, čím dosiahol výnimočný, 
priam unikátny efekt v tvare japonské-
ho origami. Dynamicky pôsobiaca silueta 

DOM ZRODENÝ 
Z DREVA A hlINy

01

02

Originálne a  hlavne 
úspOrné bývanie sa 
v  dnešnOm svete 
stáva nevyhnutnOu 
pOžiadavkOu  
v mOdernej 
architektúre. 
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strechy tak dáva domu osobitý ráz s dáv-
kou orientálneho espritu.

ORIgINálNE A úSPORNé 
BÝVANIE V jEDNOM
Mať tvarovo a polohovo zaujímavý dom 
nie je všetko. Dôležitú úlohu okrem vizu-
álnej stránky zohráva aj otázka ohľadom 
úspor energií. Dom je navrhnutý tak, aby 
dokonale spĺňal aj tieto náročné požia-

davky súčasnej doby. Výborné energetic-
ké vlastnosti posúvajú danú stavbu do 
kategórie moderných nízkoenergetických 
domov. Tieto kvality mu zaručuje hlavne 
použitá tepelná izolácia a vzduchotesnosť 
všetkých prevedených detailov. Vápeno-
pieskové bloky, použité na obvodové mu-
rivo, v zimnom období dlho udržiavajú 
teplo a v lete sa, naopak, neprehrievajú. 
K optimálnej tepelnej regulácií dopomá-

03

04

05

06

01 Pohľad z drevenej terasy na prírodnú scené-

riu a neďaleký les.

02 Nízkoenergetický dom v šestajoviciach čes-

kého architekta Tomáša Klanca v plnej kráse.

03 Pohľad na jedáleň s kuchynskou linkou 

v pozadí a točitým schodiskom sa nesie v zna-

mení svetlého dreva a rodinnej pohody.

04 Pohľad na zadnú časť domu dáva vyniknúť 

šikmým líniách strechy domu v tvare japonské-

ho origami.

05 Spálňa je zariadená jednoducho v teplých 

tónoch s akcentom na výrazný luster.

06 Architektonické pôdorysy domu



14

cieľom je harmonické bývanie v s súlade so 
štyrmi živlami a svetovými stranami. 

V celkovom dizajne domu v Šestajoviciach 
sa nezaprie náklonnosť k zdravému býva-
niu a cit pre čisté harmonické línie, ktoré 
sú dokonale vyšperkované orientálnymi 
dekoráciami z exotickej Indonézie. Dom so 
svojským espritom je bezpochyby zrodený 
z originálnych nápadov s dávkou nadhľa-
du, kreativity a odvahy experimentovať. 

Veronika Kalinová

Foto: Vavřinec Menšl

ha aj tepelné čerpadlo a riadené vetranie  
s rekuperáciou, čím sa náklady na vykuro-
vanie výrazne znižujú. Originálne a  hlav-
ne úsporné bývanie sa v dnešnom svete 
stáva nevyhnutnou požiadavkou v moder-
nej architektúre. 

hARMONIckÝ INtERIéR
Vizuálne originálnu stavbu dolaďuje aj in-
teriér. V dome prevládajú prírodné prvky 
a motívy s podtextom orientálnych akcen-
tov. Súhru s prírodou a s alernatívno-filo-
zofickým ladením interiéru dopĺňajú aj te-
akové podlahy, hlinené omietky a marocká 
štuka. Navyše, jednotlivé izby domu sú za-
riaďované v idei filozofie feng-šuej, ktorej 

07 08

09

10

07 V otvorenom priestore sa sústreďuje rodin-

ný a spoločenský život obyvateľov domu.

08 Jedinečné točité schodisko so zabudova-

ným krbom a priestorom na ukladanie dreva 

dýcha nápadom a originalitou.

09 Moderná kúpeľňa v dizajnovom súzvuku 

s prírodnými motívmi. 

10 Stena chodby vedúcej zo spoločenských 

priestorov domu k izbám je zdobená rodinný-

mi fotografiami vo výrazných rámoch.

architektúra projekt          
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Zaujímate sa o interiérový dizajnu a chceli by ste sa 
mu venovať profesionálne? My vieme, ako na to!

NOVINkA: 
škola interiérového dizajnu vám ponúka 

2 ročný rekvalifikačný kurz iNTeRiÉROVÝ 
DiZaJN-  360 hodín s akreditáciou Minister-

stva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky. Čakajú Vás inovované a zmodernizované učeb-
né osnovy a postupy. Po úspešnom ukončení kurzu vydávame 
absolventom Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou 
platnosťou. KURZy ZAČíNAJU Už OD fEBRUáRA 2014.

interiér, dekorácie ako koníček, alebo hobby?
Hľadáte vhodný darček pre kreatívnu kamarátku?  
Pripravili sme pre Vás krátkodobé - víkendové kurzy, workshopy! 
štýl a atmosféra interiéru 
Ako na prerábku 1, 2 a mnoho iných... 

škOlA 

INTERIéROVéHO

DIZAjNu

AlfA Education

Pre ďalšie informácie sme tu pre vás :  
info@alfaedu.sk, alfaedu@alfaedu.sk
alebo telefonicky 
Zuzana Miklósová - 0905 257 488

www.alfaedu.sk, 
www.kurzydizajnu.sk,  
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bývanie dizajn      

S VyužiTíM PRiNcíPOV FeNg šueJ
ČO SPôSOBUJE, žE SA V NIEKTORÝCH OByTNÝCH PRIESTOROCH 
OD PRVEJ CHVílE CíTIME PRíJEMNE A INDE, HOCI AJ V NAPO-
HľAD PEKNE ZARIADENOM ByTE CíTIME, žE TO JEDNODUCHO 
NIE JE ONO? PODľA  STAROByléHO ČíNSKEHO UČENIA fENG 
šUEJ JE PRíČINOU TO, žE PRIESTOR OKOlO NáS NEVNíMAME 
lEN VEDOME, „šTANDARDNÝMI“ PIATIMI ZMySlAMI, AlE NAšE 
PODVEDOMIE VNíMA AJ CHARKTER A PRúDENIE ENERGIE  
V PRIESTORE. 

PRíJeMNý DOMOV

Či už veríme na tajomnú energiu čchi, 
alebo nie, zásady tohto učenia nám 
môžu pomôcť pri stavbe a zariaďo-

vaní domov, bytov alebo záhrad, pretože 
rešpektujú základné estetické princípy, 
psychologické a fyziologické potreby člo-
veka a tiež jeho vrodené podvedomé in-
štinkty pri vnímaní priestoru, najmä po-
trebu bezpečia, harmónie a podobne.  

Ak sa chystáte stavať dom a chcete sa pri-
tom držať zásad feng šuej, v ideálnom prí-
pade je vhodné volať konzultanta už pri 
výbere pozemku. Interiér si totiž môžete 
zariadiť, ako sa vám páči, ale s okolím a ob-
jektami v susedstve len ťažko niečo zme-
níte. Odborník na feng šuej vám poradí, 
kde na pozemku je najvhodnejšie miesto 
na dom, ako ho orientovať voči svetovým 
stranám, kam umiestniť vchod tak, aby 
bol najpriaznivejší pre svojich obyvateľov, 
ako usporiadať jednotlivé miestnosti a ako  
v nich rozmiestniť nábytok tak, aby ste sa 
v ňom mohli dobre cítiť. Tiež skontroluje 
prípadné negatívne vplyvy okolia a odpo-
ručí vhodný spôsob, ako ich eliminovať.



a priamo cez náprotivné okno či  východ 
na terasu von? Pripomínala by skôr prí-
jemne sa vlniacu rieku alebo by vytvárala 
niekde víry a inde zasa stojaté bažiny? Po-
dobne bude podľa feng šuej vaším bytom 
prúdiť aj energia. To, ako máte umiestne-
nú sedačku, posteľ či sporák, ovplyvňuje 
váš život viac, ako by ste si možno mysleli. 

ak by ste sa mali pOdľa  princípOv 
feng šuej zamerať vO vašOm byte 
iba na jeden aspekt, nech je tO 
umiestnenie pOstele, pracOvnéhO 
stOla alebO sedačky dO takzvanej 
pOzície sily. 

V čom spočíva? Čelo postele alebo chr-
bát sedačky prisuňte k stene protiľahlej  
k vstupným dverám, diagonálne, čo naj-
ďalej od nich. Pevná stena za chrbtom  
a výhľad na vstup do miestnosti signali-
zuje podvedomiu pocit bezpečia, situáciu  
a priestor tak máte pod kontrolou a mô-
žete pokojne oddychovať alebo pracovať. 
Obzvlášť dôležité je to pri posteli, v spán-
ku je človek nechránený. Pokiaľ chcete 

ČO S POSTaVeNÝM DOMOM?
Ale čo v prípade, že dom už stojí, prípad-
ne bývate v paneláku a s umiestnením a 
dispozíciou už veľa zmien nenarobíte? Tu 
je podľa učenia feng šuej správne nastave-
nie a ošetrenie priestoru o to dôležitejšie. 
Ovplyvniť ho môžete vhodným rozmiest-
nením nábytku a tiež využitím symbolic-
kých piatich prvkov – voda, drevo, oheň, 
zem a kov. Ktorý prvok kam patrí, aké far-
by a tvary ich prezentujú, to všetko dnes 
za pár minút nájdete na internete, naprí-
klad na www.tajomstvofengsuej.sk. Mož-  
ností, kde ich uplatniť, máte dosť – far-
ba stien, tvary a materiály nábytku, vzor  
a štruktúra bytových textílií,  rôzne bytové 
doplnky, kvety či vhodné obrazy. 

Na ČO TReba Dbať PRi  
ROZMieSTNeNí NábyTKu? 
Skúste si predstaviť, že by ste si vytvorili 
zmenšený model vášho bytu a začali by ste 
napúšťať doňho od vchodových dverí prúd 
vody: Kadiaľ by asi tiekla? Dostala by sa 
rovnomerne do všetkých miestností alebo 
by úzkou chodbou prudko prebehla bytom 

načerpať počas noci čo najviac nových síl, 
dajte pozor aj na to, aby ste nemali pos-
teľ priamo oproti dverám alebo rovno pod 
oknom, prípadne na dráhe medzi dverami  
a oknom. 

Dnes je na trhu množstvo kníh o feng šuej, 
dobrým zdrojom informácií je tiež inter-
net. Všeobecne dostupné rady vám pomô-
žu vyvarovať sa základných chýb, pokiaľ 
ale chcete mať istotu, že zo svojho bývania 
vyťažíte maximum a váš byt vás bude pod-
porovať, spoľahnite sa na odborníka. Ak sa 
vám po presťahovaní na nové miesto pre-
stalo dariť v práci alebo v osobnom živote, 
nemôžete spávať alebo nastali zdravotné 
problémy, jednoducho nastalo zhoršenie 
v niektorej oblasti vášho života, z pohľadu 
feng šuej je možný aj negatívny vplyv pros-
tredia. Vtedy je vhodné zavolať konzultan-
ta feng šuej. Jeho zásah tu môže ušetriť 
ďalšie problémy a pomôcť vám zharmoni-
zovať si byt aj životnú situáciu. feng šuej 
rozhodne nie je o rozvešaní zvonkohier  
a rozmiestnení rôznych figúrok. Uplatne-
nie jeho princípov vám môže pomôcť vy-
tvoriť si doma príjemnú a pokojnú atmo-
sféru. Na tom, ako bývate, naozaj záleží. 
Ak sa dobre nevyspíte, ovplyvňuje to váš 
výkon v práci, ak ste doma podráždení  
a unavení, nedokážete normálne komu-
nikovať s najbližšími a trpia tým vzťahy. 
Skúste preto využiť princípy feng šuej 
a vytvorte si aj u vás doma harmonický 
priestor  plný  pozitívnej  energie!  

Ing. Slavomíra Harcegová,

interiérová dizajnérka a poradkyňa feng šuej

www.tajomstvofengsuej.sk

www.arsvivendi.sk

Foto: archív autora a redakcie
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V ZARIADENí INTERIéRU JE DôlEžITá JEDNODUCHOSť, 
KTORá JE RUKA V RUKE S HARMóNIOU. IDENTITA 

PRíByTKU By SA PRETO NEMAlA ROZPlyNúť ROKMI 
NAZHROMAžDENÝMI VECAMI. NEDOPUSťTE, 

ABy SA Váš DOMOV STAl lEN HOTElOM, 
DO KTORéHO SA VRACIATE VEČER PRESPAť. 

VyUžITE HO EfEKTíVNE, VEď JE TU lEN PRE VáS. 
VyTVORTE SI HARMONICKÝ PRIESTOR, ABy STE 

ZA CHlADNÝCH VEČEROV MOHlI TRáVIť PEKNé 
CHVílE V PRíJEMNOM DOMáCOM PROSTREDí. 

MOžNOSTí JE VEľA. K DISPOZíCIí MáTE TIEž ROKMI 
OVERENú KlASIKU, PO KTOREJ ČASTO SIAHAJú AJ 

DIZAJNéRI. NECHAJTE SA TEDA INšPIROVAť PRI PlNENí 
SVOJICH SNOV. 

bývanie dizajn

01
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07

01 Set 3 ks dekoračné kovové boxy 

hampton, rozmery: 67 x 26 x 42 mm,  

57 x 20 x 33 mm, 25 x 17 x 26, Predáva  

la Galleria, cena 265,- €.

02 Sedačka bonaldo, Peanut b – design: 

Mauro lipparini. Cena v závislosti od konfi-

gurácie. Predáva: Inspire Design.

03 kresielko Frajumar, Alma – stolička  

v rôznych variáciách látkového poťahu. 

04 lampa lZF lamps – agatha-S,  

optimistická lampa s dreveným tienidlom  

v rôznych farebných variáciách a troch 

veľkostiach. Cena v závislosti od veľkosti.

Predáva: Inspire Design.

05 Vaňa Falper je k dispozícii v rôznych 

farebných prevedeniach. Vyrába sa na 

objednávku. Predáva: Inspire Design.

03

02

04

05
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06

07

08

09

bývanie dizajn
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06 kresielko Porro – jade, dizajn: Christophe 

Pillet. Vďaka harmonickým líniám je stvorené na 

relax. Dodáva sa s poťahom v prírodnej alebo 

umelej koži. Cena v závislosti od konfigurácie. 

Predáva: Inspire Design.

07 Svietnik ABAcA, tmavomodrý bambus,  

29 x 43. Predáva la Galleria, Cena: 56,- €.

08 Svietidlo Byclassy. Stojan z prírodného 

dreva a biele tienidlo. Ideálne pre vytvorenie 

pohody. Predáva: la Galleria.

09 Stôl bonaldo – Twice, dizajn: Mauro 

lipparini. Cena v závislosti od konfigurácie. 

Predáva: Inspire Design.

10 Posteľ bonaldo – Stealth, dizajn: Mauro 

lipparini. V látkovom alebo koženom prevede-

ní. Cena v závislosti od konfigurácie. Predáva: 

Inspire Design.

11 interiérový držiak na drevo aK47 – 

karter. Kontrast ocele a nerovného dreva. 

K dispozícii v čiernej a bielej farbe. Cena:  

528,- €. Predáva: Inspire Design.

12 Policová zostava, 3 x plné dvere, police fix, 

rozmer: 143 x 33 x 182. 

Predáva: la Galleria, cena 1 828,- €.

10

11

12

Reko
foto: archív firiem a redakcie



Podobné návody na výrobu rôznych zau-
jímavých kusov môžete sledovať na face-
bookovej stránke Mejkit, kde návody budú 
postupne pribúdať.

AkÝ MAtERIál BuDEME 
POTRebOVať  (obr. 01):

 drevenú lištu hrubú 2 × 1 cm, ktorú si  
 narežeme na menšie kusy (dá sa kúpiť  
 v obchodných domoch typu Baumax),

 2 × lištu, dĺžka 30 cm (konštrukcia),
 1 × lištu, dĺžka 26 cm (horné rameno),
 1 × lištu, dĺžka 10 cm (kolík podstavca  

 do betónu),
 starý kancelársky alebo novinový papier 

  (v objeme menšej krabice od topánok),
 nafukovací balón,
 objímku e14, kábel, úspornú alebo 

 leD žiarovku,
 škrob na záclony,
 vodu,
 2 × skrutku, 2 × podložku, 2 × krídlovú 

 maticu,
 umelú misku,
 betón (stačí na veľkosť misky),
 vŕtačku,
 mixér.

POStuP:

1. Najskôr si prevŕtame kolík podstavca 3 

cm od hornej hrany lišty.  Zarobíme si betón 

s vodou, ktorý poriadne vymiešame, aby mal 

správnu konzistenciu. Betón nalejeme do 

umelej misky.

2. Prevŕtaný kolík podstavca napevno vtla-

číme do misky s betónom, misku utrasieme. 

Uistíme sa, či je kolík rovno a necháme betón 

zrieť. Manipulácia je môžná asi po 6 hodinách, 

ideálne je nechať odstáť 24 hodín (obr. 02).

3. Drevené (dve) časti konštrukcie prevŕ-

tame 2,5 cm od hrany lišty. Vŕtame na širšej 

strane lišty. Horné rameno vŕtame 3 cm od 

hrany lišty cez jej širšiu stranu (zboku). Z druhej 

strany vŕtame na užšej časti lišty (zhora), 2 cm 

od hrany (na prevlečenie kábla) tak, ako to 

vidíme na obr. 03.

4. Konštrukciu a horné rameno spojíme 

skrutkou, navlečieme podložku a upevníme 

krídlovou maticou. Krídlová matica bude do-

voľovať polohovanie horného ramena 

(obr. 04).

5. Keď máme základnú konštrukciu hotovú, 

pustíme sa do výroby hmoty pre tienidlo. 

Skartovaný alebo natrhaný papier za-

lejeme teplou vodou tak, aby voda vsiakla 

a papier v nej neplával. Do teplej vody za po-

stupného miešana sypeme škrob na záclony. 

VNíMATe AJ Vy, že hANDMADe STále VAlCUJe RôZNe PORTály 
NIeleN O BýVANí A Má ČORAZ VIAC NADŠeNCOV? ORIgINálNe 
A RUČNe VyROBNé KÚSKy MAJÚ SVOJe ŠPeCIálNe MIeSTO AJ  
V NAŠICh DOMáCNOSTIACh A ČORAZ VIAC ľUDí SA PÚŠťA DO 
ICh VýROBy PRáVe DOMA. 

A BOlO 
SVEtlO

bývanie dizajn
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Svetlo nás sprevádza od nepamäti a 
každé má svoje čaro. Sviečky doda-
jú pocit intimity a relaxu, žiarovky 

nám príjemne prikúria, leD-ky a ďalšie 
svetelné zdroje dnes poskytujú neuveri-
teľne veľa možnosti, o ktorých sa nám ani  
nesníva.

Aké má ale čaro, keď si zdroj svietenia zo-
strojíte za chvíľu sami a ešte vás aj poteší 
výsledok? Pustite sa do toho s nami. Štú-
dio Mejkit, ktoré sa zaoberá vyrábaním 
zaujímavých nábytkových kusov z netra-
dičných materiálov, vám prináša jednodu-
chý návod, ako si vyrobiť malé stojanové 
svietidlo doma. 

Netradičné tienidlo z recyklovaného pa-
piera pri zasvietení vytvára zaujímavé 
efekty. 

Nechajte sa inšpirovať týmto kúskom a 
zapojte svoju fantáziu. Nielenže si také-
to svietidlo vyrobíte sami, ale môžete ho 
skombinovať aj s hotovými kusmi a bude 
vás to stáť len pár eur. Taktiež si ho môžete 
akokoľvek pomaľovať či využiť rôzne ďal-
šie kreatívne techniky na jeho dotvorenie.



6. Vzniknutú hmotu rozmixujeme mixé-

rom tak, aby sme dostali jemnú konzistenciu. 

Je dôležité, aby bola hmota mazľavá a lepkavá. 

Ak sa hmota od seba príliš oddeľuje, môžeme 

odstrániť prebytočnú vodu a dosypať škrob. 

7. Hmotu nanášame na nafúkaný balón. 

Hmota by mala priľnúť k balónu (obr. 06). 

ak hmota odpadáva, je v nej veľa vody 

alebo málo škrobu. Veľkosť balóna nám udá 

veľkosť tienidla (je potrebné dodržať minimál-

ny priemer 14 cm). Je dôležité balón poriadne 

uviazať, aby nám počas schnutia hmoty ne-

vyfučal. Ak to máme hotové, necháme balón 

s hmotou schnúť minimálne 24 hodín. Keď je 

hmota poriadne suchá, stačí balón opatrne 

vyfučať. Tienidlo bude pevné a ľahké.

8. Po dozretí betónu vyberieme podsta-

vec z misky, prisktrutkujeme k nemu hlavnú 

drevenú konštrukciu. Opäť použijeme podlož-

ku a krídlovú maticu (dovolí nám polohova-

nie). Potrebujeme už iba pripevniť tienidlo. Do 

tienidla navŕtame zhora v strede otvor tak, aby 

sa cez neho dostal kábel (obr. 07). 

DÔLežiTÉ! 

1. Kábel s objímkou a svetelným zdro-
jom si nechajte nainštalovať u odborníka. 
SAMI SA DO TOhO URČITe NePÚŠťAJ-
Te! Radi vám pomôžu v predajniach so 
svetelnými zdrojmi alebo oslovte známe-
ho elektrikára. Bude to mať hotové za pár 
minút a svietidlo vám bezpečne zapojí.

2. Takto zhotovené svietidlo potrebuje 
bezpodmienečne svetelný zdroj s mini-
málnym tepelným únikom, teda úspornú 
žiarivku alebo leD. Ostatné svetelné zdro-
je nie sú pre takéto svietidlo vhodné!

4. Svietidlo je vhodné na občasné sviete-
nie alebo ako dekorácia.

Mirka Zíšková, dizajnérka

Foto: autor
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tIP:

Ak sa vám páči táto jednoduchá a lacná 

drevená konštrukcia ako stojan pod svieti-

dlo, kúpte si k nemu tienidlo z nábytkového 

domu. Efekt bude určite zaujímavý.

tIP:

Podobným spôsobom si môžete zhotoviť 

tienidlo väčších rozmerov aj pre závesné 

svietidlo. Dôležité je, aby tienidlo malo 

priemer minimálne 25 cm. Vždy používajte 

úsporný alebo lED svetelný zdroj.

tIP:

Tienidlo či podstavec si môžete nafarbiť 

podľa vlastnej fantázie akrylovými farbami. 

Taktiež je vhodné pre aplikáciu servítkovej 

techniky alebo iných kreatívnych techník.

01

02

03

04

05

06

07
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bývanie interiér

ZeLeň
INTERIéROVé RASTlINy Sú OPäť V MóDE. OPROTI 
MINUlÝM ROKOM SA VšAK RADIKálNE ZMENIl 
NIElEN PRíSTUP K SPôSOBU ICH POUžíVANIA, AlE 
AJ K SAMOTNéMU VÝBERU RASTlíN. 

01

MODERNá 
INtERIéROVá
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Dôležité je všetko zladiť. Preto tu 
stále väčšiu úlohu zohrávajú špe-
cialisti, akými sú záhradní archi-

tekti, ktorí majú nielen priestorový cit, 
ale i znalosti o interiérových rastlinách. 
Záhradná architektka Ing. Monika Vargo-
vá z Ateliéru Papaver prezrádza základné 
pravidlo zariaďovania moderného inte-
riéru črepníkovými rastlinami: „trendy 
pOužívania rastlín v interiérOch 
smerujú k minimalizmu a vyžadu-
jú architektOnický prístup. je tO 
rOvnaké, akO keď dO interiéru vy-
beráte nejaký zaujímavý nábytkO-
vý kus alebO Obraz.“ 

V súčasnosti je v obľube vracať sa k ove-
reným druhom, ako sú fikusy alebo tuč-
nolist, ale dbá sa na ich kultivar. Môžete 
použiť palmy a paprade, kaktusy a su-
kulenty (bromelia, sansevieria a pod.), 
zamiokulkas či dracény. Vo všeobecnosti 
sú to nenáročné rastliny, ktoré vyžadujú 
trochu vody a málo starostlivosti. Na-
viac, budú vyzerať dobre bez toho, aby 
v miestnosti vyvolávali prehnaný rozruch. 
Rastliny nemusia nutne tvoriť ohniskové 
body – zámerom je vytvoriť atmosféru. 
„pOužívame nOvé typy bOnsajOvi-
téhO tvaru alebO sukulenty jed-
nOduchéhO dizajnu. panašOva-
ným listOm už dávnO OdzvOnilO. 
dnes sa cenia jednOduché, jasné 
línie a lOgika v uspOriadaní a na-
vrhnutej veľkOsti. dôležité je 

pOznať nárOky na starOstlivOsť 
jednOtlivých druhOv, vedieť ich 
správne umiestniť a skOmbinOvať. 
trendOm je vytvárať akOby malé 
krajinky, teda zlúčenie viacerých 
kvetináčOv, alebO, naOpak, pOužiť 
jeden veľký kus,“ dodáva Ing. lenka 
Vargová z Ateliéru Papaver.

V neposlednom rade treba dbať na správ-
ny dizajn kvetináčov. Každý priestor si vy-
žaduje iný typ a každý kvetináč svoju rast-
linu. Pri výbere nádob nepoužívajte príliš 
veľa materiálov na jednom mieste. Čím 
viac priestor zjednotíte, tým bude prehľad-
nejší a vizuálne čistejší. 

Zelené i kvitnúce rastliny sa objavujú nie-
len v bytoch a domoch, ale i v reštauráci-
ách a štýlových kaviarňach, neprehliadnu-
teľné sú módne zelené steny v spojení so 
súčasnou architektúrou a dizajnom. Cit-
livé prepojenie moderných technológií  
a materiálov s bohatým svetom rastlín tak 
môže priniesť do veľkých miest hlboký po-
cit relaxácie a návratu k prírode. 

jEDNODuché tIPy PRE SPRáVNu  
STaROSTLiVOSť O iZbOVÉ 
RAStlINy:

Polievanie – prepolievanie väčšinu 
rastlín zabíja. Jednoduchým spôsobom 
overenia zálievky je test prstom. Zatlačte 
jemne prstom do pôdy a ak cítite, ze  pôda 

v nepoSlednoM rade 
TreBa dBať na Správny 
dizajn kveTináčov. 
každý prieSTor Si 
vyžaduje iný Typ  
a každý kveTináč 
Svoju raSTlinu.

02 03

04

01 Záhradné architektky zosadili do oválnej 

nádoby v tvare loďky hneď tri rastliny tuč-

nolistu kultivaru „horn tree“. Svedčí mu 

svetlé miesto a striedma zálievka.

02 Keď vytvárate skupinku, použite nádo-

by, ktoré sa budú k sebe hodiť. Nepochybíte, 

ak zvolíte rovnaký kvetináč, ale  

v  niekoľkých veľkostiach.

03 Menej známy druh figovníka sa u nás 

na trhu objavil iba nedávno. Jeho neopoze-

raný vzhľad je podporený lesklými a takmer 

kožovitými listami. 

04 Figovník v kultivare „ginseng“ pripo-

mína tvarom bonsaj. Do nádob, ktoré nemajú 

zospodu otvory na odtekanie prebytočnej 

vody, je potrebné umiestniť drenáž. Zalievať 

treba  veľmi opatrne. 

MODERNá 
INtERIéROVá



Svetlo – väčšina rastlín potrebuje polo-
tien. To znamená, že ich treba umiestniť 
na svetlé miesto v miestnosti , kde však 
nepreniknú priame slnečné lúče. Kaktusy 
a sukulenty potrebujú polohu priamo 
pri okne alebo na parapete, aby na ne 
dopadali slnecné lúče.  Je len málo druhov 
rastlín, ktorým vyhovujú tmavé kúty.

teplota – izbové rastliny znesú chlad-
nejšie aj teplejšie podmienky, čo im však 
veľmi neprospieva, je drastická zmena 
teplôt.  V zime ich neumiestňujte k radiá-
torom a v lete sa vyhnite umiestneniu pri 
klimatizácii.

Presádzanie – nie vsetky rastliny treba 
presádzať. Mnohé vydržia vo svojom 
črepníku i niekoľko rokov. Či rastlinku 
treba presadiť, napovedajú prerastajúce 
korene na dne črepníka. 

VšEOBEcNé ZáSADy PRE 
uMieSTňOVaNie RaSTLíN:

Veľkosť a celkový tvar rastliny – 
 v zásade platí, že veľké rastliny používa-
me len vo veľkých priestoroch, tie malé 
môžete použiť všade.

Veľkosť a tvar listov – do skupiny 
sa vyberajú rastliny s podobným tvarom 
listov. To znamená, že kombinovať na-
príklad úzke špicaté listy palmy s oblými 
listami tučnolistu nie je dobrá voľba.

Farba a štruktúra listov a kve- 
tov  –  priestor presvetlia rastliny so 
sladkou zelenou farbou listov alebo 
s výraznými farebnými kvetmi. Príliš 
štrukturované a farebné listy kombinujte 
veľmi opatrne, prípadne ich ponechajte 
ako solitéry.

Farba, tvar, štruktúra a veľkosť 
črepníkov  –  výborne spolu vyzerajú  
napríklad tri baňaté črepníky troch veľ-
kostí, ďalej trojica stĺpovitých črepníkov 
vedľa seba alebo dvojica črepníkov (jeden 
baňatý a jeden stĺpovitý).

Andrea  Mičková

Foto: Ateliér Papaver
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je vlhká, rastlinku nepolievajte. Nikdy 
nenechávajte rastlinu stáť vo vode, preby-
točnú vodu vylejte. 

hnojenie – rastliny okrasné listom 
a kvitnúce rastliny potrebujú rôzne druhy 
hnojív.  Niektoré z nich ako napríklad 
kaktusy alebo orchidey majú svoje špe-
ciálne hnojivá.  S koncentráciou hnojiva 
sa netreba trápiť, tá je vždy uvedená na 
výrobku. Rastliny sa spravidla hnoja pred 
kvitnutím či pred alebo počas nahadzova-
nia nových listov. 

05

06

05 Kalanchoe ako ho možno nepoznáte. 

Aj v listovej forme obľubuje veľa svetla a menej 

vody. 

06 Dominantná nádoba a výrazná rastli-

na tvoria spolu neprehliadnuteľný interiérový 

prvok. Zelený prýštec je zaujímavý najmä 

svojou štruktúrou.

je len Málo 
druhov 
raSTlín, 
kTorýM 
vyhovujú 
TMavé 
kúTy.

bývanie interiér
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OCeáNy  
NeVeDOMIA

28

bývanie umenie

UMeleC ŠTefAN POláK 
VeDIe DIVáKOV SVOJICh 
OBRAZOV SKRZ MAPy 
ASyMeTRICKýCh ŠKVŕN, 
líNIí A fARIeB PRIAMO DO 
DIMeNZIe SVOJeJ POeTICKeJ 
IMAgINáCIe. PRáVe TAM, 
AKOBy Z RIAV MAgMy, 
VyVIeRAJÚ NA POVRCh 
ByTOSTI JehO 
MAlIARSKyCh VíZIí.

01
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05

Rodák z Partizánskeho (Baťovian), 
akademický maliar ŠTefAN POláK 
(1952), patrí v rámci svojej generá-

cie k popredným výtvarníkom s príznač-
ným rukopisom a filozofiou. Študentské 
roky absolvoval na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave, kde neskôr pôso-
bil na Katedre maľby a kresby ako pedagóg.  
V roku 1982 strávil niekoľkomesačnú stáž 
v Paríži. Práve tam mal skvelú príležitosť 
prehlbovať svoje akademicko-tvorivé po-
znanie pod vedením svetoznámeho čín-
sko-francúzskeho maliara Zao Wou-kiho 
(súputníka Picassa). francúzsko sa pre 
neho stalo zdrojom pozitívnej inšpirácie, 
akiste aj preto tam často pôsobí a vysta-
vuje. V súčasnosti je do portfólia Štefana 
Poláka zapísaná nemalá zbierka vernisáží 
doma i v zahraničí, jeho obrazy a sochy 
zdobia galérie milovníkov umenia na ne-
jednom kontinente.

MEDZI SNOM A REAlItOu

hmlistý a nezrozumiteľný sen vždy obsa-
huje artefakty reality. Vidíme veci, rozpo-
znávame ľudí, ovládajú nás pocity. Pravda, 
mnohokrát snívame čudné a nepochopi-
teľné sny. Vlastnosti reality sú iné, avšak  
v mnohom podobné. Realita má predo-
všetkým svoju logiku, štipku predvídateľ-
nosti a hlavne priestor a čas. Tak ako reali-
ta, tak i sen je vlastnosťou ľudského bytia 
od nepamäti. Niekedy však mávame pocit, 
že život je ako sen a sen ako skutočnosť, že 
ide o dve strany jednej mince. Sen sa stáva 

02 03

04

skutočnosťou, keď sa vyplní. Skutočnosť 
sa stáva snom, keď sa nežije, ale sníva.

HyPNOTicKÉ VyžaROVaNie

Práve akt symbiózy sna a reality je z hľa-
diska obsahu markantnou črtou Polákovej 
tvorby, je totiž predmetom jeho umelec-
kých pozorovaní. Svojimi maľbami akoby 
vysielal pokus o hypnotický kontakt alebo 
meditatívne spojenie. Vnemy pozorova-
teľa sú unášané do sfér neznámych tvárí, 
pozorujúcich očí, mystických symbolov či 

01 Súkromný vesmír, 90 x 90 cm, 

 olej na plátne, 2008

02 Stretnutie s úspešným parazitom,  

 100x150cm, olej na plátne, 2007

03 Don Quijote, 65 x 39 x 35 cm, 

 bronz, 2009

04 Tichý rozhovor, 100 x 130 cm, 

 olej na plátne, 2013
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09

neurčitých bytostí. Autor prostriedkami 
abstraktnej hry vyvoláva ilúziu fiktívneho 
časopriestoru mimo ľudskej skúsenosti. 
Darí sa mu rozohrať neopakovateľné sce-
nérie pripomínajúce zábery vzdialených 
galaxií či povrchy neznámych planét. Sú 
to však oceány nevedomia, ktorých vlny 
sa vlievajú do našich snov a dávajú nám 
okúsiť našu nepoznanú tvár a nepoznaný 
pohľad.

Rastislav Salay

Foto: archív štefana Poláka

ROZhOVOR SO 

štEFANOM 

POlákOM

Čo vo vás vzbu-

dilo vášeň pre 

tvorbu obrazov 

a sôch a ako to 

vplýva na výsled-

nú podobu vašich diel? 

 Keď som si uvedomil, že život je zázrak, 

ktorý je nepochopiteľný, ale je možné o ňom 

uvažovať prostredníctvom umenia, vstúpil som 

do komnaty, kde sa dejú veci... Už ako malé 

dieťa som pochopil, že existujú mimosvety, že 

sen a to, čo žijeme, sú dve substancie, ktoré 

sa prelínajú a dopĺňajú. Spolu vytvárajú život, 

ktorý žijeme.

Všeobecná predstava o umelcoch a ma-

liaroch je, že sa vlastne pri práci hrajú. Je 

pre vás tvorba hra alebo aj tvrdá drina či 

sebazaprenie? 

 Umenie je hra i drina zároveň. Ide len o to, 

že drinu nesmie byť vidieť.

ak je umenie pre vás povolaním, čo je 

pre vás relaxom, inšpiráciou, zdrojom? 

 Pre mňa je to predovšetkým moja krásna 

rodina a hneď za tým nová práca.

Vaša technika je veľmi zvláštna. ako 

realizujete škvrny, línie a tvary? Vedeli 

by ste nám popísať vznik a tvorbu vášho 

obrazu? 

 Umenie a technika sú dva svety, ktoré spolu 

súvisia i nesúvisia. Oscilujú ako hlasivky. Môj 

výtvarný názor staviam na ich harmónii. Preto 

som a budem zástancom európskej výtvarnej 

kultúry. Pýtate sa na vznik obrazu? Duševné 

počatie obrazu môže niekedy aj o niekoľko ro-

kov predbehnúť jeho fyzický zrod a na druhej 

strane môže vzniknúť aj v okamihu, pretože je 

to bozk múzy.

aký máte vzťah k architektúre a dizajnu 

bývania? 

 Architektúra je bezpochyby matka výtvar-

ných umení. A ja sa jej snažím v rámci svojich 

možností pomáhať. Interiérová architektúra 

je stará ako ľudstvo. Od nepamäti si človek 

adjustoval svoje intímne životné prostredie. Už 

v praveku to bolo spojené s výtvarným ume-

ním, ktoré tomu dodávalo esprit. Interiérová 

architektúra je spojenie mnohých profesií a ta-

lentov, čo v šťastnom súzvuku vytvára šperky 

ducha.      r. s.  

05 hranice poznania, 127 x 127 cm, 

 olej na plátne, 2006

06 Kráľovná noci, 100 x 130 cm,  

 olej na plátne,2012

07 Kráľovná múch, 87 x 82 x 48 cm,  

 bronz, 2011

05

06

07

bývanie umenie
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dodávku tovaru 
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DO 24 HODÍN

TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ

BREZA Family 14,60 €/m2 
rozmer 2200x207x14mm, click, 7x UV lak

DUB Standard 17,90 €/m2

rozmer 2200x207x14mm, click, 7x UV lak

JASEŇ Blackberry 23,90 €/m2

rozmer 2200x180x14mm, click, 7x UV lak
1 lamela, najnovšia povrchová úprava

BUK Standard 15,70 €/m2

rozmer 1100x207x10mm, click, 7x UV lak

KRAJINA Fantázie 13,80 €/m2

rozmer 2200x207x14mm, click, 7x UV lak 
zosilený ANTIMIKROBIAL povrch

BUK Masuria 16,90 €/m2

rozmer 2200x207x14mm, click, 7x UV lak

TROPICKÁ Zem 13,80 €/m2

rozmer 2200x207x14mm, click, 7x UV lak
zosilený ANTIMIKROBIAL povrch
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PRAKTICKé 
VychytáVky

už dlhé roky. Pootočením hornej dutinky 
sa odstránil základný problém klasických 
dvojzásuviek, a to nemožnosť zapojiť dva 
káble s pravouhlou koncovkou (ako naprí-
klad káble od PC a monitorov). Dvojzá-
suvka si však stále zachováva svoju hlav-
nú výhodu – dve zásuvky namontované  
v jednej štandardnej inštalačnej krabi-
ci. Samozrejmosťou sú ochranné clonky  
a kolík pre vyššiu bezpečnosť. V dizajne 
basic55® prináša ABB dvojzásuvku v šty-
roch najžiadanejších farbách: v bielej, vo 
farbe slonovej kosti, v luxusnej šampan-
skej metalíze a atraktívnej grafitovej šedej.

Obe novinky sa inštalujú do štandardnej 
elektroinštalačnej krabice, a tak nahradiť 
starú zásuvku jednou z vychytávok nevy-
žaduje meniť rozvody ani ťahať dodatočné 
káble – jednoducho sa namiesto starej pri-
pojí nová zásuvka alebo dvojzásuvka. 

Reko z materiálov ABB

Foto: ABB

Takmer každý z nás má vo vrecku 
mobil či prehrávač hudby alebo tab-
let v aktovke a všetky tieto zariade-

nia potrebujú z času na čas dobiť batériu. 
Väčšina z nich sa nabíja prostredníctvom 
USB kábla a sú stavané tak, aby ste ich 
mohli nabiť aj cez USB port svojho počí-
tača alebo zo zásuvky 230 V AC pomocou 
dodatočnej nabíjačky. ABB sa rozhodla 
uľahčiť ľuďom život a na trh priniesla USB 
nabíjačku zabudovanú priamo do elektric-
kej zásuvky. Vstavaná nabíjačka poskytuje 
nabíjací prúd a napätie optimálne pre všet-
ky zariadenia, ktoré môžu byť nabíjané 
pripojením k USB portu počítača (5 V DC, 
700 mA).

Druhou novinkou v dizajne basic55® je 
dvojzásuvka s pootočenou hornou dutin-
kou, ktorú ABB v iných dizajnoch vyrába 

Dvojzásuvka s natočenou dutinkou je 

mimoriadne praktická pre pripojenie dvoch 

káblov s pravouhlou koncovkou.

Zásuvky s uSb nabíjačkou sa vyrábajú vo 

farbách bielej a slonovej kosti. Početné farebné 

kombinácie sa dajú dosiahnuť vymeniteľnými 

farebnými rámčekmi a medzirámčekmi.

ľUDIA, KTORí SI SAMI NAVR-
HUJú SVOJ žIVOTNÝ PRIES-

TOR, SA SNAžIA, ABy HO 
ČO NAJlEPšIE PRISPôSOBIlI 

VlASTNÝM PREDSTAVáM. 
DIZAJNOVÝ RAD VyPíNAČOV 

A ZáSUVIEK BASIC55® OD 
ABB TERAZ DOPĺňAJú PRAK-

TICKé VyCHyTáVKy, KTORé 
PRINášAJú fUNKČNOSť BEZ 
KOMPROMISOV PRI ZACHO-
VANí JEDINEČNéHO šTÝlU A 

HARMóNIE S OKOlíM. 

bývanie interiér
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Moja skúsenosť s osvetlením

Keď sme stavali náš vysnívaný domček poradila mi priateľka, 
aby som navštívila pána Ing. Tyukosa a poradila sa o osvetlení. 
Predtým som si vôbec neuvedomila, že keď chcem mať pekne 
osvetlené izby a záhradu musím na to myslieť pred tým, než 
prídu elektrikári urobiť elektroinštaláciu.

V svetelnom štúdiu v Nitre mi urobili 
návrh rozmiestnenia lámp, vypínačov  
a zásuviek, tak aby bolo svetlo a elektri-
na všade, kde ich budem potrebovať.

Teraz už bývame, lampy svietia a ladia  
s interiérom a naviac je spokojný aj 
manžel, pretože svietime úsporne.

Včasná návšteva svetelného štúdia, ich 
poradenstvo a výber svietidiel urobilo  
s naším domom zázraky.

 Lucia

NÁVRHy OSVETLENIA INTERIéRU A EXTERIéRU
     "Aby ste mali svetlo všade tam, kde ho budete potrebovať"
NASViETiME VáŠ DOM, ByT, kANCELáRiU, REŠTAURáCiU, REPREZENTAČNé Aj HiSTORiCké PRiESTORy

Svetelné štúdio FÓS NiTRA
ing. Ernest Tyukos, 0905 25 69 30, 

www.svietidlanitra.sk

Digitálne rádio s FM tunerom – všetky na sieti dostupné rozhlasové stanice – v bežnej 
elektroinštalačnej krabici. Predvoliť môžete až 8 obľúbených staníc a optimalizovať kvalitu zvuku 
pomocou nastavení: folk, country, pop a pod. Podsvietený grafický displej, programovateľné 
nastavenie času, automatické vypnutie a budenie osobným tónom mp3. ABB-Radio iNet je 
súčasťou systému AudioWorld®, ktorý ponúka riešenie na mieru pre domácnosti, ale aj obchody, 
reštaurácie, kancelárie, zdravotnícke zariadenia či hotely. www.abb.sk/vypinace

ABB-Radio iNet. 
Internetové 
rádio v dizajne 
vypínačov.

ABB, s.r.o.
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Tel.: 02-594 18 701, 801 
E-mail: informacie.lv@sk.abb.com
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funkčnosť každého svietidla je daná 
niekoľkými faktormi  – umiestnením 
svietidla, jeho ovládaním, svetelným 

zdrojom a tienidlom, ktoré tok svetla na-
smeruje alebo rozptýli. Základ osvetlenia 
každého interiéru tvoria stropné, prípadne 
nástenné svietidlá, ktoré zabezpečujú dob-
rú viditeľnosť a orientáciu v priestore. Pre 
tento účel je ideálne rozptýlené osvetlenie 
zo zaveseného lustra, no zaujímavým rie-
šením môže byť aj osvetlenie zabudované 
priamo do podhľadu. Okrem toho sa pou-
žívajú rôzne doplnkové osvetľovacie prvky 
s konkrétnym účelom. Výsostne praktické 
je osvetlenie pracovnej plochy v kuchyni 
a v pracovni, pri písacom stole, prípadne 
lampy na čítanie. Na schodisku môže byť 
užitočné jemné podsvietenie stupňov, 
ktoré zvyšuje bezpečnosť pohybu vo ve-
černých a nočných hodinách. Podsvietenie 
je zaužívané napríklad aj pri televíznych 
prijímačoch, na zníženie kontrastu medzi 
pozadím a obrazovkou. 

SVIEtIDlá AkO NáStROj 
DIZAjNu
Okrem účelne riešeného osvetlenia je bež-
ne využívané aj osvetlenie náladové, kto-
rého zmyslom je navodiť určitú atmosféru 
alebo zvýrazniť určitý predmet, napríklad 
sochu alebo obraz z čisto estetických dôvo-
dov. Pracovať sa dá aj s farbami svetla, od-
razmi a rôznymi vizuálnymi efektmi, kto-

VäČšINA Z NáS, BEžNÝCH ľUDí V PRODUKTíVNOM VEKU, ODCHáDZA 
Z DOMU NA úSVITE A VRACIA SA DOMOV VEČER, ČASTO Až PO ZOTMENí. 
NAJMä V TÝCHTO ZIMNÝCH MESIACOCH SI DOMA VEľA DENNéHO SVETlA 
NEUžIJEME, A TAK NáM NEOSTáVA INé, AKO NAHRADIť SI SlNKO UMElÝM 
OSVETlENíM.

02

01
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ré vznikajú v súčinnosti svetelného zdroja 
a tienidla. Okrem samotného svetla zo-
hrávajú svoju úlohu pri dotváraní interié-
ru aj samotné osvetľovacie telesá, klasické, 
moderné, rustikálne, futuristické, exotic-
ké, hravé... To je len niekoľko z prívlastkov, 
ktoré môžeme dať dizajnu svietidiel, ktoré 
dnes nájdeme na trhu. Aby sme to s výbe-
rom svietidla nemali také jednoduché, do 
módy sa dostalo  kombinovanie a spájanie 
zdanlivo protichodných štýlov, napríklad 
použitie bohato zdobeného lustra v mini-
malisticky zariadenom interiéri, alebo hľa-
danie súladu medzi prírodnými a extrava-
gantnými až futuristickými prvkami. Ako 
sa vraví, fantázii sa medze nekladú.

SVEtElNé ZDROjE
Srdcom každého svietidla je svetelný zdroj. 
Po skončení výroby a predaja klasických 
žiaroviek sa začali v širšej miere používať 
najmä halogénové žiarovky, ktoré majú 
tvar klasickej žiarovky, reflektora, trubičky 
a podobne. Najmodernejšie svetelne zdro-
je sa dnes vyrábajú na báze leD techno-
lógie. Slúžia ako náhrada starých žiaroviek 
alebo tvoria pevnú súčasť svietidla. „výraz-
ným trendom je, že výrobcovia montujú led 
čipy priamo do svietidiel. životnosť takýchto 
svietidiel je v rozmedzí od 30 000 do 100 000 
hodín,“ uvádza Rastislav Peteraj, vedúci 
predajne eden v light Parku. Pre porov-
nanie, životnosť bežnej žiarovky je okolo 

nenie v spálni, rovnako ako v obývačke je 
regulácia intenzity svetla. Možností inte-
ligentného riadenia osvetlenia je ešte viac. 
Je možné naprogramovať jednotlivé sve-
telné režimy, po prepojení s bezpečnost-
ným systémom za dlhšej neprítomnosti 
v dome môžeme simulovať prítomnosť 
v dome spínaním vybraných svetiel. Za 
zmienku stojí bezdrôtový systém Nissot, 
ktorý na kompletné ovládanie svetiel vy-
užíva kombináciu vypínačov umiestne-
ných  na kľučke dverí, diaľkových ovláda-
čov a bezdrôtových vypínačov s klasickým 
umiestnením.

Renáta Balogová

Foto: archív autora a firiem

1 000 hodín. Obrovský je aj rozdiel v spot-
rebe energie. 7 W leD žiarovka dosahuje 
porovnateľnú svietivosť, ako má 40 – 50W 
klasická žiarovka. „významné zastúpenie 
medzi svetelnými zdrojmi majú aj žiarivky, 
ktoré ponúkajú nízku spotrebu a vysoký sve-
telný výkon za nižšiu cenu ako led žiarovky. 
ich nevýhodou ale je, že predstavujú ekolo-
gickú záťaž, preto je tendencia nahrádzať ich 
ekologickejšími zdrojmi,“ dodáva Peteraj.

INtElIgENtNé SyStéMy 
Rozmiestnenie zabudovaných svetiel tre-
ba mať premyslené ešte vo fáze dokončo-
vacích prác stavby, keď sa riešia elektrické 
inštalácie. Veľmi praktické, z hľadiska uží-
vateľského komfortu aj z hľadiska úspor 
energie, je senzorové zapínanie svetla na 
chodbách a v halách, ale aj v iných miest-
nostiach. funkciou, ktorá nachádza uplat-

03

04

05

01 abstraktná štruktúra dodáva jednoduchému guľovému tvaru lustra detail, ktorý 

z neho robí dekoratívny doplnok. Takýmto lustrom nič nepokazíte v modernom ani v klasicky 

zariadenom interiéri. (Massive)

02 tvarovo výrazné lustre sú nenahraditeľným dizajnovým prvkom aj pri  navrhovaní moder-

ných interiérov. (Kare, light Park)

03 Miesto určené pre odpočinok môžete zariadiť aj so štipkou humoru. luster z prázd-

nych fliaš sa hodí  napríklad  na chalupu alebo do vínnej pivnice. (Kare, light Park)

04 Tvarovo jednoduchý luster v sebe skrýva malé tajomstvo – bohatú štruktúru, ktorá 

dodáva svietidlu originálny efekt. (Sorpetaler leuchten)

05 Extravagantné kúsky, akým je napríklad toto svietidlo, sú určené pre ľudí s vyhraneným 

názorom na štýl a dizajn. (Kare, light Park)
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KRáľOVSKá TRieDa

Nemecká Ballerina prichádza pre rok 2014 
s kráľovskou triedou štýlových kuchýň. Rada 
Xl 7650 je k dispozícii v prevedení lak vysoký 
lesk (v celej škále RAl odtieňov). Zadná plocha 
v dizajne Ritzenhoff, presklené prvky a oz-
dobné rímsy spolu s prvotriednou technikou 
nenechajú na pochybách žiadneho znalca, že 
má tú česť so špičkovou kuchyňou s nadčaso-
vou hodnotou.

www.ballerinakuchyne.cz

ORIgINálNE DIZAjNOVé 
hODINy
 
Výtvarníčka Petra šafářová prichádza s no-
vinkou, ktorá je rovnako originálna a jedinečná 
ako všetky jej dizajnové kúsky – originálne di- 
zajnové hodiny. Sú vyrábané v spolupráci s ho- 
dinárskym ateliérom Knespl & Majzlík 
v troch kolekciách: black & White, colour 
Extasy a Retro. Základnými výrobnými ma-
teriálmi sú kamenina, mosadz, glazúra a, sa-
mozrejme, samotný hodinový strojček. Všetko 
je dodávané v štýlovej drevenej krabici s celou 
inštalačnou súpravou. Ako u všetkých svojich 
produktoch ponúka Petra šafářová i možnosť 
hodiny navrhnúť a vyrobiť na mieru s ohľadom 
na požadovanú veľkosť, dizajnové stvárnenie 
(hodiny sú nástenné, dajú sa vyrobiť aj stoja-
cie) či splniť požiadavku na typ hodinového 
strojčeka (quartzové, mechanické – kyvadlové 
hodiny). Hodiny na prvý pohľad zaujmú netra-
dičným materiálom a predovšetkým farebným 
a pestrým dizajnom, ktorý je typický pre všetky 
umelecké kolekcie Petry šafářovej. „U mojich 
výrobkov majú ľudia istotu, že ide o rýdzo ruč-
nú prácu a že každý kus je unikát. Nepoužívam 
žiadne šablóny. Vyberám tie najlepšie materiá-
ly (hlinu a farby si nechávam voziť z Nemecka a 
Talianska) a vkladám do nich náladu a emócie. 
Snažím sa do hliny otlačiť určitú pozitívnu 
energiu,“ dodáva Petra šafářová.
 
Originálna sada časomeračov určite osloví kaž-
dého, kto nechce len vedieť, koľko je hodín, ale 
chce obohatiť svoj dom či byt o trochu fareb-
nosti a zaujímavého dizajnu. Všetky modely si 
môžete prezrieť a vybrať na web stránke alebo 
si dohodnúť stretnutie priamo v ateliéri.

www.petrasafarova.com

ORAVA RR-60: 
hIgh-tEch V REtRO kABátE

Dokonalá hudba a krásne tvary idú doko-
py. Ak milujete oboje a očarúva vás obdo-

bie secesie, retro rádio Orava RR-60 
si okamžite zamilujete. Snúbi sa v ňom 
krása minulosti s možnosťami súčasnos-
ti – krásne na pohľad sa stáva atraktívnou 

dizajnovou dominantou v ktoromkoľvek 
interiéri, no súčasne popri rádiu a krásne 

šušťavých nahrávkach z gramoplatní umož-
ňuje vďaka trendovým technológiám počúvať 

zvuk z tých najmodernejších audio nosičov. fun-
guje ako rádio, gramofón s reproduktorom za-

budovaným do štýlovej kovovej ozvučnice v tvare 
trúby, ako kvalitný cD/MP3 prehrávač aj so zabu-
dovaným USB konektorom a navyše dokáže repro-
dukovať zvuk aj z externého audio zdroja, ktorým 
môže byť tablet, počítač, mobil alebo MP3/MP4 
prehrávač. ladenie rádia je manuálne, kovová 

ozvučnica v tvare trúby je detailne 
zdobená secesnými vzormi, lcD  

monitor na ovládacom paneli 
Orava RR-60 vám prehľadne 
a jednoducho poskytne do-
statok informácie pri mani-
pulácii s retro rádioprijíma-

čom. Gramofón je vybavený 
funkciou AutoStop. Retro 
rádio Orava RR-60 bude 

vaše za 399 € v e-shope.

 www.orava.eu 



lINEO cPR-24: PANVIcA, S ktOROu SA DátE Aj NA FlAMBOVANIE

Prekvapte pod vianočným stromčekom vašich blízkych praktickým darčekom – keramickou panvicou s pokrievkou lineo cPR-24. Využijete 
ju počas celého roka na prípravu zdravých, chutných a, ak potrebujete – aj diétnych jedál. Keramický povrch panvice je extrémne odolný voči po-
škriabaniu a dokonca ani pri vysokých teplotách pri flambovaní sa z jej povrchu do jedla neuvoľňujú žiadne karcinogénne 
látky. Vďaka vysokonepriľnavému povrchu na nej pripravíte volské oko, praženicu či hemendex 
len s kvapkou oleja či dokonca bez neho. Vďaka maximálne efektívnej a rovno-
mernej distribúcii tepla na dne sa suroviny na panvici zohrievajú a varia 
veľmi rýchlo – v porovnaní s klasickými panvicami s nepriľnavým 
povrchom tak ušetríte pri príprave jedla na keramickej panvici 
až 40 % energií. Keramická panvica Lineo cPR-24 má 
priemer 24 cm, vysoká je 4 cm, disponuje odnímateľnou 
rúčkou a jej sklenená pokrievka vám umožní mať aj 
počas dusenia jedlo vždy pod kontrolou. Variť na nej 
môžete na všetkých typoch sporákov a umývať sa 
dá aj v umývačke riadu. Držiak pokrievky a ruko-
väť panvice sú vyrobené z tepluodolného silica 
gélu, takže jedlo v panvici sa dá variť a zohrievať 
aj v rúre pri teplote do 150 °C. lineo cPR-24 
kúpite za 17,90 € v e-shope. 
 
www.orava.eu
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štÝl, ElEgANcIA 
a PROFeSiONaLiTa – JaNČiNa 
ARchItEktI A lIgNE ROSEt

Máte aj vy sen o krásnom bývaní v príjemnom 
prostredí, či už na vidieku, alebo v uliciach 
veľkomesta, ale neviete, kde začať? Príďte sa 
poradiť s odborníkmi, ktorí vám ochotne po-
radia. Náš tím ľudí transformuje vaše idey do 
profesionálnej podoby, pripraví vám komplet-
ný projekt bytu či rodinného domu vrátane 
návrhu interiéru a bude vám nápomocní počas 
celej realizácie vášho vysneného domova. žite 
krásne s Ligne Roset. 

Niekedy stačí aj jediná myšlienka na to, aby sa 
sny stali skutočnosťou. Už viac než 20 rokov 
tvoríme priestor pre váš krajší život, či už ide 
o priestor rezidenčný, obchodný, kancelársky, 
či priemyselný.

www.jancina.sk
www.ligne-roset.sk

VaReNie V PaRe – SaMOZReJMOSť, 
aLe PeČeNie S PaROu? 

Ste milovníci zdravého varenia? Sledujete výživové alebo nutričné 
hodnoty pokrmov, ktoré pripravujete? Ak áno, varenie v pare pre vás 
nebude neznáme. Ale čo hovoríte na pečenie s parou? Znie to nezvyčaj-
ne, ale je to skutočnosť, aspoň vo Fagore. Rúry na pečenie Fagor sú 
totiž navrhnuté tak, aby vďaka systému Avanssis piekli jedlo šetrnejším 
spôsobom, a preto dokážu upiecť chutnejšie pokrmy.  V neposlednom 
rade aj samotná rúra zostane vďaka použitiu pary čistejšia. Táto unikát-
na technológia automaticky riadi vlhkosť vo vnútri rúry a zaisťuje, že 
príprava jedál je zdravá, udržuje v potravinách vysoký obsah vitamínov  
a nízke množstvo tukov. 

Rúry na pečenie Fagor s priparovaním zaručujú zachovanie nu-
tričných hodnôt potravín, ich chuť, farbu a prirodzený vzhľad. Vďaka 
zachovaniu týchto vlastností sú výsledné pokrmy lahodné ako oku, tak 
jazyku, ale predovšetkým prospievajú vášmu telu. 

www.fagor.sk 
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Podlahy sa delia na studené (kera-
mická a kamenná dlažba, linoleum, 
laminátové podlahy) a teplé (korok, 

drevo, koberec). Najmä v súčasnosti, keď 
každoročne pociťujeme rast cien ener-
gií, je rozumné zamerať sa práve na teplé 
podlahy. Teplotný rozdiel medzi teplým  
a studeným typom podlahy, pri rovnakých 
podmienkach v miestnosti, môže byť až 
1,5 – 2 °C. Medzi teplými podlahami patrí 
korok k tým najzdravším a zároveň naj-
komfortnejším, pretože jeho prirodzená 
štruktúra akumuluje teplo z priestoru, ako 
aj z podlahového vykurovania, čím záro-
veň vyrovnáva teplotný rozdiel medzi hor-
nou a spodnou časťou miestnosti. Vďaka 
tomu sú tieto podlahy veľmi príjemné na 
dotyk a rovnako prispievajú k zdravému 
bývaniu. Mnoho ľudí sa ale stále obáva 
slabej odolnosti a neatraktívneho dizajnu 
korkovej podlahy.

aKá Je TeDa SúČaSNá 
kORkOVá PODlAhA?

 TEPElNOIZOlAČNá
Vaše deti sa pokojne môžu hrať na zemi 
a nebude ich chladiť. Korok svojou uni-
kátnou špongiovitou štruktúrou, ktorú 
nemá iný prírodný materiál, tvorí výbor-
nú ochranu proti chladu, má malú tepelnú 
vodivosť a navyše vyžaruje vlastné teplo. 
Korková podlaha je príjemná a teplá už 
na prvý dotyk. Je to najteplejšia prírodná 
podlaha.

 VODEODOlNá
Korková podlaha môže jedinečne spríjem-
niť vašu kuchyňu či kúpelňu. Korku ne-
prekáža striedanie teplôt, sucho ani vlhko, 
a to ani vtedy, keď bude naň veľmi dlho 
pôsobiť voda. Podobne ako korková zátka 

KORKOVé 
PODlAHy 
SI ZAMIlUJeTe
PODlAHA JE JEDNA Z NAJDôlEžITEJšíCH 
SúČASTí INTERIéRU A SAMOTNÝ 
VÝBER VHODNEJ PODlAHy JE 
ROVNAKO DôlEžITÝ AKO VÝBER 
INÝCH PRODUKTOV, NAPRíKlAD 
DVERí ČI NáByTKU. ZáROVEň 
PODlAHy PATRIA MEDZI 
NAJMENEJ OBMIEňANé ČASTI 
INTERIéRU, PRETO ICH VÝBERU 
TREBA VENOVAť NálEžITú 
POZORNOSť.
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je vhodné prostredie roztočom a zabraňuje 
tvorbe plesní. 

 VHODNá AJ NA PODlAHOVé  
    VyKUROVANIE
Mnohí sa mylne domnievajú, že korok 
pre svoje izolačné vlastnosti nie je vhod-
ný na podlahové kúrenie. Práve naopak, 
korok má jedinečnú akumulačnú schop-
nosť a teplo rovnomerne uvoľňuje do vy-
kurovaného priestoru. Korkové plávajúce 
podlahy majú tepelnú vodivosť λ = 0,092 
W/(m.K) (eN 12667) a tepelný odpor  
R = 0,114 m2.K/W (eN 12667) (norma 
pre podlahové vykurovanie je na tepelný 
odpor max. 0,150 m2.K/W – ISO 8302 – 
1991).

 VRáTI VáS K PRíRODE – Ekologická
Kôra, z ktorej sa korkové podlahy vyrábajú, 
sa získava z korkového duba. A tak, kým 
na výrobu klasických drevených podláh 
treba stínať stromy, na korkovú podlahu 
netreba zoťať ani jeden. Krásny pocit môcť 
sa dotýkať prírody. Korkový dub obno-
ví svoju kôru a môže sa opätovne zbierať 
každých 9 rokov.

 BUDE S VAMI DlHO – Trvácna 
   a odolná
Vďaka vysokej objemovej hustote stla-
čeného korku do 750kg/m3 vyrobeného 

špeciálnou technológiu, korkové podlahy 
spĺňajú parametre viacgeneračných podláh 
s vysokou oteruodlnosťou a dlhodobou 
životnosťou. Povrch podlahy je možné 
ošetriť špeciálne vyvinutými odolnými 
lakmi s mikrokeramickými komponentmi, 
ktoré životnosť podlahy ešte viac predlžu-
jú. Vďaka tomu  je možné korok položiť 
okrem domácich priestorov aj na miesta  
s vyššou záťažou, ako sú napríklad kance-
lárie, chodby a obchodné priestory. 

 JE NA VáS, KTORú SI VyBERIETE  – 
   Variabilita
Dávno sú už preč časy nudných korkových 
podláh. Okrem klasických hnedých dlaždíc 
prírodného korku si môžeme vybrať zo ši-
rokej škály farieb a vzorov – od smotano-
vých odtieňov až po zelené, modré alebo 
tmavobordové valéry. Alebo dokonca kor-
kové podlahy, ktoré pripomínajú kameň, 
drevo alebo klasické keramické dlaždice. 
Na výber sú tiež trendové podlahy VINyl-
CORK kombinujúce nášľapný vinylový 
povrch s 2 vrstvami korku, PRINTCORK 
korkové podlahy s digitálnou potlačou vo 
vysokom rozlíšení, ako aj drevené a kože-
né podlahy v kombinácii s korkom.

Reko v spolupráci s Korok Jelínek

Foto: Korok Jelínek

vo víne, aj korková podlaha, ak je správne 
inštalovaná, môže byť použitá aj vo veľmi 
vlhkých a mokrých priestoroch.

 NEBRáNI SA HRáM – Protihlučná
Korkové podlahy dokonale izolujú tep-
lo, ale aj hluk. Vaše deti sa môžu venovať 
hrám, susedov už nebudú viac rušiť hlu-
kom. Korok vďaka svojej hubovitej štruk-
túre tlmí vibrácie a kmity. Korok je trojitý 
izolant – tepelný, zvukový a antivibračný. 
Túto jedinečnú kombináciu neposkytuje 
žiadny iný prírodný materiál.

 UROBí VšETKO PRE ZDRAVÝ    
   DOMOV – Antialergická
Korok je vítaný aj pre rodiny s alergickými 
deťmi. Je chemicky neutrálny a antistatic-
ký, čiže nepriťahuje prach, ktorý je jedným 
z najčastejších alergénov u detí. Korok je 
príjemný na dotyk a vytvára antistresové 
prostredie. Korková podlaha vyniká najmä 
svojou pružnosťou, čím šetrí vaše nohy, 
kĺby a chrbticu. Zároveň korok neposkytu-

tERMOREAkcIE chODIDlA NA RôZNych 

PODlAhách PO jEDNEj MINútE:

1 korok, 

2 drevo,

3 laminát, 

4 keramická dlažba .

01 02

03 04

kOrkOvé pOdlahy dOkOnale izOlujú 
teplO, ale aj hluk. vaše deti sa môžu 

venOvať hrám, susedOv už nebudú 
viac rušiť hlukOm. 
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AKO ľUDIA SME VEľMI INDIVIDUálNI, PRETO JE NáVRH A REA-
lIZáCIA SPálNE ľAHKO PRIROVNATEľNá K STARéMU ZNáME-
MU „AKO SI KTO USTElIE, TAK SI AJ ľAHNE!“ AK SA JEDNODU-
CHO PREBúDZATE S POCITOM, žE STE CElú NOC NESPAlI, JE 
ČAS NA ZMENU.

SPálňA  
PRIESTOR ODDyCHU



Na začiatok je dobré vedieť, aké 
sú rozmerové nároky na plochu 
a svetlosť stropu pre jednu spál-

ňu s manželskou posteľou. Takáto izba by 
mala spĺňať aspoň minimálnu  plochu, a to 
je 14 m2. Svetlá výška stropu je minimálna 
podľa normy 2,4 m, štandardne sa robia 
izby s výškou 2,6 m. Tieto výšky nedovo-
ľujú hrať sa s tvaroslovím stropu, preto-
že je tu obmedzené jeho znižovanie. Pri 
nekontrolovanom znižovaní môže dojsť 
k stiesňujúcemu efektu, nie je to tak len 
pri spálni a pravda je, že, bohužiaľ, takéto 
výšky izieb sú dnes bežným štandardom.

ORIENtácIA
Z dispozičného hľadiska sa spálňa zara-
ďuje do nočnej zóny a orientácia  by mala 
smerovať na oslnené strany. Najlepším vý-
berom je východ. 

Ak sú okná otočené na západnú alebo 
južnú stranu, v spálni bude v letných me-
siacoch príliš teplo, miestnosť sa prehreje  
a náše telo si nedopraje pokojný spánok. 
Okná na sever prinášajú  studenú  klímu, 
čo je v letných mesiacoch plus, ale v zime 
je izba príliš studená a môže mať na člove-
ka aj depresívne účinky. Východ vás však 
privíta ráno s východom slnka a večer vám 

dopraje relax vďaka vhodnej izbovej klíme. 
Odporúča sa 18°C.

Spálňa je zdrojom novej energie, miesto 
pokoja, kde sa môžeme nerušene zrelaxo-
vať, z čoho vyplýva aj jej umiestnenie vo 
vzťahu k vstupným dverám – čo najďalej! 
Pokiaľ  však bývate v bytovke, nemáte veľ-
mi na výber a musíte sa uspokojiť s tým, 
čo architekt projektu navrhol. Preto sa 
môže stať, že vaša spálňa bude susediť 
s výťahovou šachtou alebo s jadrom a kú-
peľňou s WC. V takomto prípade túto ste-
nu odizolujte protihlukovou predsadenou 
priečkou a posteľ neumiestňujte na túto 
stenu. Pri kúpe bytu preferujte skôr také, 
kde izby patriace do nočnej zóny a teda aj 
spálňa nebudú priechodné.

DiSPOZiČNÉ RiešeNie  
a FaRebNOSť
Dlhodobým trendom  sa stalo pridružova-
nie hygienického zariadenia a šatníkovej 
izby k spálni. Vďaka tomuto vzájomnému 
napojeniu dostáva spálňa ešte väčšiu inti-
mitu. Najlepšie je náväznosť týchto miest-
ností postaviť  v poradí spálňa – šatník – 
kúpeľňa, tak aby v spálni ostali len dvojo 
dvere. Šatník sa tak stáva priechodným. 
V tejto pozícii však nesmiete zabúdať na 

správne odvetranie, aby sa v šatníku nedr-
žala vlhkosť z kúpeľne, pokiaľ v miestnos-
tiach nie su okná. Veľmi progresívnym rie-
šením môže byť  integrácia hygienického 
vybavenia priamo do spálne. Tento trend 
prišiel do interiérového dizajnu z hotelo-
vých izieb. U nás nemá až taký ohlas ako 
v západných krajinách. Vo všeobecnosti 
sa to ale vôbec neodporúča pre nežiaducu 
vlhkosť a s tým spojenými plesňami a ne-
príjemnými pachmi. Ideálna vlhkosť vzdu-
chu je 40 – 50 %.

Po správnom dispozičnom riešení hrá dô-
ležitú úlohu pri celkovej atmosfére priesto-
ru  (t. j. nielen spálne) farba – estetický 
a psychologický vplyv. Konkrétne farby 
v spálni by nemali byť rušivé, preto sa 
neodporúča voliť farby sýte, neónové, ale 
skôr tlmené, ktoré podporia náš spánkový 
a regeneračný proces. Podľa psychológov 
je dobrou kombináciou modrá a červená 
farba. Modrá spôsobuje pokles krvného 
tlaku, ukľudňuje telo i ducha. Pri červenej 
zvoľte jemnejšie varianty ako červenohne-
dá, tehlová, lososová a použite ju na do-
plnky tak, aby nás povzbudzovala. hovorí 
sa, že pokiaľ máte izbu v hlučnej časti ob-
jektu, pomôže zvoliť si na stenu zelenú far-
bu, lebo oslabuje našu citlivosť voči hluku. 
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z dispOzičnéhO 
hľadiska sa 
spálňa zaraďuje 
dO nOčnej zóny 
a Orientácia  by 
mala smerOvať 
na Oslnené 
strany. najlepším 
výberOm je 
výchOd. 
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Okrem iného sú populárne najmä zemité 
farby, pretože sú ľahko kombinovateľné 
s doplnkami a neopozerajú sa ako niekto-
ré výraznejšie farby. Pokiaľ nechcete ostať 
len pri farbe, spálňa je pravým miestom 
na použitie tapiet. Nevoľte príliš výrazné 
vzory! Ak by ste chceli ešte niečo extrava-
gantnejšie, siahnite po čalúnených obkla-
dových paneloch. Pomocou kombinácií 
látok sa dajú vytvoriť pekné variácie stien, 
ktoré nahradia aj veľké čelá postele. Výber 
farby  je veľmi individuálny, a preto by sa 
striktne nemalo diktovať, kam použiť akú 
farbu, či žltú, oranžovú, modrú, hnedú a 
pod. Podstatná je sýtosť – odtieň danej 
farby a práve v spálni by mal byť volený 
nie príliš sýty.

MERNOu jEDNOtkOu SPálNE jE 
LÔžKO
hlavnou mernou jednotkou izieb v noč-
nej zóne a teda aj spálne je lôžko, základ-
ným lôžkom je jednolôžko o rozmere 90 ×  
200 cm. lôžko musí veľkosťou vyhovovať 
veľkosti ľudského tela. V spálni sa používa 
dvojposteľ a za dva svetovo najznámejšie 
typy považujeme posteľ Queen size (160 × 
200 cm) a posteľ King size (200 × 200 cm). 
V prípade, že máte viac ako 2 m, bude pre 
vás ťažšie nájsť vhodnú posteľ a v takých-
to situáciách sa posteľ odporúča vyrobiť na 
mieru. Ideálne je, ak posteľ presahuje vašu 
výšku o 20 až 25 cm.

lôžko sa skladá  z niekoľkých častí: kostra 
postele, rošt, matrac a doplnková časť.

1. KOSTRA je formou vkusu a návrhu  
dizajnéra. Dnešný trh ponúka postele ča-
lúnené, drevené, kovové, ale dokonca aj 
sklenená postele (www.lago.it) – mojou 
obľúbenou posteľou je posteľ Air, pri kto-
rej máte pocit, že levitujete. Výber mate-
riálu veľmi záleží od charakteru interiéru. 
Z praxe sa častejšie stretávam s čalúnený-
mi posteľami, lebo sú mäkké a pri vstávaní 
nenarážate do konštrukcie postele. Zaují-
mavá môže byť kombinácia materiálov  – 
konštrukcia z dreva alebo kovu a čelo ča-
lúnené alebo opačne. Pokiaľ hľadáte niečo 
štýlové, nadčasové a možno trošku gla- 
mour, odporúčam postele Twils. Kto  si 
takéto postele nemôže dovoliť, môže sa 
obrátiť na čalunícke služby.

2. ROŠT môže byť priamo dodávkou ko-
stry postele – napevno alebo samostatný 
– na úchytoch, samonosný. Okrem toho 
rošt môže byť polohovateľný v oblasti 
nôh a chrbtice – ohýbanie manuálne ale-
bo elektrické pomocou ovládača. Rošty 
bývajú robené do veľkosti 90 x 200 cm, 
väčšie len  ako atypy, a to tiež len do ur-
čitej veľkosti, aby sa neprelomili v čas-
tiach namáhania. Kvalita roštov je závislá 
od počtu lamiel, spôsobu ich uchytenia a  
schopnosti natáčania. Polohovateľné rošty 
sú nevhodné pre pevné pružinové matra-
ce. Dávajte si pozor, ak kupujete talianske 
postele a chcete zvoliť naše rošty, pretože 
majú iný spôsob kotvenia a o niečo menšie 
rozmery.

3. MATRAC je ergonomická časť postele, 
ktorú treba veľmi precízne vybrať. exis-
tujú rôzne výšky a tvrdosti matracov, aj 
ich vnútorná štruktúra sa mnohokrát líši.  
Môžu byť pružinové alebo bezpružinové 
peny. Za najlepšie matrace sa považujú tie, 
ktoré majú vlastnosť prispôsobovať sa tva-

zredukujte vO 
svOjej spálni 

Osvetlenie. pre 
zdravý spánOk je 

nutné prítmie.
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ru tela vďaka jeho teplote. Pokiaľ  by mat-
rac nebol správny, môže to viesť k boles-
tiam hlavy, k zápalu väzivového tkaniva, 
k bolestiam chrbtice a bedrových kĺbov, 
tiež vyvolať problémy s krvným obehom.   
Dobrým príkladom sú matrace Tempur,  
ktorých vlastnosti boli vyvinuté v NASA. 
Tempur je viskoelastický materiál z otvo-
rených buniek, citlivý na teplotu. Štruk-
túra z guľovitých buniek jemne obopína 
krivky tela a poskytuje úplnú oporu tam, 
kde ju potrebujeme bez toho, aby sa vyvíjal   
protitlak. Matrac sa po vašom ležaní vráti 
do pôvodného stavu.

uMIEStNENIE POStElE:
  minimálny odporúčaný odstup postele  

 od steny a nábytku je 750 mm,

 vyvarovať sa dlhým komunikáciám,  
 obchádzaniu nábytku. Preto posteľ 
  umiestňujte tak, aby ani jeden 
  z manželov nemusel svoju posteľ   
 zakaždým obchádzať.

ĎaLšie VybaVeNie SPáLNe
Ďalším inventárom spálne je nepochybne 
nočný stolík, ktorý by nemal chýbať v žiad-
nej spálni. Dnes je trendy použiť  stolíky 
úplné iného charakteru, ako je posteľ , alebo 
urobiť kombináciu dvoch rôznych typov – 
hlavne ako oživenie. Materiálová škála je 

rôzna, takže hranica nepozná medze, ne-
bojte sa kombinovať. Opäť však všetko 
závisí od zvolenej štylizácie izby. Pokiaľ 
je izba dostatočne veľká, je zvykom pred 
posteľ umiestňovať lavice – pufy, ktorých 
hlavnou funkciou je hromadenie oblečenia 
(nie veľmi praktické, ale keď viete udržať 
poriadok, dotvára to celkovú atmosféru).

Toaletný stolík je tiež dôležitou súčas-
ťou, pokiaľ nie je v priamom napojení 
šatník s kúpeľňou a táto časť nábytku 
nie je umiestnená tam. Nezabúdajte na 
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osvetlenie, ktoré zobrazuje reálne farby 
–neutrálne svetlo. Toaletný stolík je kus 
nábytku určený najmä ženskému pokole-
niu, a preto musí byť jeho vnútorná výba-
va veľmi precízne premyslená, tak aby sa 
tam zmestili šperky, kozmetika, voňavky 
a ďalšie doplnky. Mnohí si toaletný stolík 
zamieňajú s pracovným, keďže dnes si veľa 
ľudí nosí prácu so sebou domov. Najlepšie 
by však bolo pre pracovný stôl nájsť iné 
miesto, najmä ak pracujete na počítači. 
Rovnako neodporúčam dávať pre pokojný 
spánok ani inú elektroniku ako televízor.

Ak teda nie ste z tých, čo majú k dispozícii 
samostatnú šatníkovú miestnosť, neza-
budnite aj na miesto pre skriňu na šatstvo. 
Vyvarujte sa umiestneniu skrine bočnou 
hranou na vstupné dvere či umiestneniu 
na stenu, kde sa nachádzajú dvere. Ak 
máte možnosť, voľte skôr steny protiľahlé, 
pretože skriňa znemožňuje pri vstupe do 
miestnosti pohľad na vašu peknú spálňu.

Zredukujte vo svojej spálni osvetlenie. Pre 
zdravý spánok je nutné prítmie. Kúpte si 
do okien žalúzie či pekné závesy, ktoré 
zabránia prieniku ostrých slnečných lú-
čov. Okrem toho dotvoria celý charakter 
izby, urobia ju útulnejšou. Nebojte sa ako 
podlahovinu použiť celoplošný koberec, 
znova je to trendy a keď  ráno vstávate  
z postele, tak rovno do mäkkého. Ak nech-
cete koberec na celú plochu, celkom posta-
čí aj malý k posteli.

A na záver už len jedna dobrá rada: Ne- 
snažte sa použiť všetko, čo sa radí, pretože 
je to vec kompromisov.

Ing. arch. Adriána Kristofčáková

Interierovydizajn.com

Foto: archív autora a redakcie

Objednávam si u Vás
na dobierku:

Katalóg Rodinné domy 2014

................ ks à 3,50 € + poštovné
Meno a priezvisko

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

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

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

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

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

projektov 
rodinných domov
+ zrkadlové obrazy
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www.prodom.sk
katalóg na internete
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Cena je vrátane DPH.



Interaktívne programy 
na www.prodom.sk: 

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

3D interiér, farbenie, zariaďovanie.

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

bývanie interiér



Bývajte na vidieku a žite v meste!

V tichom prostredí len niekoľko km na juhovýchode od Bratislavy vyrástli dva prvé vilové domy. Dnes sú už
skolaudované a sťahujú sa sem prví obyvatelia.
Vo výstavbe pokračujeme. Tieto domy majú 3 poschodia, v každom je spolu 10 bytov. Byty sú 2, 3, a 4-izbové,
majú príjemné dispozičné riešenie a jednou z ich predností je takmer neuveriteľne priaznivá cena.

ŠTANDARD BYTOV:
Byty budú vyhotovené v štandarde: exteriérové a interiérové dvere vrátane všetkých zárubní, kompletnú sanitu (vaňa, 
umývadlo, sprchový kút, batérie), obklady, dlažby, laminátové podlahy vo všetkých miestnostiach, plastové okná.
Domy sú situované v tichom prostredí, kde máte možnosť užívať si kľud vidieka v bezprostrednej vzdialenosti mesta
s výhodami, ktoré ponúka.
Dunajská Lužná má dnes už komfortne vyriešenú dopravu do mesta, je tu občianska vybavenosť od obchodu s potra-
vinami, sú tu reštaurácie... Samozrejmosťou sú škola, škôlka, zdravotné stredisko, ihriská pre deti a v blízkosti je veľa 
možností na aktívne trávenie voľného času.

Kontakt:
Mgr. Alexandra Malaschitzová
alexandra_malaschitzova@tatrabanka.sk

0911 782 347
www.centrumbyvania.sk

Príklad pôdorysného riešenia bytu

Dunajská Lužná - 2-izb. byt

už od 65 700 € s DPH

Inzerat Dom a Byvanie.indd   1 27.11.2013   13:44
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Túto radosť však nezriedka sprevá-
dzajú aj obavy. Kto by nechcel byť 
so svojím bábätkom alebo malým 

dieťaťom vo dne aj v noci? No príde čas, 
kedy už dieťa opustí pohodlie rodičovskej 
spálne, a vtedy sa začnú vynárať otázky: 
Môžem nechať svoje bábätko samé v jeho 
izbe? Bude spať bezpečne, pokojne a tuho 
vo svojej postieľke?

VySieLaČKa S ViDeOPReNOSOM
gigaset PV 830 Video je špičková digitálna 
detská vysielačka s videoprenosom, ktorá 
je vybavená pohyblivou 3D kamerou, mno-
hými senzormi a špičkovou technológiou 
nočného videnia, vďaka čomu jej neunikne 
nič, čo sa udeje v detskej izbe. Kamera mo-
delu PV 830 Video má nastaviteľný zorný 
uhol. Technológia nočného videnia umož-
ňuje bezproblémový prenos obrazu, a to aj 
v tých najtmavších izbách. Vďaka video-
monitoru na prijímači rodičia vidia úplne 
všetko, čo sa deje v detskej izbe. funkcia 
domáceho telefónu umožňuje priamu ko-
munikáciu s dieťaťom v izbe, takže rodičia 

sa môžu svojmu drobcovi prihovoriť a utí-
šiť ho. Okrem toho je možné z rodičovskej 
riadiacej jednotky zapnúť rôzne uspávan-
ky či nočné svetlo.

SPOľaHLiVÝ a PRaKTicKÝ
Technológia eCO DeCT zaručuje dlhý po-
hotovostný režim aj používanie bez časté-
ho nabíjania, a praktické funkcie ako na-
príklad zobrazenie teploty zasa pomáhajú 
rodičom nájsť ideálne miesto na spanie pre 
ich miláčika, a to dokonca aj v novom pro-
stredí. Umožňuje spoľahlivé, vysokokva-
litné a vysokorýchlostné spojenie, ktoré 
produkuje oveľa menej žiarenia než naprí-
klad zariadenie WlAN a tým pomáha za-
brániť vzniku elektrosmogu v detskej izbe. 

Viac informácii na www.gigaset.com/sk.

Reko v spolupráci so značkou Gigaset

Foto: Gigaset

EšTE BlIžšIE 
 K NaJDÔLežiTeJšeJ OSObe
DIEťA ZMENí VšETKO. KEď PO 
PRVÝKRáT NATIAHNE SVOJE 
DROBNé RúČKy K RODIČOM, 
ONI ZAČUJú JEHO JEMNÝ 
DyCH A POCíTIA, AKO BáBäT-
KO ODPOČíVA V ICH NáRUČí, 
VEDIA, žE ODTERAZ JE TÝM 
NAJDôlEžITEJšíM V ICH 
žIVOTE. 

bývanie technika
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www.legar.sk     www.legar.sk     www.legar.sk     www.legar.sk

MoNAco

MARINo

cAPRI

DooRS

Celoženná sedacia súprava

Vyrábame pre vás kvalitné sedacie súpravy z tých najkvalitnejších koží a kvalitných látok. ich zá-
kladom je pevná konštrukcia, kovové pružiny a polyuretánové peny. Spracovávame umývateľné, 
teflónové, poťahové látky. Novinkou je sedačka Hawai, určená na denné spanie, s veľkým úlož-
ným priestorom v otomane. Výhodou sedačiek Legar je možnosť výroby na mieru. Spoločnosť 
Legar sa špecializuje na výrobu atypických sedačiek z kože a ďalších materiálov.

www.legar.sk
tel.: 037/741 82 77, 0905 423 127
mail: legar@legar.sk

jarocká 9, 94901 Nitra



V DOME AlEBO AJ VZDIAlENEJšIE OD DOMU MOžNO OVláDAť 
OSVETlENIE A SPOTREBIČE, KONTROlOVAť ICH STAV, OTVORIť 
GARážOVé DVERE, VSTUPNú ČI PRíJAZDOVú BRáNU, VyTIAH- 
NUť ROlETy, SKONTROlOVAť A NASTAVIť POžADOVANú TEP-
lOTU A ČAS PRE VyKUROVANIE ČI CHlADENIE NEZáVISlE PRE 
JEDNOTlIVé MIESTNOSTI, IP KAMEROU MONITOROVAť DIANIE 
V DOME, KONTROlOVAť BEZPEČNOSTNé fUNKCIE, SlEDOVAť 
SPOTREBU ENERGIí A TIEž VyUžIť MNOHO ďAlšíCH UžITOČ-
NÝCH fUNKCIí.

48

phonu, smart TV, PC či tabletu. Do sys-
tému je možné tiež integrovať audio a vi-
deo funkcie – napríklad systém Control4. 

RF SMARt MANAgER XcOMFORt:  
NOVá RIADIAcA jEDNOtkA PRE 
SMARtPhONy A tABlEty

Riadiaca jednotka Smart Manager (ChCA-
00/01) je srdcom každej inteligentnej elek-
troinštalácie. Inštaluje sa pri požiadavke 
zónovej regulácie vykurovania a ovládania 
Rf systému zo smartphonu alebo table-
tu, prípadne aj zo Smart TV. Na internet 
sa pripojí cez Wifi router, pre komuni-
káciu využíva TCP/IP protokol. Keďže 
využíva DhCP IP adresu, začlenenie do 
lAN siete je veľmi jednoduché a zvládne 
ju každý elektrikár. eaton server zabezpe-
čuje overovanie prístupových oprávnení 
a prípadnú aktualizáciu softvéru Smart 
Manager. Ide o veľmi výkonný počítač so 
spotrebou iba 2 W. Rf Smart Manager 
sprostredkováva prepojenie domácnosti  
s inteligentným telefónom. Okrem ovlá-
dania osvetlenia, roliet a spotrebičov tu 
zabezpečuje zónové riadenie vykurovania 
a chladenia ľubovoľného počtu miestností. 
Podlahové vykurovanie reguluje Rf 12-ka-
nálovým multiaktorom a radiátory pros-
tredníctvom bezdrôtových hlavíc. Ponúka 
vyhodnotenie spotreby energií (elektro, 
plyn, voda) či logické riadenie domácnosti 
s časovými a inými komfortnými funkcia-

OVláDANIE 
DOMáCNOSTI 
ZO SMaRTPHONu Je HRaČKOu

Tento komfort možno dosiahnuť  
vďaka modernej elektroinštalácii 
eATON xComfort, a to tak, že ku 

koncovým prvkom sa nainštalujú Rf akto-
ry, ktoré so všetkými senzormi (vypínače, 
termostaty) komunikujú bezdrôtovo. Ak 
je potrebné, aktory na základe zistených 
kvalít signálu, informáciu odovzdávajú 
ďalej na väčšie vzdialenosti a prekážku, 
akými sú kovový rozvádzač či železobetón, 
ľahko obídu (routing Rf signálu „vzdu-
chom“). Preto je bezdrôtová elektroinšta-
lácia vhodná do novostavieb, ale aj do exis-
tujúcich domov a bytov pre modernizáciu 
bývania. Inštalácia je veľmi rýchla a zao-
bíde sa bez nákladných stavebných úprav 
a požiadaviek na nové káblové rozvody. 
xComfort nájde využitie okrem rezidenč-
ného bývania aj v komerčných a menších 
administratívnych budovách pre riadenie 
osvetlenia, zatienenia budov s časovým 
alebo astro riadením, prípadne ovláda-
ním podľa vonkajších vplyvov (teplota, 
intenzita, dážď, vietor). Zaistí tiež zónovú 
reguláciu vykurovania a chladenia, ener-
gy management s prehľadom aktuálnej 
spotreby elektrickej energie, plynu a vody. 
V týchto projektoch sa pre komunikáciu 
medzi poschodiami alebo vzdialenými 
objektmi použijú Rf eCI-lAN jednotky, 
ktoré umožnia hlavnú chrbticovú komu-
nikáciu Rf systému po dátovom kábli 
ethernet. Ovládanie vrátane vizualizácie 
prevádzkových stavov môže byť zo smart-

bývanie technika
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mi. Je vybavený SMS a e-mailovou komu-
nikáciou, softvér umožňuje integráciu IP 
kamier vybraných typov. Ďalej ponúka uží-
vateľskú parametrizáciu scén, časovačov, 
teplôt a ďalšie funkcie pre riadenie domu. 

OVLáDaNie Je MOžNÉ V DOMe 
Aj MIMO DOMu

Ak ste v dosahu domáceho Wifi routeru, 
ku Smart Manageru sa pripojíte priamo 
zo svojho smartphonu alebo tabletu. Pre 
vzdialené ovládanie odkiaľkoľvek je nevy-
hnutné pripojenie Wifi routeru do siete 
internet. Smart Manager komunikuje bez-
drôtovo až s 99 Rf prvkami v priamom 
dosahu alebo aj cez routing. Ak je inšta-
lácia rozsiahlejšia, odporúčame použiť do 
každého poschodia domu Rf eCI-lAN 
komunikačné jednotky zapojené do lAN 
siete (routeru). V tomto prípade každá 
eCI-lAN jednotka rozšíri komunikáciu 
Smart Managera o ďalších 99 zariadení. 
Maximálne je možné inštalovať až 255 
eCI-lAN jednotiek, v bežnej inštalácii sa 
však uplatňujú 2 – 3 eCI-lAN jednotky. 

Zákaznícka aplikácia pre riadenie domu 
vrátane regulácie vykurovania i chladenia 
beží v Smart Manageri. Montážne firmy 
ocenia možnosť vzdialenej konfigurácie 
aplikácie cez webový prehliadač. Pokiaľ 
dôjde k výpadku internetového pripoje-
nia, riadenie objektu nie je nijak ohrozené. 
Vtedy je vyradené len vzdialené ovládanie, 
avšak regulácia vykurovania vrátane lo-
kálneho ovládania domu je plne funkčná. 

StIAhNItE SI ZDARMA APlIkácIu 
PRE SMARtPhONy A tABlEty
 
Pre ovládanie domácnosti je nutné do 
všetkých smartphonov a tabletov nain-
štalovať aplikáciu eaton xComfort, ktorá 
sprostredkuje komunikáciu so Smart Ma-
nagerom. Prístup je zabezpečený heslom 
a užívateľským menom. Pre zariadenia 
iOS Apple a OS Android si aplikáciu za-
darmo stiahnete z marketu mobilných 
aplikácií (App Store, google Play). Apliká-
cia poskytuje všetky potrebné funkcie pre 
ovládanie osvetlenia, roliet a spotrebičov, 
nastavenie teplôt a časov pre vykurovanie 

vrátane vzdialeného dohľadu nad domom. 
Predtým, než si zaobstaráte Rf inštalá-
ciu, aplikáciu si môžete otestovať v demo 
verzii a zoznámiť sa s jej možnosťami. 
Ku Smart Manageru sa dá vzdialene pri-
pojiť aj zo smartphonu s iným operačným 
systémom. V tomto prípade sa aplikácia 
eaton xComfort do telefónu neinštaluje, 
ale spustí sa v internetovom prehliadači, 
ktorým je vybavený každý chytrý telefón 
alebo PC zariadenie. Podobné pripojenie je 
aj cez Smart TV a PC s OS Windows, ktoré 
umožnia plnohodnotné ovládanie funkcií 
vrátane monitoringu a vizualizácie stavov 
a hodnôt. 

Viac informácií o inteligentnej elektroin-
štalácii získate na www.xcomfort.cz.

Ing. Ondrej Sabatula

Foto: Eaton Electric, s. r. o.

 

Ovládanie svetiel a spotrebičov, ovládanie roliet alebo žalúzií, konfigurácia vykurovania, história nameraných teplôt, energia sú vždy pod kontrolou

Riadiaca jednotka 
Smart Manager

Smart Manager –
ovládania od hocikiaľ



Bohato vybavený, nie však preplne- 
ný – to je základná koncepcia tele-
fónu Sl930A. Rozhranie systému 

Android dopĺňa tradičné a praktické funk-
cie telefonovania cez pevnú linku a ponú-
ka používateľom maximálnu slobodu bez 
toho, aby zabúdalo na technologické požia-
davky používateľov pevných sietí. Služba 
google Play, ktorá sa dodáva s predinštalo-
vaným operačným systémom Android 4.0, 
umožňuje používateľom sťahovať a in-
štalovať programy, hry a elektronické 
knihy – a to priamo prostredníctvom ro-
utera a funkcie WlAN zariadenia gigaset 
Sl930A. Spolupráca spoločností google 
a gigaset spolu so zabudovanou službou 
google Play v telefóne Sl930A ponúka po-
užívateľom mimoriadne pohodlný a kom-
plexný prístup k aplikáciám a softvéru.
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SPOlOČNOSť GIGASET POSúVA TElEfONOVANIE CEZ PEVNú 
lINKU DO 21. STOROČIA. GIGASET Sl930A PONúKA SVOJIM 
UžíVATEľOM CElÝ RAD fUNKCIí A KONCEPCIU ROZHRANIA 
OPERAČNéHO SySTéMU ANDROID™ V PODOBE PlNE DOTyKO-
VéHO TElEfóNU PRE DOMáCNOSť SO ZARIADENíM DECT.

INTElIGENTNá 
PEVNá lINKA
S OPeRaČNÝM SySTÉMOM

NOVÝ ROZMER tElEFONOVANIA 
cEZ PEVNú lINku
S telefónom gigaset Sl930A si nároční 
zákazníci popri tradičnom pohodlnom te-
lefonovaní cez pevnú linku môžu odteraz 
vychutnať aj všetky výhody inteligentné-
ho telefónu. Telefón sa mimoriadne ľahko 
obsluhuje, možno ho prispôsobiť osobné-
mu vkusu používateľa pomocou nespočet-
ných aplikácií systému Android a konfigu-
rovať tak, aby vyhovoval individuálnym 
potrebám. To všetko výrazne rozširuje 
spektrum použitia tradičnej pevnej linky.
Telefón Sl930A umožňuje uskutočňovať 
hovory podľa potreby buď v pevnej sieti, 
alebo cez internet prostredníctvom služby 
Skype. Ak náhodou nemôžete alebo nech-
cete byť v dosahu osobne, telefón Sl930A 
ponúka integrovaný záznamník, ktorý 
dokáže zaznamenať až 55 minút odkazov 
a možno ho ovládať jednoducho zo slú-
chadla. Viac na www.gigaset.com/sk. 

Reko v spolupráci so značkou Gigaset

Foto: Gigaset 
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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Tel/fax:033/6413002
Mobil:0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

Schody 

výroba, 
dodávka 

a montáž

Naša domácnosť dlhodobo 
funguje vďaka spotrebičom Fagor.

Bára Štěpánová

S Fagor nezostanete pozadu...
Globálne info: www.fagor.com 

Ponuka produktov: www.fagor.sk

AKČNÁ 
PONUKA 

185x78_SK.indd   1 25.10.2013   16:36:40



V dnešnej dobe existuje viac spô-
sobov otvárania dverí a mnohé 
z nich riešia priestorové problémy 

či zvýšenie atraktívnosti dverného precho-
du. Okrem klasických otočných a rôznych 
typov posuvných dverí po stene či do sta-
vebného puzdra môžeme taktiež vyberať 
z dverí harmonikových (lamelových), 
kyvných či posuvno-kyvných. „Pri voľbe 
otvárania dverí je nutné brať do úvahy aj 
rozmiestnenie nábytku a všetkých pred-
metov v miestnosti, aby sa vzájomne ne-
obmedzovali,“ radí Ing. David Vítek zo spo-
ločnosti Sapeli, ktorá je   českým výrobcom 
interiérových dverí.  

DVERE 
a ich konštrukčné riešenia

01 Dizajnovou lahôdkou je posuv ROLLO 
tvorený nerezovou tyčou s priemerom 2,5 cm, 
ktorá na sebe nesie dverné krídlo. 
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DVERE DNES NESlúžIA IBA NA UZAVRETIE MIESTNOSTí. 
VďAKA šPECIálNyM VlASTNOSTIAM PlNIA SVOJU fUNKCIU 
TAKZVANE NA DRUHú. NAVyšE ROZMANITé SPôSOBy 
OTVáRANIA OTVáRAJú ďAlšIE MOžNOSTI DIZAJNOVéHO 
VyUžITIA DVERí. 

bývanie interiér



03 Posuvno-kyvné dvere ponúkajú 
originálny variant otvárania, kde sa najskôr 
otvárajú ako dvere otočné a potom sa posunú 
na jednu stranu k zárubni. 

02 Posuv tRIX hEAVy 
s hliníkovou lištou v kom-
binácii s celosklenenými 
dvermi z GRAfOSKlA 
vytvorí príjemné rozde- 
lenie miestností. 

06 Renesanciu zažívajú lamelové dvere, ktoré 
môžu byť aj v presklenom variante. 
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04 Klasiku tvorí otočný variant, kde plne 
vynikne vzhľad či kvalitný povrch dverného 
krídla.  

05 Stavebné puzdrá so zasúvacími dvermi 
ponúkajú úsporu miesta. S ich realizáciou musí-
me počítať už pri hrubej stavbe. 
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07 Kyvné dvere sa hodia do frekventovaných priestorov, 
pretože majú obojsmerné,  veľmi ľahké otváranie.  

LeN Si VybRať

Dvere dnes ponúkajú nepreberné množ-
stvo modelov, od tých plných cez preskle-
né až k celoskleneným. Vyberať je taktiež 
možné z niekoľkých rôznych povrchových 
úprav, ktoré sa pýšia vysokou mechanic-
kou odolnosťou a bez problému tak odo-
lajú horúcej káve aj poškrabaniu. Záleží 
tak len na vás, či dáte prednosť rýdzo 
prírodným materiálom, ako je dyha či ka-
menná dyha, alebo, naopak, zvolíte umelé 
povrchy v podobe vysokého lesku, CPl či 
hPl laminátu alebo fóliu. „V prípade celo-
sklenených dverí vždy požadujte sklo v ka-
lenom vyhotovení, ktoré vydrží akýkoľvek 
silný náraz do jeho plochy a bezpečnosť 
v interiéri je tak vždy zaručená,“ odporúča 
pán Petr Paksi zo spoločnosti J.A.P. Slova-
kia, ktorá je producentom celosklenených 
dverí do interiéru. 

08 Dyha je nielen odolná, ale taktiež rýdzo prírodný, 

teplý materiál s nadčasovým dekorom. 

bývanie interiér



DVeRe SLúžia Na DRuHú

Pri výbere dverí si treba dobre premyslieť 
ich funkciu, pretože majú schopnosť nie-
len uzatvárať danú miestnosť, ale zároveň 
ich špeciálne vlastnosti vedia spĺňať aj 
ďalšie požiadavky. A aké to tie špeciálne 
vlastnosti môžu byť? Rodičia všetkých 
malých detí iste ocenia zvukovoizolačnú 
schopnosť, ktorá zaistí, že sa nežiaduci 
hluk z izby nedostane do ďalších miest-
ností. Ďalšou skvelou vlastnosťou je kli-
ma úprava. Najväčšie využitie klima dverí 
je v priestoroch s rozdielnymi teplotami  
a znateľne vyššou vlhkosťou, teda vstup-
né zádveria, v ktorých sa nekúri, alebo ide  
o dvere do kúpeľne, kde je vyššia vlhkosť 
typická. A v čom tkvie kúzlo odolnosti 
dverného krídla, že sa neskrúti? Súčasťou 
ich vnútornej konštrukcie je totiž hliníko-
vá vrstva, ktorá chráni dvere proti defor-
máciám spôsobeným vlhkostným a teplot-
ným prechodom.

Reko v spolupráci s J.A.P. Slovakia a SAPElI

Foto: archív firiem
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11 celosklenené dvere sú dnes populár-
ne s grafosklom, ktoré ponúka rôzne vnú- 
torné motívy aj podľa vášho priania. 

09 Vysoký lesk na presklenom krídle 
vytvára veľmi efektnú kombináciu. 

10 Mechanicky odolný cPL laminát 
môže na sebe niesť  aj rôzne drevodekory. 
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KľUČKy Sú TAKá SAMOZREJMá VEC. NEVNíMAME ICH, AJ KEď ICH POUžíVAME NESPOČETNE 
VEľA KRáT, KAžDÝ DEň, KAžDú HODINU, NA CElOM SVETE. VšIMNEME SI ICH Až VTEDy, KEď 
PRESTANú fUNGOVAť. PRETO JE PRVORADOU úlOHOU KľUČKy, ABy NEBADANE fUNGOVAlA 
TAK DlHO, AKO JE lEN MOžNé. TO BOlO PRE NEMECKéHO VÝROBCU PODNETOM NA TO, ABy 
VyVINUl SySTéM, KTORÝ SPĺňA PRESNE TIETO KRITéRIA.

NAJVyššIA KVAlITA 
ZA NAjlEPšIu cENu

Základnými kritériami sú materiál, 
prevedenie a dizajn. Ušľachtilá oceľ 
je obzvlášť odolná voči korózii, jej po-

vrch odoláva najvyššiemu zaťaženiu, pre- 
to je ideálnym materiálom pre prostredia 
s vysokou frekvenciou pohybu ľudí, kde sa 
predpokladá nešetrné používanie (priemy-
selné objekty, predajne, obytné domy). 

PullBlOc lINE

Vysokokvalitná mechanika PullBloc je vý-
nimočná svojou dlhou životnosťou a bez-
údržbovým tichým chodom, o čom svedčí 
aj predĺžená záruka 30 rokov. Jej zložená  
z týchto  prvkov:

 ZáKlADNá PODlOžKA S KlIKMI – 
sú v nej uložené tlakové pružiny a zabez-
pečuje bezproblémové klikové nasadenie 
krytky rozety. Obsahuje guličkové ložis-
ko vyrobené z tvrdenej ocele, ktoré za-
isťuje hladký a tichý pohyb kľučky aj po 
1 000 000 stlačeniach. 

 KOTVA –  je z tvrdeného plastu a tvo-
rí celok spolu so štvorhranom a kľučkou. 
Spoločná rotácia tohto celku vo vnútri 
základného krúžku zabraňuje treniu na 
hrdle kľučky, čo zvyšuje životnosť celého 
systému.

bývanie interiér
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 UPeVňOVACIe PRVKy – zalisované zá-
vitové vložky a M4 skrutky zaisťujú stabil-
né a trvácne prilnutie k dverám. 

 POhyBlIVé ČASTI – kotva s kľučkou  
a štvorhranom tvoria jeden celok. Ich sú-
časná rotácia zabraňuje akémukoľvek tre-
niu na hrdle kľučky a trvalo zaručuje jej 
otáčenie bez odporu v radiálnom aj axiál-
nom vedení. Doraz bráni kľučke zaujať inú 
pozíciu, ako je ním nastavené, tzn. nepustí 
ju vyššie, ako je dané dorazom.

PullBloc & SlideBloc mechanika garantuje 
bezporuchovú funkčnosť počas celej doby 
záruky s kľučkami všetkých značiek s ori-
ginálnym ložiskovým systémom. Všetky 
systémy PullBloc & SlideBloc sú vyrobené 
v Nemecku a certifikované podľa noriem 
DIN, eN a O-Norm.

Pullbloc funguje spoľahlivo, nehlučne, ne-
pozorovane a trvalo aj pri nadpriemernom 
zaťažení. Ak si však niekto praje, aby jeho 
kľučka okrem optimálnej funkčnosti plni-
la aj estetickú funkciu, svoj model nájde  
v sérii PullBloc Design line. Tá je kom-
bináciou trendových talianskych kľu-
čiek v moderných povrchových úpravách  
a kvalitnej nemeckej rozetovej mechaniky. 
Klučky v tejto sérii, na rozdiel od štandard-
ných modelov, majú hranaté krytky roziet, 
ktoré boli vyvinuté špeciálne pre spoloč-
nosť MP KOVANIA, čím sa kľučky zo série 
PullBloc Design line stávajú jedinečnými 
v celej európe. 

Viac info získate na:
www.kluckynadvere.sk 
a www.mpkatalogy.sk. 

Reko z materiálov MP KOVANIA

Foto: MP KOVANIA

Kľučka Hant

Kľučka Geo

Kľučka Semi

Kľučka Sara

 KOVOVý KRÚžOK – spája a spevňuje 
celú vnútornú konštrukciu. Zaisťuje tak 
potrebnú stabilitu a bezproblémové upev-
nenie na dverách. Tlakové pružiny z kva-
litnej ocele vytvárajú aktívny vratný me-
chanizmus kľučky.

 KOMPleTNý SySTéM UPeVeNIA – 
zabezpečuje presné uloženie štvorhranu. 
Zalisované závity s dĺžkou 30 mm umož-
ňujú (so štandardne balenými skrutkami) 
variabilnú hrúbku dverí od 35 do 50 mm. 
Skrutky M4 sa dajú naskrutkovať dosta-
točne hlboko, čím sa systém PullBloc stáva 
veľmi stabilným.

SlIDEBlOc lINE  

SlideBloc je cenovo výhodnejšia mechani-
ka so zárukou zvýšenou na 10 rokov. Skla-
dá sa z uvedených prvkov:

 lOžISKOVá MeChANIKA – je založe-
ná na bezúdržbovom klznom ložisku, kto-
ré sa skladá z kovovej kruhovej základne 
potiahnutej polyamidovou vrstvou. 

 KOVOVý KRÚžOK – je nosnou časťou 
celého systému, vnútornej konštrukcii po-
skytuje nevyhnutnú stabilitu. 



na chodbe bojujete o každý milimeter. 
„do týchto miestností sú ideálne modely to-
čitých schodísk, poprípade tiež segmentové 
či bočnicové schodisko. všetky menované 
druhy sa dokážu rozmermi skvele prispôso-
biť priestoru a vďaka svojmu konštrukčnému 
riešeniu obtočia steny chodby tak, aby maxi-
málne ušetrili miesto. Opomenutý nebol ani 
ich vzhľad – pýši sa vysokou úrovňou,“ uvádza 
Peter Paksi, výkonný riaditeľ J.A.P. Slova-
kia, výrobca schodov, schodísk, staveb-
ných puzdier, nerezových zábradlí a skle-
nených prvkov. 

ZAOStRENé NA ZáBRADlIA
Ku schodisku patrí tiež zábradlie. V súčas-
nej dobe máme na výber z mnohých typov 
a tvarov. Veľmi kvalitný je napríklad nere-
zový materiál, ktorý je vhodný aj pre von-
kajšie použitie. Pozadu však neostáva ani 
celosklenené zábradlie z kaleného bezpeč-
nostného skla, ktoré sa skvele hodí k mo-
derným, ale aj tradičným typom schodísk  
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MOJA CHODBA – 
  MOjA PÝchA

NA PRVOM DOJME ZálEží... 
TO PlATí AJ PRI STRETNUTí 
PRICHADZAJúCEJ NáVšTEVy  
S VAšíM DOMOM AlEBO 
ByTOM, A PRETOžE TOTO 
PRVé STRETNUTIE PREBIEHA 
VO VSTUPNEJ CHODBE, 
ZAMERAJTE SA PRáVE NA JEJ 
ARCHITEKTONICKé RIEšENIE. 

01

02

03

Vôbec nezáleží na tom, či pôjde  
o vstup do panelákového bytu, 
alebo rodinného domu, dokonca je 

úplne jedno, akú plní vaša chodba funkciu, 
či je to miestnosť s radom dverí, so scho-
diskom, alebo množstvom šatníkových 
skríň. Pokiaľ si vyberiete tie správne dizaj-
nové prvky, budete mať vyhraté! 

chODBA A SchODISkO 
V mnohých prípadoch je chodba nielen 
vstupom do bytu, ale slúži aj pre vstup 
do vyšších poschodí.  Ak je vaše existujú-
ce schodisko skôr kovový strašiak budiaci 
hrôzu, vymeňte ho za iný typ. V prípade 
veľkých priestorov môže byť schodisko so-
litérnym prvkom – skutočnou dominan-
tou miestnosti. Vhodné sú najmä masívne 
schodiská, prípadne atypické kúsky podľa 
vášho želania a zelenú majú tiež široké mo-
dely, kde sa na schodoch vyhnú dve alebo 
dokonca aj tri osoby naraz. Zaujímavé rie-
šenia sú tu ale aj pre opačné prípady, kedy 

bývanie interiér



a celkovému vzhľadu chodby. Ak máte do- 
ma schodisko bez zábradlia, môžete zvoliť 
variant tzv. stavebnicového zábradlia. Ide  
o systém komponentov, ktoré si zakúpi-
te na základe rozmerov vášho schodiska  
a potom namontujete. Tento krok zvládne 
každý šikovnejší domáci majster.

KeĎ NaD ScHODaMi ZaVLáDNe 
SklO
Nie vždy môže byť žiadúce, aby sa nám  
ihneď po otvorení vstupných dverí nasky-
tol pohľad na schodisko. Vtedy hľadáme 
vhodné riešenia k jeho čiastočnému zakry-
tiu, teda celkovému zjemneniu vstupnej 
chodby. Ak ste si pomysleli na murovanú 
alebo sadrokartónovú priečku, okamžite 
tento nápad pustite z hlavy. Ďaleko lep-
šiu službu vám urobí sklo. „nielenže ide 
o vzdušné riešenie, ktoré nezaberie žiadny 
priestor, ale navyše si môžete zvoliť okrem 
mliečneho aj zafarbené sklo – sklo s motívom 
grafosklo. ak si vyberiete originálny dekor, 
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každej návšteve sa doslova podlomia kolená. 
sklo má takmer neobmedzené možnosti, jedi-
nou podmienkou je dostatočne široká prístu-
pová cesta,“ uvádza Peter Paksi.

MAlá chODBA A DVERE 
V malej chodbe môžeme okrem problému 
s vhodným typom schodiska riešiť tiež 
problém s dverami, ktoré do seba vďaka 
svojmu otočnému prevedeniu môžu na-
rážať a brániť v pohodlnom prechádzaní 
členom rodiny. Ak je toto práve váš prípad, 
siahnite po dverách, ktoré sa zasúvajú do 
stavebného puzdra. „posuvné dvere do sta-
vebného puzdra j.a.p. slovakia ušetria oproti 
otočnému variantu dverí obrovské množstvo 
priestoru a ponúknu bezproblémový pohyb po 
chodbe. sklo, či už vo forme celosklenených, 
alebo presklených dverí, potom poslúži ako 
dizajnový prvok, ktorý navyše prepustí svetlo 
do tmavej chodby a celý priestor skvele oživí,“ 
dodáva na záver Peter Paksi. 

Reko v spolupráci s J.A.P. Slovakia, 

www.jap.sk 

Foto: J.A.P. Slovakia

01 Točité schodisko J.A.P. MAX zažiari najmä  

 v malej vstupnej chodbe. 

02 Dizajnový kúsok J.A.P. lASER v atypickom  

 prevedení ponúka nevšedný stavebný  

 prvok. Elegantná je jemná kombinácia  

 dreva a skla. 

03 Keď je schodisko vo vstupnej hale situova- 

 né zostupne o poschodie nižšie, zachráni  

 vás hranaté zábradlie.

04 Sklenená stena KAPPA s motívom stromu.

05 Systém TRIX HEAVy určený pre posuvné  

 dvere po fixnej sklenenej priečke. Použité  

 sklo je kalené sklo – Grafosklo s motívom  

 vlny.

06 Paneláková chodba s puzdrom UNIBOX pre  

 dvojo jednokrídlových dverí.

07 Do malej chodby patria celosklenené po- 

 suvné dvere s posuvom do stavebného  

 puzdra – model Norma line Standard. 

08 Sklenený obklad z Grafoskla s motívom  

 kvetín zaručí impozantný vstup.

04

07

05 06

08



    Kľučky na dvere a okná    Kovania na sklenené dvere    Bezpečnostné kovania
     Uzamykacie systémy    Posuvné systémy na dvere    Doplnky na dvere 

Kotva   
z plastu vystuženého 
sklenenými vláknami

Kovový krúžok   
s 2 tlakovými pružinami

Základný krúžok
s guličkovým ložiskom 

z tvrdenej ocele

� guličkové ložiská 
� 30 rokov záruka
� 1 000 000 cyklov
� žiadna údržba
� tichý chod

Trvácne, tiché 
a bezúdržbové kľučky na dvere

www.mpkatalogy.sk
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  V Y K U R O V A C I E
           PA N E LY

PREČO
sa rozhodnúťpre nórske elektrické konvektory ADAX NEO?
LEBO VšADe TAm, kDe je k DisPozíCii eLekTriCké nAPäTie, je moŽné jeDnoDuCho VybuDoVAť kúrenie
LEBO sA nemusíTe obáVAť sTúPAjúCiCh nákLADoV zA PLyn
LEBO kúrenie PomoCou PAneLoV je čisTé, bezPečné,
LEBO sPoľAhLiVé A jeDnoDuCho sA obsLuhuje
LEBO VAše sTAré kúrenie si môŽeTe sAmi jeDnoDuCho s minimáLnymi nákLADmi Vymeniť
LEBO nePoTrebujú PrAViDeLný serVis A zVLášTnu úDrŽbu
LEBO si DokáŽeTe VybuDoVAť VykuroVAnie nieLen Vo VAšom byTe, ALe Aj V šPeCifiCkýCh PoDmienkACh nA ChALuPe či ChATe
LEBO nePoTrebujeTe Toľko finAnčnýCh ProsTrieDkoV, 
LEBO oProTi Cene zA úsTreDné kúrenie získATe Výborné riešenie zA TreTinu nákLADoV
LEBO Pri kúPe získAVATe AŽ 5-roènú záruku nA kAŽDý VykuroVACí PAneL ADAx neo

Importér do SR:
Inter Audio s.r.o.,
Nádvorie Európy 3673/38, 945 01 Komárno
tel: +421 905 884 677, e-mail: info@adaxneo.sk

 N Ó R S K E

w w w. a d a x n e o . s k

nové  
korkové 
centrum

Korok Jelínek, spol. s r.o.
Pri Šajbách 4/B, 831 06 Bratislava 
www.korok.sk

…uvádzacie ceny

• korok  
• vinylcork  
• Printcork  
• Koža 
• Drevo

Viac ako 150 druhov  
prírodných podláh:

Pre 

zdravé 

bývanie



bývanie ochrana objektov

beZPeČNOSť 
  NA 24 HODíN

CíTIť SA VO VlASTNOM 
DOME ČI ByTE BEZPEČNE 
By MAlO Byť SAMOZREJ-
MOSťOU. BOHUžIAľ, DNEš-
NÝ SVET NIE JE IDEálNy 
A BEžNÝM ľUďOM MôžE 
REálNE HROZIť RIZIKO Vlá-
MANIA A ODCUDZENIA ICH 
MAJETKU. PRETO NEDAJTE 
ZlODEJOM šANCU A TO, ČO 
PATRí VáM, SI OCHRáňTE 
NAJVIAC, AKO SA Dá.

Pýtate sa, ako bezpečne a komplexne 
ochrániť svoj majetok? Základom sú 
moderné bezpečnostné zariadenia 

a systémy, ktoré zlodejov zaručene odra-
dia. Poznáme dva základné druhy zabez-
pečenia domov a bytov, a to mechanické 
a elektronické. Mechanické zabezpečenie 
má sťažiť alebo znemožniť prístup zlode-
ja do domu alebo bytu. Na tento účel slú-
žia ochranné fólie na okná, bezpečnostné 
dvere, mreže a podobne. elektronické bez-
pečnostné zariadenia sú o čosi sofistikova-
nejšie. Ich úlohou je upozorniť vás na to, 
že niekto sa pokúša dostať do bytu alebo 
domu bez pozvania.
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uSTRážTe Si DVeRe...
Zlodeji sa spravidla snažia vniknúť do bytu 
cez dvere alebo okná, preto ak chcete do-
konale ochrániť svoj dom alebo byt, mu-
síte zabezpečiť tieto miesta pred prípad-
ným vniknutím nechceného hosťa. Dvere 
predstavujú pre zlodeja najnenápadnejšiu 
cestu do obydlia, preto treba vsadiť na kva-
litné bezpečnostné dvere. Bežné dvere sa 
zamykajú len v jednom bode, bezpečnost-
né na minimálne šiestich, no môžu sa aj na 
desiatich až dvadsiatich miestach. Netreba 
zabudnúť ani na kvalitnú bezpečnostnú 
uzamykaciu vložku, ktorá by mala byť 
odolná proti odvŕtaniu alebo vyhmataniu 
obyčajnou či vibračnou planžetou. Zabez-
pečiť samotné dvere však nestačí. Ideálne 
je, keď sú dvere v spojení so zárubňou, 
ktorá je spevnená oceľovým pásom pozdĺž 
ich obvodu a vyplnená betónom. Dôležité 
je spomenúť, že ak chcete najvyššiu mož-
nú kvalitu, zadovážte si bezpečnostné dve-
re s certifikátom podľa platných noriem.

...a OcHRáňTe Si aJ OKNá
Ochrana okien je rovnako dôležitá. V sú-
časnosti máme na výber z troch účinných 
typov ochrany okien. Mreže, či už pevné, 
nožnicové, alebo rolovacie, predstavujú 
serióznu ochranu pred vniknutím neže-
laných hostí. Ak nestavíte na mreže, tak 
ďalšou možnosťou sú bezpečnostné fólie. 
Tie ochránia vaše okná pred rozbitím, a 
to tak, že črepy ostanú nalepené na fólii, 
ktorá úderom dokonale odolá. fólie na ok-
nách nie je vidieť, navyše chránia pred UV 
žiarením a pred prípadným porezaním. 
Predokenné hliníkové rolety s lamelami 
vyplnenými polyuretánom sú vysoko spo-
ľahlivou ochranou všetkých okien. Zlodej 
ich nemá šancu preraziť či prekopnúť. Ich 
použitím sa vaše okná stanú priam nedo-
bytnými.

beZPeČNOSť VĎaKa MODeRNeJ 
ElEktRONIkE
Zabezpečovacia signalizácia alebo popla-
chový systém sa stáva obľúbenou súčasťou 
mnohých domov. Majitelia nových, ale aj 
tých starších domov neváhajú investovať 
do moderného elektronického zabezpeče-
nia, či už drôtového, alebo bezdrôtového, 
ktoré pomocou detektorov a signalizácie 
spoľahlivo ohlási každý nepovolený vstup 
do obydlia. Okrem detektorov pohybu je 
vhodné uvažovať aj nad inštaláciou sní-
mačov signalizujúce rozbitie skla, aby bo- 
la ochrana čo najspoľahlivejšia. Rovnako 
sa bezpečnosť zvyšuje aj pri zabezpečení 
každého ďalšieho poschodia v rodinnom 
dome. Mimoriadne účinné sú elektronic-
ké zabezpečenia napojené na diaľkové 
telefónne alebo gSM komunikátory, pro-
stredníctvom ktorých dostanete vy alebo 
vaši príbuzní SMS správu o narušení súk-
romia. Komunikátory ohlásia nepovolený 
vstup bezpečnostným agentúram, ktoré  
v prípade poplachu okamžite vyšlú zása-
hovú jednotku. Bez spustenia alarmu voj-
de len ten, kto má vo vrecku správnu čipo-
vú kartu, pozná kód na klávesnici alebo si 
dvere otvorí špeciálnym kľúčom. Zaručene 
nik iný!

OchRANA NIElEN PRED 
ZlODEjMI
Ochrániť svoj majetok je potrebné nielen 
pred zlodejmi, ale aj pred ničivou silou 
požiaru. Požiar možno považovať za ove-
ľa nebezpečnejší ako vlámanie prípadné-
ho zlodeja. lupič si zoberie len niečo, ale 
ohnivý živel vám vezme všetko bez okol-
kov. Zadováženie si protipožiarneho sys-
tému je preto určite vhodnou investíciou, 
ktorá sa môže mnohonásobne vrátiť. Na 
výber máte medzi tepelnými, ionizačnými 
či optickými požiarnymi snímačmi. Štan-

dardne sa používa siréna, ktorá sa v prí-
pade ohrozenia sama spustí. V súčasnosti 
možno na trhu nájsť moderné typy pro-
tipožiarnych systémov, ktoré rozpoznajú 
všetky druhy výbušných plynov a nie je 
pre ne problém uzavrieť aj prívod plynu. 

POKušeNie V gaRážacH 
Veľkým lákadlom pre zlodejov sú autá, 
a nielen tie nové a luxusné. Odradiť zlo-
deja môžete vhodne zvolenou garážovou 
bránou či bránovým systémom. Brány 
by okrem dizajnu mali spĺňať aj nároč-
né bezpečnostné kritéria. Podľa spôsobu 
otvárania si môžete vybrať medzi jedno- či 
dvojkrídlovými bránami, posuvnými po 
koľajnici alebo samonosnými s automatic-
kým ovládaním na mieste alebo diaľkovo. 
Vstup do garáže efektne zabezpečujú mo-
derné výklopné, lamelové rolovacie, po-
suvné alebo sekciové garážové brány, ktoré 
možno ovládať viacerými spôsobmi – ruč-
ne, elektrickým pohonom, diaľkovo alebo 
na fotobunku. Moderné brány zaručene 
ochránia vaše auto pred lupičmi a myslia 
aj to, aby sa vám nestala nehoda v podobe 
privretých prstov a podobne. Na výber je 
mnoho možností, treba si vedieť zvoliť ten 
správny podľa vašich potrieb a na mieru.

IStOtA NA NEZAPlAtENIE
Ochrániť svoj majetok sa dá mechanický-
mi prvkami alebo elektronickým zabez-
pečením. Najvyššia možná miera ochra-
ny majetku spočíva v účelnej kombinácii 
oboch bezpečnostných systémov spolu  
s ešte jedným nemenej dôležitým. Tým je 
dobré poistenie, ktoré vám zaručí finanč-
nú istotu v akejkoľvek stratovej situácii. 
Podľa spôsobu zabezpečenia majetku sa 
určuje výška poistného, zvyčajne platí, že 
čím vyššia úroveň zabezpečenia, tým je aj 
vyššia suma poistného v prípade nečaka-
nej udalosti. Poistenie majetku dáva pocit 
istoty, ktorý je mnohokrát na nezaplate-
nie.

Veronika Kalinová

Foto: archív firiem a redakcie
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INfOMIX

PRODuKT ROKu 2013 – KOVOVÉ Wc TLaČiDLá FLaT

Spoločnosť Alcaplast, tradičný český výrobca sanitárnej techniky, slávi úspech so svojimi novými 
ovládacími tlačidlami FlAt. V súťaži usporiadanej odborným časopisom Obklady, dlažba, sanita 
zvíťazili v kategórii Produkty a technológie roku 2013.
Tlačidlá FLaT predstavujú najvyššiu dizajnovú radu splachovacích tlačidiel AlCA, ktorú ocenia 
nielen všetci milovníci ojedinelého dizajnu a luxusných kúpeľní. Sú vyrábané pomocou najnovších 
technológií a priebežne testované pri výrobe v laboratóriách. Mechanizmus tlačidiel flAT je 
plne integrovaný do steny, takže samotné tlačidlá vystupujú iba 5 mm nad obklad. Ich povrch je 
ošetrený  špeciálnou ochrannou vrstvou Anti-fingerprint, na ktorú sa odtlačky prstov nezachy-
távajú, vďaka čomu zostáva tlačidlo krásne čisté.
Tlačidlá FLaT sa môžu pýšiť profesionálnym dizajnom, ktorý navrhla známa česká architektka a 
dizajnérka Barbora škorpilová. Dokonale presné spracovanie v kombinácii s použitým kovovým 
materiálom robí z tlačidiel FlAt luxusný a elegantný prvok súčasného moderného interiéru.

www.alcaplast.sk

NebeSKá KLuDi baLaNce WHiTe 

Kúpeľňové batérie Kludi balance White pohnú vašimi emóciami. 
Slová ako sviežosť a očista prehodnotíte vďaka nim s novou intenzitou. 
Vábia k dotyku nielen jemne vybalansovaným tvarom, ale aj dizaj-
novým prvkom navyše – svojím povrchom. Vysokokvalitné spracovanie 
anjelsky čistej farby v kombinácii s diskrétnymi chrómovými akcentmi 
na tele batérie stavia batérie Kludi balance White na piedestál 
v miestach očisty. Subtílna čistota farieb zdôrazňuje vzdušnosť línií 
a nabáda k výnimočným riešeniam kúpeľne u vás doma. Biela batéria 
tvorí s bielou keramikou harmonický pár, výborne ladí s prírodnými 
materiálmi ako drevo či travertín a s tmavým drevom vytvára extrava-
gantný kontrast. Nech sa už u vás doma biela objaví v akejkoľvek 
podobe, vždy bude na očiach v dokonalom nebeskom šate, pripravená 
slúžiť v povestnej Made in Germany kvalite pre váš komfort pri rannej 
hygiene, rýchlej sprche, letnom opláchnutí rúk či večernom kúpeli po 
krk vo vani. Kludi balance White je pokračovateľkou úspešnej série 
Kludi Balance, ktorú ocenili poroty súťaží Plus X Award a if Design 
Award za harmonickú súhru prirodzeného pôvabu a vysokej funkčnosti 
v kúpeľňovom segmente.

www.kludi.sk 

infomix aktuality

FíNSKa SauNa – OČiSTa TeLa i Duše

Obyvatelia fínska vedia, prečo majú sauny doma – vďaka ich pravidelnému používaniu sú 
pokojnejší i zdravší. Saunovanie je nepochybne nesmierne príjemným spôsobom relaxu, 
ktorý pomôže vypnúť po dni plnom stresu a uvoľní svaly. Táto aktivita založená na zohrievaní 
tela nad normálnu telesnú teplotu a vlhkosti je zároveň nesmierne prospešná pre zdravie. 
Samozrejme, treba vedieť, ako na to. 

Dôkazom zdravotných benefitoch saunovania je jeho kolíska fínsko. fínsku saunu má totiž 
doma takmer každý, keďže obyvatelia tejto severskej krajiny dobre vedia o jej nesporných 
zdravotných benefitoch. Na Slovensku je domáca sauna skôr nadštandard, ktorý si budú môcť 
dopriať niektorí obyvatelia karloveského komplexu Byty Villinki. „Nesporné výhody saunovania 
sú známe každému fínovi, na Slovensku však, bohužiaľ, nie je až také rozšírené. Preto sme sa  
rozhodli trošku rozšíriť povedomie o tejto tradícii a dopriať ju ľuďom priamo v pohodlí domo-
va,” vysvetlila vedúca predaja a marketingu fínsko-slovenskej spoločnosti yIT Reding Jana 
Velická. 

www.yithome.sk
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NOVé hI-FI ShARP kP85Ph – VySOká kVAlItA ZVuku 
S ElEgANtNÝM DIZAjNOM 

Spoločnosť Sharp prináša nový zvukový systém hi-Fi, ktorý umožňuje vychutnať si hudbu 
v každom formáte, a to aj bezdrôtovo vďaka funkcii Bluetooth. Novinka má zaujímavý dizajn a 

vysokokvalitný zvukový systém, ktorý verne reprodukuje reálne zvuky. 
Nový zvukový systém je vybavený digitálnym zosilovačom s výkonom 2 x 25 W RMS, ktorý 

zaručuje dynamický zvuk a možnosť inteligentného Hi-fi zvuku s hlbokými a vysokými 
kmitočtami a funkciou XBASS, ktoré vám poskytnú hudbu v high-end kvalite. Všetky funkcie 

zariadenia KP85PH pracujú spoločne s menšou spotrebou energie (iba 0,4 W).
Zariadenie KP85PH umožňuje svojim používateľom nielen prehrávanie hudby z mobilných za- 

riadení a konvenčných diskov CD. Má tiež vstavaný USB port, cez ktorý je možné prehrávať 
súbory MP3 a WMA z USB kľúča. Táto súprava obsahuje tiež vstavaný rádiový prijímač so 

špeciálnou funkciou ASPM, ktorá rýchlo vyhľadá a uloží dostupné rádiové stanice.
Tento malý a ľahký zvukový systém od spoločnosti Sharp obsahuje všetko, po čom túži 

fanúšik kvalitných zvukových systémov. Okrem vysokej kvality zvuku je jeho 
prednosťou aj jednoduchý a elegantný dizajn, vďaka ktorému 

úžasne zapadne do každej miestnosti v dome. Vyrobený je 
z čierneho plastu a na kryte mechaniky pre disky 

CD je ozdobený brúseným kovovým 
prvkom. Hi-fi je kompatibilné aj  
s iPad 2, iPod a iPhone 5 a je vy-

bavený vhodnými stanicami 
a konektormi. 

Odporúčaná cena je 190 eur.

www.sharp.sk

VEtRANIE BEZ OtVORENÝch OkIEN

Klasické vetranie otvorením okna často prináša množstvo nevýhod, 
najmä, ak bývate na rušnej ulici. Hluk, prach a v sezóne alergií aj peľ totiž 
vedia poriadne znepríjemniť život. V zime zasa vetraním prichádzate  
o peniaze, keďže musíte o to viac kúriť. S tým môže byť koniec vďaka 
ventilácii Schüco VentoTherm integrovanej v oknách, ktorá zahŕňa 
tiež vzduchový filter a systém na spätné získavanie tepla. Vetranie riadi 
senzor, ktorý ho prispôsobí konkrétnym prevádzkovým podmienkam. 
Takto bez problémov a nehlučne neustále vetráte aj so zatvoreným 
oknom, čím sa vyhnete hluku, a zároveň spomínaný filter nedá šancu 
prachu, alergénnemu peľu ani hmyzu. 

VentoTherm je možné nainštalovať vertikálne i horizontálne, najlepšie 
na novostavby či pri rekonštrukciách. 

www.schueco.sk

NOVá VÝZVA PRE štuDENtOV DIZAjNu

Skupina VeLuX vyhlasuje Medzinárodnú cenu za dizajn VeLuX (VElUX International 
Design Award 2014). Jej cieľom je po prvýkrát v histórii upriamiť pozornosť na trendy budúc-
nosti a talentovaných ľudí, ktorí sú aktívni v oblasti navrhovania nových a nápaditých tieniacich 
doplnkov pre strešné okná.
Ako vyzerá tienenie budúcnosti? To je jedna z výziev novej súťaže Medzinárodná cena za 
dizajn VEluX 2014 pre študentov dizajnu. Súťaž podnecuje študentov k skúmaniu témy: 
inovácia formou experimentu a k vymýšľaniu tieniacich prvkov budúcnosti pre strešné okná. 
úlohou študentov dizajnu je objaviť úplne nové koncepty tienenia pre strešné okná a zároveň 
prehodnotiť spôsob, akým ich vnímame v súčasnosti. 
Skupina VElUX vyzvala študentov dizajnu z viac ako 20 krajín Európy, aby sa zúčastnili na súťaži, 
ktorej výsledky budú prezentované v máji 2014. Víťaz súťaže získa 6 000 eur, ktoré mu budú 
odovzdané počas slávnostného vyhlásenia cien v máji 2014. Víťaz, ktorý sa umiestni na druhom 
mieste, si odnesie odmenu 2 500 eur. Všetky súťažné návrhy budú predstavené odbornej i širokej 
verejnosti prostredníctvom jedinečnej výstavy na webe. 
Súťažiaci budú mať tiež možnosť podeliť sa o svoje myšlienky so širokou verejnosťou prostredníc-
tvom hlasovania komunít na sociálnych sieťach. Verejnosť bude môcť hlasovať za svoju obľúbenú 
prácu. Víťaz online hlasovania získa odmenu vo výške 1500 eur.

www.velux.sk 
www.designaward.velux.com
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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-
ročných zákazníkov je možnosť výroby 
sekcie brán z masívu. Ďalším krokom pri 
výbere brány je jej dizajn. Dnes je na trhu 

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.

cERtIFIkát kVAlIty



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 
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-
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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

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

„je dôležité mať dOdaný 
kvalitný tOvar a OdbOrne 

prevedenú mOntáž.“



68

stavba ochrana objektov

S približujúcou sa búrkou 
stúpne statické napätie 
v atmosfére, z ktorého 

je aktívna časť zachytáva-
ča schopná sa nabiť až na  
15 kV, teda nepotrebuje na-
pájanie z cudzieho zdroja. 
Pri prekročení prahovej hod-
noty dochádza k úderu blesku.  
V tomto okamihu reaguje ak-
tívny bleskozvod vyslaním ústre-
tového výboja skôr ako pasívny zbe-
rač. Rozdiel v reakčnom čase sa označuje 
ako „iniciačný predstih“. Tento ústretový 
výboj sa spája vysoko nad chráneným 
objektom s prichádzajúcim hlavným vý-
bojom, čím je zjednotený blesk privede-
ný priamo na hrot aktívneho zberača. 
Ďalej je vedený zvodom do uzemňovača, 
kde sa rozptýli do zeme. Z toho vyplýva, 
že aktívny bleskozvod blesky nepriťahu-
je, ale bezpečne sa spojí len s bleskami  
v priestore definovanom rádiusmi ochrany 
a výkonom jednotlivých modelov.

PReČO POužíVať aKTíVNe 
BlESkOZVODy A ZEMNIAcE 
SúStAVy

 poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti 
 v porovnaní s klasickými bleskozvodmi

 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

ÚČINNá OChRANA PReD PRIAMyM 

úDEROM BlESku

Reko

Foto: lP – AXIS s.r.o.

NA BleSKO- 

ZVOD Je POTReBNé 

MySlIeť Už PRI ZáKlA-

DOCh DOMU. ChRáNI 

PReD PRIAMyM ÚDeROM 

BleSKU, Ale TIež PReD 

JehO DôSleDKAMI, AKO 

SÚ PRePÄTIe A eleKTRO-

MAgNeTICKé  

RUŠeNIe.



Najekonomickejšie vykurovanie 
pre váš nízkoenergetický dom – 

vykurovací systém FENiX.

„Premýšľate o spôsobe vykurovania nízkoenergetického domu? Zoberte do úvahy pomer 
zriaďovacích a prevádzkových nákladov, návratnosť prvotnej investície i mieru komfortu 
jednotlivých systémov vykurovania. Zabezpečte si vykurovanie od FENIXu!“

Vykurovanie s rozumom!!!

Fenix Slovensko s.r.o.
Iliašská cesta 86
974 05  Banská Bystrica

  www.fenix.sk
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stavba vykurovanie

Každý výrobca krbových kachlí alebo 
krbovej vložky, ak to, samozrejme, 
myslí aspoň trochu vážne, sa musí 

zaoberať aj certifikáciou svojich výrobkov. 
Označenie Ce (z franc. Conformité euro-
péenne) vyjadruje, že výrobok spĺňa tech-
nické požiadavky stanovené vo všetkých 
nariadeniach vlády, ktoré sa na neho vzťa-
hujú a ktoré toto označenie stanovujú, a že 
bol pri posúdení jeho parametrov dodrža-
ný stanovený postup.

Pri výrobkoch, ktoré sú v harmonizovanej 
sfére, nie je nutné zákazníkovi okrem ná-
vodu na použitie odovzdávať ďalšie doku-
menty. Výrobca alebo dovozca môže uviesť 
na trh len taký výrobok, ktorý spĺňa har-
monizované podmienky podľa nariadenia 
eÚ č. 305/2011 alebo podmienky podľa 

zákona o stavebných výrobkoch č. 133 
z 15. 5. 2013. Pred uvedením určeného 
výrobku na trh je výrobca alebo dovozca 
povinný vydať písomné vyhlásenie o para-
metroch výrobku a označiť výrobok znač-
kou Ce. Za označením Ce vo vyhlásení  
o parametroch nasleduje identifikačné 
číslo notifikovaného orgánu. Čiže laicky 
povedané, všetky výrobky bez tohto ozna-
čenia sa nesmú predávať na trhoch ehP 
(európsky hospodársky priestor).

Toto označenie sa musí uviesť na výrobok 
alebo štítok viditeľne, nezmazateľne a čita-
teľne. Ak to povaha výrobku neumožňuje 
alebo nezaručuje, označenie Ce sa umiest-
ni na obale a v príslušnej dokumentácii. 
Veľa výrobcov uvádza na svojom štítku aj 
číslo protokolu o skúškach.

PREČO By MAlI Byť CERTIfIKOVANé?

PRI VÝBERE NOVÝCH KRBOVÝCH KACHlí AlEBO KRBOVEJ VlOžKy JE VEľMI DôlEžITé POZNAť 
ROZDIEl MEDZI CERTIfIKOVANÝM A NECERTIfIKOVANÝM VÝROBKOM. PRáVE POČAS VyKURO-
VACEJ SEZóNy SA ČASTO OBJAVUJú NA TRHU VÝROBKy BEZ CERTIfIKáTU, KTORé MôžU SPôSO-
BIť VEľKé šKODy NA MAJETKU AlEBO ZDRAVí. 
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VÝhODy cERtIFIkOVANÝch 
VÝROBkOV
Označenie Ce znamená, že výrobca prebe-
rá zodpovednosť za svoj výrobok a spĺňa 
všetky platné požiadavky. Ak toto ozna-
čenie chýba na výrobku alebo na obale  
a príslušnej dokumentácii, výrobca neručí 
za správnu funkčnosť a nepreberá zodpo-
vednosť za ním vyrobený tovar. 

Medzi výhody daných certifikovaných vý-
robkov patria zaručená tepelná účinnosť 
spaľovania, menovitý tepelný výkon, ob-
sah emisií, bezpečnosť pri prevádzke, opa-
kovaná kvalita, záruka a servis.

Je TePeLNá úČiNNOSť 
DÔLežiTá?
Mali by sme sa pozastaviť hlavne pri  
tepelnej účinnosti a výkone. Asi každé-
ho zaujíma, koľko paliva bude musieť 
spotrebovať, aby dosiahol želaný efekt. 
Nezabúdajme na to, že čím vyšší výkon, 
tým aj spotreba paliva bude vyššia. Sú 
predajcovia, ktorí klientom budú tvrdiť 

(len, aby predali), že ich krbové kachle za 
2 000 € alebo krbová vložka dokážu na 
jedno priloženie horieť aj 12 hodín. I keď 
je  to pravda, tak výkon tohto spotrebiča, 
ktorý budú deklarovať, pri takomto horení 
nebude adekvátny. Výpočet, ktorý nás ne-
pustí pri spotrebe paliva pri deklarovanom 
výkone v kW, je veľmi jednoduchý. Drevná 
hmota má priemerne využiteľný výkon  
s 1 kg paliva cca 4 kW, samozrejme, že zále-
ží aj na tom, či ide o tvrdé alebo mäkké dre-
vo, a to pri 100 %-nej tepelnej účinnosti, 
čo nemajú žiadne krbové vložky ani krbo-
vé kachle. Tepelná účinnosť krbových vlo-
žiek a krbových kachlí sa pohybuje okolo  
75 – 85 %, a preto pri účinnosti napríklad 
80 % je využiteľnosť 1 kg drevnej hmo-
ty 3,2 kW, čo je pri 14 kW krbe spotreba 
4,4 kg drevnej hmoty za hodinu. Takže, 
ak chceme mať výkon krbových kachlí  
14 kW, spotreba bude vždy 4,4 kg za ho-
dinu. Je to matematika, ktorá nepustí,  
a tak je fyzikálne nemožné, aby sme dvo-
mi polenami kúrili 12 hodín a mali teplo 
v dome.

NEZABúDAjME NA SERVIS
Čoraz viac sa na náš trh tlačia zahraniční 
výrobcovia krbových vložiek a krbových 
kachlí z menej vyspelých krajín, niektorí 
s kvalitnými výrobkami a iní s menej kva-
litnými výrobkami a so slabším zázemím.  
lákajú predovšetkým na priaznivú cenu. 
Ponúkajú síce 24-mesačnú záruku na svoje 
výrobky, ale tá vyplýva zo zákona, ale čo ak 
bude treba  vymeniť niektorú časť výrob-
ku, keď už bude po záručnej dobe? To je 
problém, na ktorý pri kúpe myslí len má-
lokto. Preto pred kúpou krbových kachlí 
alebo vložky sa treba zamyslieť práve nad 
dostupnosťou náhradných dielov daného 
výrobcu a ponúkaným servisom. A pokiaľ 
uvažujete o kúpe, tak si určite vyberte kr-
bové kachle alebo vložku so sekundárnym 
spaľovaním, ktoré vám dokonale vyčis-
tí sklo. Na čo by vám boli krbové kachle 
s presklenými dvierkami a čiernym zady-
meným sklom, pri ktorom by ste nevide-
li plameň? Preto môžeme na záver skon-
štatovať, že je určite rozumnejšie kupovať 
certifikované výrobky od kvalitných do-
mácich výrobcov, u ktorých nie je problém 
ani so záručným či pozáručným servisom.

Reko z materiálov spoločnosti Thorma výroba 

Foto: Thorma výroba
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VýBeR 
KOMíNa

ného výrobcu, sú preverené skúsenosťami, 
vzájomne spolupracujú a ich výroba je pod 
neustálym dohľadom technickej kontroly. 
Preverená kvalita jednotlivých komponen-
tov vytvára systém garancie bezpečnosti 
a istoty za rozumnú cenu.  

Aká jE NAjlEPšIA RúRA?
Kvalitná šamotová rúra je základom dob-
rého komína. Dôležité je, aby bola vložka 
odolná voči vyhoreniu sadzí. Toto krité-
rium spĺňa väčšina šamotových vložiek, 
distribuovaných na Slovensku. Rozdiel 
medzi jednotlivými vložkami však spočíva 
v tom, ako vysokú teplotu a po akú dobu sú 
schopné zvládnuť bez ujmy. Rúra by mala 
byť čo najmenej nasiakavá a teda odolná 
voči vode. Kvapalina sa tak nedostane na 
vonkajší obvodový plášť a nedochádza 
k narušeniu izolačných vlastností komína.  
Okrem kvalitného materiálu sa zamerajte 
na to, aby mal komín čo najmenej spojov. 
„mOderné šamOtOvé rúry dOsa-
hujú dĺžku 1,33 m a sú absOlútne 
vOdOtesné aj vďaka hrdlOvému 
spOju. vzájOmné zasunutie rúr je 
výrazne vyššie akO v prípade spOja 
perO a drážka,“ objasňuje Maroš Plško, 
technický riaditeľ spoločnosti Schiedel 
Slovensko. Rovnako môžete aj skrátiť 
rúru, ako potrebujete, a prispôsobiť ju svo-
jim potrebám. 

aKO ZLOžiť KOMíN?
Rovnako, ako aj pri základoch domu, aj 
pri základoch komína je dôležitá každá 
maličkosť. Základ komína musí zodpove-
dať viacerým kritériám. Jedným z nich je 
výška komína. Prvú tvárnicu vždy stavaj-
te na podstavec (sokel) s výškou 30 cm, 
na ktorom je hydroizolácia. Podstavec 
(sokel) môže byť zhotovený z viacerých 
materiálov. Môže to byť betón, zhotovený 
vybetónovaním komínovej tvárnice alebo 
vymurovaný z pevných tehál. Pred samot-

Ak chcete mať dobrý komín, ktorý 
bude počas mnohých rokov spo-
ľahlivo plniť svoju funkciu, mali 

by ste pred samotným výberom poznať 
základné poveternostné podmienky da-
nej geografickej oblasti a mať premyslený 
druh spotrebiča. Ostatné ponechajte na 
odborníkov, ktorí vám správne navrhnú 
komínový systém, výšku a priemer.  

ZOStAVA AlEBO SyStéM?
Keď sa poriadne rozhliadnete, môžete 
nájsť veľké množstvo komínov, ktoré sa 
vyznačujú skutočne mimoriadne nízkou 
cenou. Väčšinou ide o lokálnych predaj-
cov, ktorí ponúkajú komínové zostavy od 
rôznych výrobcov s rozdielnou kvalitou 
jednotlivých komponentov. Zvyšuje sa tak 
nielen riziko nechcených nehôd, ale môže 
sa stať, že záruku na komín ako celok ne-
musíte dostať. Preto žiadajte od svojho vý-
robcu certifikát na celý komín, nie iba na 
jednotlivé komponenty. Na rozdiel od nie-
ktorých  komínových zostáv, kde jednot-
livé komponenty pozostávajú od najrôz-
nejších výrobcov a ich kvalita nedosahuje 
želanú úroveň, ucelený komínový systém 
je zložený z komponentov, ktoré sú od jed-

MODERNé KOMíNy Sú DNES SOfISTIKOVANé SySTéMy S VIA- 
CERÝMI DOPlNKOVÝMI fUNKCIAMI. ZáKlADNá fUNKCIA VšAK 
ZOSTáVA NEMENNá – BEZPEČNE ODVIESť NEBEZPEČNé SPA-
lINy DO OVZDUšIA A OCHRáNIť VáS AJ VAšU RODINU PRED 
SPAlINAMI. 

stavba vykurovanie



úlohou je zabrániť prudkému klesaniu 
teploty spalín. Nekvalitná izolácia môže 
spôsobiť stekanie kondenzátu po stenách 
prieduchu. Optimálnou voľbou je tepelná 
izolácia integrovaná v komínovej tvárnici. 
Z materiálov je vhodná izolácia z mine-
rálnych vlákien. Zamedzuje úniku tepla  
a zaisťuje optimálnu prevádzkovú teplotu 
v komíne, aby nedochádzalo k výraznému 
ochladzovaniu spalín a teda ku kondenzá-
cii. Minerálne vlákno odoláva krátkodobo 
teplotám až do 1 000 °C, dá sa ľahko ohý-
bať a vyznačuje sa dobrou priľnavosťou. 

aNTiKOROVÝ KOMíN:
 použitie v novostavbách, starších   

 rodinných domoch, ale aj na chatách  
 alebo chalupách, 

 konštrukcia trojvrstvová – vnútorná  
 antikorová rúra, kvalitná tepelná 
  izolácia a vonkajšie opláštenie tiež  
 z antikorovej vysokoleštenej ocele, 

 použitie v exteriéri aj interiéri,
 nízka hmotnosť komína nevyžaduje,  

 dodatočný základ pre výstavbu komína,
 malý počet dielcov, zníženie nákladov  

 na montáž,
 žiadne zatepľovanie v mieste výstavby,
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 bezproblémová montáž aj na fasádu,
 menšia životnosť,
 vyššia cena.

KeRaMicKÝ KOMíN: 
 je zložený zo šamotovej rúry, tepelnej 

 izolácie a tvárnice,
 moderné typy keramického komína  

 spájajú tepelnú izoláciu a komínovú  
 tvárnicu do jedného kompaktného  
 celku s neporovnateľne lepšími  
 vlastnosťami a rýchlou výstavbou, 

 vhodný aj pre nízkoenergetické   
 a pasívne domy, 

 dlhšia životnosť,
 lacnejší v porovnaní a antikorovým  

 komínom,
 v prípade integrovanej izolácie rýchla  

 a jednoduchá montáž, 
 potrebuje nosný základ, 
 u niektorých typov je montáž   

 náročnejšia.

Michal Ondruš

Foto: Schiedel 

nou výstavbou komínového telesa je vždy 
potrebné počítať s potrebnou dobou tuh-
nutia zhotoveného sokla. 

Z AkéhO MAtERIálu? 
Murovaný komín dnes často nespĺňa požia-
davky súčasných a tiež budúcich koncepcií 
vykurovania. „murOvaný kOmín má 
hOrší ťah, je citlivý na vlhkOsť, 
má nepatrnú OdOlnOsť prOti kyse-
line, akO aj zlú tepelnú izOláciu,“ 
konštatuje Maroš Plško. V súčasnosti si 
môžete pri stavbe domu vybrať buď ko-
mín s kovovou (hliníkovou, antikorovou), 
alebo keramickou vložkou, ktorá znižuje 
tepelný rozdiel medzi vnútorným a von-
kajším povrchom. Tým sa znižuje napätie 
v materiáli a zväčšuje sa tepelná odolnosť 
komína. Vhodné komínové teleso vás na 
dlhý čas ochráni pred nebezpečenstvom 
vzniku požiaru či vyhorením sadzí. Záro-
veň získate s kvalitným komínovým systé-
mom možnosť slobodného výberu paliva.

Akú IZOlácIu? 
Nerozlučnou súčasťou každého komíno-
vého telesa by okrem vhodnej vložky mala 
byť aj kvalitná izolácia. Jej primárnou 

vhodné koMínové TeleSo váS na dlhý čaS 
oChráni pred neBezpečenSTvoM vzniku požiaru 
či vyhoreníM Sadzí. 





fíNSKE MAStENcOVé PEcE  

Veľké množstvo energie vyprodukovanej metódou 
splyňovaného spaľovania Zlatý Oheň je využité 
na veľmi efektívne vykúrenie domova. Bohaté 

množstvo tepelnej energie vyprodukovanej vysokou 
teplotou je naakumulované do kameňa už v spaľo-
vacej komore. Mastencové jadro pece uskladní viac 
než 70% tepelnej energie, zatiaľ čo zvyšná energia 
je uskladnená v ostatných častiach pece prostred-

níctvom dymovodov. Z jadra pece sála rovnomerne 
do miestnosti. Po dvoch hodinách kúrenia pomaly 

uvoľnená energia dokáže váš domov vyhriať 
viac ako 24 hodín. 

 

kONtAkty:
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Služby:

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



ská firma je potom schopná nielen tento 
návrh vypracovať, ale v prípade potreby 
schválenia zmeny vzhľadu panelového 
domu urobiť aj priestorové modely navrh-
nutých variantov pre rokovanie so správ-
nymi orgánmi.

NOSNá kONštRukcIA
Drevené priehradové väzníky spájané 
styčníkovými doskami predstavujú mo-
dernú technológiu kombinácie drevených 
a oceľových prvkov.  Montáž priehradovej 
konštrukcie je veľmi rýchla. Tento moder-
ný systém realizácie nosných konštrukcií 
striech sa predovšetkým uplatňuje pri 
zhotovovaní krovových konštrukcií rodin-
ných domov, prístreškov, hál a pod., ktoré 
spoločnost taktiež vykonáva.

Systém predstavuje ľahký typ dvojplášťo-
vej strechy s minimálnym zaťažením pô-
vodného objektu (asi 20 kg/m2). Z tohto 

PRi ZaTeKaNí STRecHy

OByVATElIA PANElOVÝCH 
DOMOV, NAJMä Tí, KTORí 
BÝVAJú NA NAJVyššíCH POD-
lAžIACH, ČASTO PREžíVAJú 
NOČNú MORU V PODOBE 
PREDSTAVy, žE IM BUDE DO 
ByTU ZATEKAť. KAžDá STRE-
CHA PRíDE DO šTáDIA, KEDy 
SA Už BEžNÝM SPôSOBOM 
NEDá OPRAVIť A TREBA URO-
BIť KOMPlETNÝ NOVÝ HyD-
ROIZOlAČNÝ POVlAK. DAl By 
SA VšAK TAKÝTO PROBléM 
VyRIEšIť DEfINITíVNE?

Systém RpSt určený na zastrešenie  
a rekonštrukciu plochých striech 
spája výhody drevenej nosnej kon-

štrukcie a oceľových strešných krytín  
s poplastovanou povrchovou úpravou s dl-
hou životnosťou. Inštaluje sa priamo na 
existujúcu plochú strechu, pričom možno 
všetky pôvodné vrstvy strešného plášťa 
ponechať. Ide o vytvorenie novej dvoj-
plášťovej strechy (sedlovej, valbovej a po-
dobne), ktorej nosnú konštrukciu tvoria 
drevené priehradové väzníky spájané styč-
níkovými doskami. Na väzniciach je ukot-
vená profilovaná plechová strešná krytina  
z oceľového plechu s ochranným plas-
tovým povlakom. Odkvapový systém je  
z toho istého materiálu ako strešná kry-
tina. Pred realizáciou treba v spolupráci 
s investorom a príslušným stavebným 
úradom vyhotoviť projektový návrh stre-
chy, ktorý umožní vybrať najefektívnejší 
variant zastrešenia. Samotná dodávateľ-

SPOľAHlIVé 
A DEfINITíVNE RIEšENIE
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dôvodu sa kladie veľký dôraz na dosta-
točné zaistenie nosnej konštrukcie pred 
účinkom sania od vetra. Každý väzník sa 
ukotvuje minimálne na troch alebo šty-
roch miestach priamo do stropných pane-
lov oceľovými alebo chemickými kotvami. 
Kotvenie sa robí až po zakrytí objektu 
novou strešnou krytinou, aby sa predišlo  
zatečeniu  pri  montáži  strechy.

PlEchOVá kRytINA 
A jEj ODVODNENIE
Základným materiálom na výrobu kryti-
ny je kvalitný oceľový plech s hrúbkou 0,5  
alebo 0,6 mm. Po oboch stranách má och- 
ranné vrstvy z plastu. Plech je profilovaný 
v tvare škridiel alebo trapézu. Po kryti-
ne sa dá aj chodiť, čo umožňuje kontrolu  
a údržbu prvkov na streche (spoločné an-
tény, satelity, vzduchotechnika a pod.). Po-
vrchová úprava zabezpečí, že sneh, voda, 
mach, listy či bežné priemyselné znečiste-
nie nespôsobujú škody. Voda zo strechy sa 
odvádza do vonkajších pododkvapových 
žľabov. Veľmi výhodné je pre odvodnenie 
strechy využiť pôvodné strešné vpusty, do 
ktorých je odvodnenie väčšinou napojené.

žiVOTNOSť STRecHy
životnosť systému ovplyvňuje niekoľko 
faktorov. Prvým je dôkladné odvetrá-
vanie nového pôjdového priestoru. Pri 
nedostatočnom odvetraní dochádza ku 
kondenzácii vodných pár v medzistreš-
nom priestore, čo znižuje životnosť nielen 

nosnej konštrukcie, ale aj strešnej krytiny. 
Druhým faktorom je dôkladná impregná-
cia všetkých drevených prvkov, ktorá sa 
prevádza v špeciálnej impregnačnej vani. 
Tretím faktorom je druh a kvalita mate-
riálu použitého na odkvapový systém. 
Predovšetkým ide o jeho dlhú životnosť  
a bezúdržbovosť. Pri dodržaní všetkých 
uvedených zásad môže životnosť takto 
zhotovenej strechy vysoko prekročiť život-
nosť celého objektu.

VÝBER SyStéMu
Systém možno aplikovať na pôvodné 
strechy panelových domov. Najprv treba 
uskutočniť obhliadku objektu a následne 
požiadať o bezplatné vypracovanie ceno-
vej ponuky v rôznych variantoch. Veľmi 
orientačne možno povedať, že rekonštruk-
cia strechy týmto systémom je priemerne 
o 30 % drahšia než oprava pôvodnej jed-
noplášťovej strechy. financovanie novej 
strechy je možné riešiť splátkovým kalen-
dárom, prípadne rôznymi druhmi úverov.

chARAktERIStIkA StREšNéhO 
SyStéMu

 Vrstvy pôvodného strešného plášťa  
 netreba odstraňovať. 

  Dvojplášťový systém zabezpečí veľmi  
 kvalitné vetranie. Dokonalé odvetranie  
 strechy umožní vysušenie existujúcich  
 vrstiev plochej strechy, ktoré často  
 bývajú navlhnuté. 

  Na rozdiel od opravy plochých striech  
 pomocou asfaltových a fóliových pásov,  
 poskytuje systém  trvalé a definitívne  
 riešenie problému.

  Vďaka vhodne zvolenému   
 technologickému postupu nedochádza  
 k zatečeniu ani počas montáže nového  
 strešného plášťa.

  Statické zaťaženie objektu novou   
 strešnou konštrukciou je minimálne,  
 nedochádza k žiadnemu narušeniu  
 celkovej statiky domu.

  Nová strecha je dobre kotvená a odolá  
 aj v extrémnych poveternostných   
 podmienkach.

  Strešná konštrukcia sa navrhuje   
 s dostatočnou podchodnou výškou,  
 ktorá umožňuje bezproblémovú   
 kontrolu strechy.

  Zateplenie strechy sa môže robiť buď  
 priamo pri montáži nového strešného  
 plášťa, alebo dodatočne.

  Zlepší sa celkový vzhľad objektu a tiež  
 zhodnotenie panelového domu.

Ak vás zaujíma, ako definitívne odstrániť 
problémy plochej strechy a usporiť nákla-
dy na jej údržbu, neváhajte a kontaktujte 
nás. Ponúkneme vám technické poraden-
stvo a hlavne konkrétne a individuálne 
riešenie aplikácie nášho systému pre vašu 
strechu.

Roman Kováčik , autor je konateľom 

spoločnosti STRECHy 92, s. r. o.

Foto: STRECHy 92

legionárska 17, 911 01 Trenčín

Tel./ fax: +421 32 649 41 02

Mobil: +421 911 180 815

e-mail: info@strechy92.sk

www.strechy92.sk

Priečny rez systémom RpSt na bytovom dome

Systém RpSt na bytovom dome Krov rodinného domu
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stavba nízkoenergetické bývanie         

Trend stavania sa v posledných ro-
koch veľmi posunul, od bežných 
stavieb prešiel cez tie nízkoenerge-

tické a pasívne až po nastávajúcu éru tzv. 
energeticky nulových domov, teda domov, 
ktoré majú nízku spotrebu energie na pre-
vádzku a navyše svoje energetické potreby 
saturujú z obnoviteľných zdrojov. Ponuka 
nových možností  a technológií do týchto 
domov je veľká, vyberať si môžete podľa 
mnohých parametrov. Pokiaľ však chcete 
postaviť dom, ktorý pre vás bude i v ďal-

SPOČíTAJTe SI, Z ČOhO SA 

OPLaTí STaVať!

KAžDÝ Z NáS SI 
PRAJE MAť KRáSNy, 

úTUlNÝ DOM, V KTOROM 
SA BUDE DOBRE CíTIť V lETE 

I V ZIME A KTORÝ NAVyšE 
ZVláDNE „UžIVIť“. INÝMI SlO-
VAMI, VyTVORENIE KOMfORT-
NéHO BÝVANIA NáS NEBUDE 

STáť ZByTOČNE MNOHO 
VÝDAVKOV ZA SPOTRE-

BU ENERGIE. 

01

02
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ších rokoch ekonomicky udržateľný a na-
vyše vám zaistí komfortné bývanie v kaž-
dom ročnom období, musíte starostlivo 
vyberať i stavebný materiál.

Aké MuRIVO jE EkONOMIcky 
OPtIMálNE?
Mohlo by sa zdať, že pri voľbe materiálu 
bude rozhodovať predovšetkým cena, av-
šak nižšia obstarávacia cena spravidla zna-
mená i horšie tepelnoizolačné parametre  
a následne potom i vyššie investície do 
spotrebovanej energie na vykurovanie. 
Naopak, voľba najdrahšieho produktu ne-
musí znamenať, že sa nám investícia vráti. 
ekonomicky optimálne však znamená ide-
álne prepojenie kvality a ceny. Najväčší čes-
ký výrobca tehlových produktov helUZ 
si pre svoje konštrukčné systémy nechal  
u SeVen energy, s. r. o, vypracovať štúdiu,  
z ktorej vyšlo to, že z hľadiska dosiahnutia 
optimálnej nákladovej úrovne je výhodné 
použiť jednovrstvové murivo. Ako naj-
viac ekonomicky optimálne sa javí murivo  

z brúsených tehál helUZ family 50,  
family 44 a family 38 2in1, ktoré sa vy-
značujú veľmi dobrými tepelnoizolačnými 
vlastnosťami, a pritom i výhodnou obsta-
rávacou cenou. 

DOMy BuDúcNOStI
Od roku 2020 sa budú stavať iba tzv. 
takmer nulové domy, teda také, ktoré 
budú mať veľmi nízku spotrebu energie na 
prevádzku a zároveň bude potrebná ener-
gia z veľkej časti krytá z obnoviteľných 
zdrojov. Výstavba takýchto domov je mož-
ná už teraz, je však ešte  stále investične 
náročná. Výsledky štúdie preukázali, že i 
v kategórii „nadštandardných“ konštruk-
cií je výhodnejšie použiť jednovrstvové 
murivo z tehlových blokov vyplnených 
tepelným izolantom oproti murivu s kon-
taktným zateplením. Vysokým požiadav-
kám nulových domov vyhovujú tehlové 
bloky helUZ family 2in1 so šírkou 50 cm  
a 44 cm, ktoré majú veľké množstvo 
malých otvorov, vyplnených drobnými 

guľôčkami polystyrénu. Tým sa podarilo 
maximálne eliminovať sálavý prenos tep-
la, čomu zodpovedajú i výsledné tepelno-
izolačné vlastnosti tohto produktu. Tieto 
tehlové bloky sú najlepšie na českom a slo-
venskom trhu a vďaka týmto jedinečným 
fyzikálnym vlastnostiam zaisťujú v dome 
optimálnu mikroklímu pre bývanie. 

Bližšie informácie ohľadom uvedených 
produktov získate aj na www.heluz.sk.

Reko z materiálov spoločnosti HElUZ

Foto: HElUZ
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01 Dokončený pasívny dom 

 HElUZ  TRIUMf

02 Hrubá stavba pasívneho domu  

 HElUZ  TRIUMf

03 Nanášenie celoplošného lepidla na tehly  

 vyplnené polystyrénom

04 Pena na tehlách family  2in1

05 Kladenie druhej vrstvy muriva NP

06  Brúsený tehlový blok HElUZ 

 family 50 2in1

07 Tehlový blok HElUZ family 50

06

07
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stavba materiály

Až 90 % 
NášHO žIVOTA 

TRáVIME V UZAVRETÝCH 
PRIESTOROCH, PRETO JE KVAlI-
TA VNúTORNéHO VZDUCHU Kľ-

úČOVá NIElEN PRE POCIT POHODy, 
AlE AJ PRE NAšE ZDRAVIE. ROZHOD-

NUTIE, AKO ZDRAVO BUDEME BÝVAť, JE 
V NAšICH RUKáCH. VäČšINA Z POUžI-

TÝCH MATERIálOV ZOSTáVA V NAšOM 
DOME NAVžDy, A PRETO By NEMAlI 
OBSAHOVAť šKODlIVINy AlEBO Byť 

PRíČINOU VZNIKU šKODlIVÝCH 
EMISIí. VNúTORNú KlíMU 
OVPlyVňUJE HNEď NIE-

KOľKO fAKTOROV. 

fyzikálne faktory ako vlhkosť vzdu-
chu, jeho teplota a prúdenie, vdušné 
ióny a jemný prach môžu viesť k po-

škodeniu dýchacích ciest, ohrozeniu funk-
cie pľúc a k srdcovo-cievnym ochoreniam. 
Následkom škodlivého vplyvu biologic-
kých faktorov, akými sú plesne, baktérie, 
vírusy, parazity, alergény a riasy, môžu 
byť alergie, podráždenia, infekcie alebo 
zaťaženie nežiaducim zápachom. Do hry 
vstupujú aj alergény z domového prachu, 
zo zvieracích tkanív, zo stavebných mate-
riálov a rastlín. Tieto škodliviny spôsobu-
jú časté zápaly pokožky a slizníc, nádchu 
alebo alergickú astmu. Vnútornú klímu 
ovplyvňujú tiež chemické faktory ako rôz-
ne zápachy, rozpúšťadlá, CO2, dym a VOC 
(z angl. Volatile Organic Compound – voľ-
ná organická častica). Nepríjemný zápach 
môže pochádzať z nábytku alebo z laku 
na podlahe, odpadových rúr alebo z von-
kajšieho prostredia a môže narúšať pocit 

ZDRAVO DýChAť, 
ZDRaVO bÝVať



vzhľadOm na skutOčnOsť, že zaťaženie 
pOškOdenOu OzónOvOu vrstvOu, prachOm 

a peľmi sťažuje mnOhým ľuďOm pObyt v prírOde, je 
extrémne dôležité zaOberať sa kvalitOu vzduchu 
medzi vlastnými štyrmi stenami.“  

Dr. Petra Zieglmayer, 
Centrum pre liečbu alergií, 
Viedeň

novať. Pre štrukturovaný povrch stien 
je optimálna kombinácia Baumit Klima 
omietky a Baumit Klima farby. Pre sadro-
kartón, betónové povrchy alebo v prípade 
vysprávok stien je vhodné použiť Baumit 
Klima stierku, ktorá zároveň predstavuje 
to najlepšie riešenie pre úpravu stien v na-
šich panelákových bytoch. Ideálne hladký 
povrch stien možno dosiahnuť použitím 
Baumit Klima omietky a prírodnej vápen-
nej stierky Baumit Klima glet. Na povrcho-
vú úpravu je určená Baumit Klima farba na 
silikátovej báze so schopnosťou aktívneho 
dýchania, ktorá optimálne dopĺňa účinok 
produktov Baumit Klima. 

Všetky produkty radu Baumit Klima sú 
certifikované medzinárodnou organizá-
ciou pre rozvoj výstavby a bývania Natu-
replus ako vhodné pre trvalo udržateľný 
rozvoj. Produkty s týmto certifikátom sa 
vyznačujú vysokou kvalitou a funkčnos-
ťou vo vzťahu k zdraviu aj k životnému 
prostrediu. 

Viac informácii získate na www.baumit.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Baumit

Foto: Baumit
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pohody či dokonca vyvolávať stres. VOC, 
plynné organické zlúčeniny, môžu vznikať 
ako výsledok prirodzeného procesu odbú-
ravania niektorých látok z rozpúšťadiel, fa-
rieb, lakov alebo lepidiel. Možné zdravotné 
dôsledky sú podráždenie dýchacích ciest, 
poškodenie nervového systému, zaťaženie 
zápachom a narušenie pohody, tzv. syn-
dróm chorých budov. Čiastočne sú tieto 
škodliviny aj rakovinotvorné.

NA POMOc PRIcháDZAjú 
ZDRAVé StAVEBNé MAtERIály
Omietka na báze vápna neprináša do 
domu len prírodu. Jej antibakteriálne účin-
ky boli známe už v antike. Dnes sa vápno 
využíva v medicíne, poľnohospodárstve 
a pri výrobe potravín. Vďaka difúznej 
otvorenosti pôsobí vápno ako regulátor 
vlhkosti. Vápenná Baumit Klima omiet-
ka využíva a znásobuje tento efekt vďaka 
svojej mikroporéznej štruktúre. V porov-
naní s bežnými vnútornými omietkami 

dokáže absorbovať viac  vlhkosti za kratší 
čas a pomaly a rovnomerne ju v prípade 
poklesu vlhkosti odovzdávať späť do vnú-
torného vzduchu. Baumit Klima omietka 
tak prispieva k podstatnému obmedzeniu 
extrémnych výkyvov vlhkosti, čo vedie 
k väčšej pohode v interiéri. Vápenná Bau-
mit Klima omietka reguluje okrem obsahu 
vlhkosti aj obsah škodlivín vo vnútornom 
vzduchu. Jej vysoká hodnota ph = 12 – 13 
zaručuje protiplesňové a antibakteriálne 
vlastnosti. Minerálny povrch omietky na-
vyše nevytvára náboj statickej elektriny 
a neumožňuje tak ukladanie jemných čias-
točiek prachu. Výsledkom je zdravé, čisté 
a príjemné prostredie v interiéri. 

PRE štRuktuROVANé POVRchy 
Aj DOkONAlE hlADké StENy 
Popri Baumit Klima omietke sú k dispozí-
cii i ďalšie výrobky z ekologického mine-
rálneho omietkového systému pre zdravé 
bývanie, ktoré možno vzájomne kombi-

BAuMIt klIMA OMIEtkA

 REGUlUJE VlHKOSť
 AKTíVNE DÝCHA
 Má PROTIPlESňOVé 

    A ANTIBAKTERIálNE 
    VlASTNOSTI

 Má ANTISTATICKÝ POVRCH
 MINERálNA OMIETKA
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stavba nízkoenergetické bývanie

NíZKOeNeRgeTicKÝ 
DOM A JEHO PARAMETRE
NíZKOENERGETICKé RODINNé DOMy MOžNO S POKOJNÝM VEDOMíM OZNAČIť  
NIElEN  ZA DOMy BUDúCNOSTI, AlE Už AJ SúČASNOSTI. Už V NáZVE MAJú  
VyJADRENú SVOJU PODSTATU, KTOROU JE ZNížENIE ENERGETICKEJ NáROČNOSTI 
DOMU. SPOTREBA ENERGIí TÝCHTO STAVIEB JE V POROVNANí S KlASICKÝMI 
STARšíMI DOMAMI VÝRAZNE NIžšIA, ČíM DOM NIElEN šETRí, AlE AJ 
CHRáNI žIVOTNé PROSTREDIE. 
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K tomu, aby sme mohli rodinný dom 
označiť ako nízkoenergetický, musí 
spĺňať náročné parametre. hlavným 

kritériom je správna kombinácia viacerých 
technicko-technologických opatrení, ktoré 
vo vzájomnej korelácii  prispievajú k poža-
dovanej energetickej úspornosti každého 
nízkoenergetického rodinného domu.

O kritériách a parametroch nízkoenerge-
tických stavieb, ale aj o rekonštrukcii star-
ších domov a podobne sme sa porozprávali 
s českým architektom TOMáŠOM KlAN-
COM, ktorý sa špecializuje na výstavbu 
práve takýchto domov.

ako by ste definovali nízkoener-
getickú stavbu a čo sú hlavné 
kritéria pri hodnotení energetic-
kej náročnosti?

 Nízkoenergetický rodinný dom je 
bežná stavba, ktorej súhrnná energetická 
bilancia vyjadrená v Preukaze energetickej 
náročnosti budovy (ďalej len PeNB) sa 
pohybuje v rozmedzí 15 – 50 kWh/m2 

za rok. Na hodnotiacej farebnej škále, 
ktorú poznáme napríklad z chladničiek, 
umývačiek riadu a pod., by sme priradili 
triedu energetickej náročnosti „A“. Pod 
týmto rozmedzím sú pasívne domy < 15 
kWh/m2 za rok s triedou energetickej 
náročnosti „A+“. Nad týmto rozmedzím 
50 – 100 kWh/m2 za rok sú bežné stavby 
s triedou energetickej náročnosti „B“. 
Maximálna prípustná hodnota energetic-
kej náročnosti sa dnes orientačne uvádza 
< 150 kWh/m2 za rok a zodpovedá jej 
energetická trieda „C“. Rodinné domy  
s vyššou energetickou triedou náročnosti 
by sa dnes navrhovať a stavať nemali.

PeNB zahrňuje v sebe súhrnnú energe-
tickú bilanciu podľa posúdenia nasledujú-
cich parametrov:

1. TePelNé STRATy DOMU sú výsled-
kom výpočtu priepustnosti tepla kon-
štrukciami základov, stien a strechy  
a tepelnotechnickými parametrami okien 
a dvier uvádzané ako „U“ a „K“. Celkové 
tepelné straty domu zohľadnené k ploche 
obalu budovy sa súhrnne vyjadrujú ako 
Q a uvádzajú sa v kW. Toto kritérium 
skôr slúžilo k navrhnutiu veľkosti výkonu 
zdroja kúrenia. Dnes je však na posúdenie 
celkovej energetickej bilancie tento údaj 

nedostatočný a je iba jedným z viacerých 
parametrov, ktoré sa posudzujú.

2. ORIeNTáCIA DOMU ku svetovým 
stranám, z čoho vyplýva získanie tepla 
z ohrievania domu slnkom cez okná, 
prípadne ochladzovanie na tienistých 
stranách.

3. SPôSOB VeTRANIA, ktorý hrá svoju 
úlohu predovšetkým pri snahe dosiahnuť 
dolnú hranicu nízkoenergetických para-
metrov domu. Pasívny dom sa bez riade-
ného vetrania s rekuperáciou (zhromaž-
ďovanie odpadových látok alebo energie 
na opätovné použitie) nezaobíde.

4. Zohľadňujú sa TePelNé ZISKy  
Z PReVáDZKy eleKTRICKýCh SPOT-
ReBIČOV a teplotné zisky spôsobené 
prítomnosťou človeka.

5. Nakoniec sa posudzuje taktiež i pridaná 
hodnota energie zo samostatných zdrojov 
elektriny alebo tepla pri použití solárnych 
panelov, veterných elektrární, akumulač-
ných zásobníkov a pod.

Dá sa docieliť nadobudnutie 
nízkoenergetických parametrov 
i pri rekonštrukcii starších do-
mov? Je táto investícia účelná?

 Všetky rodinné domy postavené do 
začiatku 90-tych rokov minulého storočia 
sa pohybujú v energetickej náročnosti 
hlboko pod súčasnými požiadavkami. 
Prvorepublikové rodinné domy a vily vy-
chádzajú > 250 kWh/m2 za rok s triedou 
energetickej náročnosti „f“, t. j. veľmi 
nehospodárne. Rodinné domy postavené 
svojpomocne za minulého režimu vychá-
dzajú spravidla trochu lepšie, v rozme- 
dzí 150 – 250 kWh/m2 za rok s triedou 
energetickej náročnosti „D – e“, t. j. nevy-
hovujúce – nehospodárne.

Aby sme docielili výrazné zníženie ener-
-getickej náročnosti z viac než 250 alebo  
u mladších domov z cca 200 kWh/m2 za 
rok na požadovaných maximálnych  
50 kWh/m2, tak si nevystačíme iba  
s výmenou okien. Musí prísť k celkovej 
rekonštrukcii domu, vrátane zateplenia 
nielen fasády, ale aj základov a strechy  
a musia byť vyriešené všetky tepelné 
mosty konštrukcií. Musí sa začať v dome 

NíZKOENERGETICKé RODINNé DOMy MOžNO S POKOJNÝM VEDOMíM OZNAČIť  
NIElEN  ZA DOMy BUDúCNOSTI, AlE Už AJ SúČASNOSTI. Už V NáZVE MAJú  
VyJADRENú SVOJU PODSTATU, KTOROU JE ZNížENIE ENERGETICKEJ NáROČNOSTI 
DOMU. SPOTREBA ENERGIí TÝCHTO STAVIEB JE V POROVNANí S KlASICKÝMI 
STARšíMI DOMAMI VÝRAZNE NIžšIA, ČíM DOM NIElEN šETRí, AlE AJ 
CHRáNI žIVOTNé PROSTREDIE. 



vyrábať teplo sofistikovaným zdrojom 
kúrenia s účinnosťou 95 % a viac. U sta-
rých domov odporúčam kvôli zachovaniu 
prirodzenej klímy vo vnútri domu zaviesť 
riadené vetranie s rekuperáciou. 

Rekonštruovať dom je jednoznačne 
chvályhodné a je to trochu prehliadaná 
alternatíva k stavbe domu na zelenej lúke. 
Veľká pridaná hodnota rekonštrukcie je 
predovšetkým v tom, že získate nehnu-
teľnosť v stabilizovanom území obce. Už 
vám nikto nepostaví nejaké podnikateľské 
baroko na susednom pozemku a máte is-
totu, že výhľad na vežu kostola bude stále 
rovnaký a staršie domy budú obklopené 
vyrastenou zeleňou. Na druhej strane mu-
sím každého investora pred rozhodnutím 
zrekonštruovať si starý dom upozorniť, že 
ak majú byť realizované všetky stavebné 
úpravy vedúce k zníženiu energetickej ná-
ročnosti na nízkoenergetickú úroveň a ak 
urobíme súčasne celkovú rekonštrukciu 
domu, čo sa týka interiérového vybavenia, 
dispozície a vonkajšieho vzhľadu, tak sa 
náklady na rekonštrukciu celkom pribli-
žujú k nákladom na výstavbu rovnako 
veľkého nového domu. Je na klientovi, 
aby zvážil, či je pre neho výhodnejšie sta-
vať nový dom na mieste zbúraného, alebo 
rekonštruovať pôvodný starý dom. Podľa 
môjho názoru jedinou racionálnou moti-
váciou k zachovaniu starého domu a jeho 
rekonštrukcii je to, že buď ide o hodnotnú 
architektúru, napríklad funkcionalistickú 
alebo secesnú vilu, prípadne máme  
k domu nejaký osobný vzťah.

aké spôsoby kúrenia a ohrevu 
TuV odporúčate pre nízkoener-
getické stavby?

 Nielen pre nízkoenergetické stav-
by, ale aj pre rodinné domy všeobecne 
odporúčam tepelné čerpadlá, ktoré majú 
účinnosť vyššiu ako 100 %, kondenzačné 
plynové kotly s účinnosťou vyššou ako 
95 % alebo automatické kotly na drevo, 
ktoré síce nemajú požadovanú účinnosť, 
ale drevo je vždy ako výhrevné médium 
najlacnejšie. Odporúčam zdroj tepla kom-
binovať napríklad s krbom s výmenníkom 
alebo so solárnymi panelmi na predhriatie 
vody. Praktické je taktiež systém výroby 
tepla a teplej vody doplniť o akumulačnú 
nádrž, ktorá dokáže prebytky tepla získa-
né napríklad zo solárnych panelov behom 

dňa alebo z krbu pri večernom kúrení uk-
ladať na neskoršie umývanie, alebo vyku-
rovanie domu počas dňa. Ideálny spôsob, 
ako teplo po dome rozviesť, čo sa týka 
účinnosti a osobnej pohody, je podlahové 
kúrenie. Rovnako odporúčam doplniť celý 
dom riadeným vetraním s rekuperáciou, 
aby bolo zaistené to, že nemusíme draho 
vyrobené teplo pri vetraní oknami púšťať 
v zime pánbožkovi do okien. Navyše, keď 
dom strojí v mestskej zástavbe, prípadne 
v dome bývajú alergici, je vhodné použiť 
rekuperáciu aj ako filter pre znečistenie 
vonkajšieho ovzdušia napríklad pri inver-
zii a vytvoriť si vo vnútri domu nezávadné 
prostredie.

aké sú náklady na výstavbu níz-
koenergetického domu?

 Každý rozpočtár vám povie, že náklady 
na výstavbu rodinného domu vybaveného 
akceptovateľným štandardom sa pohybu-
jú v cenovej relácii 300 €/m3 obstavaného 
priestoru, čo je zhruba 900 – 1 100 €/m2 
úžitkovej plochy. Skutočnosť, či je dom 
nizkoenergetický, alebo nie je, s cenou 
veľmi nepohne. Čo však je u nízkoenerge-
tického domu drahšie, to je zdroj kúrenia. 
Náklady sa však vrátia v prevádzkových 
nákladoch behom 7 – 10 rokov. Keď 
spočítam všetky priestory, kvôli ktorým 
si rodinný dom má zmysel vôbec stavať, 
pridám k nim adekvátne konštrukcie  
a obstavaný priestor, tak cena zmyslupl-
ného rodinného domu začína na cene  
cca 180-tisíc €.

Kde vidíte budúcnosť nízkoener-
getických stavieb o 20 rokov? 

 európske i regionálne predpisy na 
výstavbu sa budú do budúcna len sprís-
ňovať. Dá sa povedať, že iný ako nízko-
energetický dom nebude mať za 20 rokov 
v podstate žiadnu cenu, pretože ho nikto 
nebude chcieť kúpiť. Veľkú budúcnosť 
vidím v pasívnych domoch, ktoré sú všade 
v západnom a severnom zahraničí už 
jednoznačným štandardom.

Rastislav Salay

Na otázky odpovedal Ing. Arch. Tomáš Klanc, 

ATElIER KlANC – www.klanc cz 

Foto: v článku boli použité fotografie realizácií 

nízkoenergetických domov od ATElIERU 

KlANC, autor: Vavřinec Menšl
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Euro Profil System EPS, s. r. o.
Sládkovičova 8, 034 01 Ružomberok

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

Európsky patent
REG.EPA-03029583.6

soklový profil z PVC = eliminácia tepelného mostu

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

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

Nemecký patent
REG.DPMA-10361083

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

 plocha 160 m2, cena od 63 900,- € s DPH

 plocha 100 m2, cena od 39 800,- € s DPH

 plocha 165 m2, cena od 66 200,- € s DPH

 plocha 167 m2, cena od 68 500,- € s DPH

 plocha 87 m2, cena od 35 00,- € s DPH

 plocha 114 m2, cena od 45 900,- € s DPH

✓  Realizácia na celom Slovensku
✓  Garancia ceny
✓  Bezkonkurenčné záruky
✓  Bohaté skúsenosti a prax
✓  Odborný a seriózny prístup
✓  Najnižšie ceny vo vťahu
    k obsahovému vyhotoveniu

Viac informácií na www.drevodomy.info,
info@drevodomy.info alebo na tel. čísle

0948 132 402
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Každý záujemca o výstavbu rodinné-
ho domu alebo stavebník je dnes 
postavený pred rad dôležitých otá-

zok. Nájsť správne a vyhovujúce odpovede 
patrí k ťažším oblastiam v procese rozho-
dovania. Spoločnosť ekoline – montované 
stavby, ktorá sa zameriava na výstavbu 
nízkoenergetických montovaných drevo-
domov pre rok 2014, predstavila špecia-
lizovanú edíciu moderných montovaných 
drevodomov, zohľadňujúc nielen moderné 
architektonické trendy v bývaní, ale rov-
nako princíp jednoduchosti, funkčnosti, 
racionálnu vnútornú dispozíciu, maximál-
nu variabilitu priestoru a využitie, ako aj 
vynikajúcu cenu. 

Cieľom špecializovanej edície je vytvorenie 
alternatívy ku klasickým murovaným ale-
bo montovaným stavbám so zvýraznením 

práve tých prvkov, ktoré sú pre investora 
mimoriadne dôležité. Dôraz na modernosť 
a štýl nie sú jedinými atribútmi, ktoré pro-
jektanti pre tento smer vytvorili. Tvorcovia 
tejto edície si dali za cieľ premyslieť kaž-
dý detail s ohľadom na nízkoenergetické 
vlastnosti diela po všetkých stránkach, ako 
aj s ohľadom na kvalitu použitých materiá-
lov. Či už ide o izolácie obvodového plášťa, 
stropné izolácie, alebo okenný systém – 
využívané sú certifikované a vysokokva-
litné materiály, čoho výsledkom sú nielen 
úctyhodné hodnoty súčiniteľov prechodu 
tepla, ale predovšetkým lacné bývanie in-
vestora. Pri konštrukčných a izolačných 
skladbách tieto domy dosahujú reálne  
(a dokázateľné) náklady na bývanie v prie-
mere 800 € ročne pri celkovej úžitkovej 
ploche 160 m2 (náklady na vodu, plyn, ply-
nové podlahové vykurovanie, elektrinu). 

BOhAtÝ OBSAh DODANIA 
A REAlIZácIE
Obsahové vyhotovenie diela z edície 2014 
je mimoriadne bohaté na obsah dodania 
a realizácie. V obsahovom vyhotovení 
domu na kľúč investor získa s výnimkou 
exteriérových úprav pozemku všetko, čo 
potrebuje k plnohodnotnému a okamži-
tému nasťahovaniu, vrátane interiérových 

PREMÝšľATE NAD VÝSTAVBOU RODINNéHO DOMU A ZVAžU-
JETE, AKÝ TyP DOMU By BOl PRE VáS NAJlEPší? AKé By MAl 
MAť MATERIály, ABy BOl POSTAVENÝ PODľA AKTUálNyCH 
TRENDOV V OBlASTI TEPElNOIZOlAČNÝCH VlASTNOSTí, 
úSPOR A ENERGETICKOSTI? VyBRAť SI MUROVANÝ AlEBO 
MONTOVANÝ DOM? MOžNOSTI VÝSTAVBy PONúKAJú DNES 
NOVé PlATfORMy, NOVé DIMENZIE, KOMfORTNE, RÝCHlO A 
lACNO. NECHAJTE SA INšPIROVAť. 

DREVOStAVBy – 
EKOlOGICKy, úSPORNE A ROZUMNE  

stavba nízkoenergetické bývanie         
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dverí, žalúzií, sieťok proti hmyzu a ďalších 
podstatných detailov, ktoré bežne nie sú 
štandardom, ale patria k mimoriadne dô-
ležitým pre komfort nových vlastníkov na 
každý deň. 

V oblasti záruk je od dodávateľa stavieb 
venovaná maximálna pozornosť. Okrem 
klasických a zákonom stanovených záruk 
v trvaní 24 mesiacov poskytuje dodávateľ 
aj 15-ročnú záruku na svoju prácu a 35- 
ročnú záruku na statiku, skelet a hrubú 
stavbu, ktoré patria k bezkonkurenčným 
vo svojom segmente. Navštívte online 
showroom na www.drevodomy.info, kde 
nájdete exteriérové, ako aj interiérové 
vizualizácie tejto špecializovanej edície 
montovaných  drevodomov  2014. 

tEchNIcké PARAMEtRE 
MONtOVANÝch DREVOStAVIEB 
Z hľadiska konštrukčnej skladby ide  
v štandardnom prevedení o difúzne 
uzavretú skladbu. Na osobitné požiadanie 
investora je možná realizácia pre difúzne 
otvorenú skladbu. V rámci tepelnoizolač-
ných vlastností obvodového plášťa pred-
stavuje súčiniteľ prechodu tepla U = 0,16 
(W/m2K) a hodnotu tepelného odporu  
R = 6,2 (m2.K)/W pri celkovej hrúbke ob-
vodového plášťa cez 281 mm (z toho je 
100 mm hrúbka vonkajšieho zatepľovacie-
ho systému v podobe fasádneho polystyré-
nu, na požiadanie minerálnej vlny). Pokiaľ 
ide o izolačné vlastnosti stropu, hodnota 
súčiniteľa prechodu tepla predstavuje  
U = 0,14 (W/m2K) a hodnotu tepelného 
odporu úctyhodných R = 7,19 (m2.K)/W. 
Pri izoláciách podlahy dosahuje hodnota 
tepelného odporu R = 2,56 (m2.K)/W. 

kVAlItA MAtERIálOV 
Nie je montovaný dom ako montovaný 
dom. Najlacnejší neznamená najlepší, 
omnoho dôležitejšie je špecifikovať a pri-
praviť rozumný pomer vo vzťahu „vyso-
ká kvalita a primeraná rozumná cena“. 
Montovaný drevodom bude len vtedy 
dostatočne kvalitný, trvácny a s nízkymi 
prevádzkovými nákladmi, do akej miery 
sú kvalitné používané stavebné materiály  
a jednotlivé prvky. Kvalitnú a poctivú prá-
cu nevynímajúc. 

V oblasti všetkých druhov stavebných, ako 
aj izolačných materiálov (exteriérové, inte-
riérové) sú používané výlučne certifikova-
né stavebné materiály popredných európ-
skych výrobcov, ktorých kvality dovoľujú 
mať požadované hodnoty. 

OkENNé SyStéMy 
Tak ako v každom montovanom dome od 
spoločnosti ekoline – montované stavby  
sú, rovnako aj v špecializovanej edícii 2014, 
použité jedny z najkvalitnejších okenných 
systémov Schüco nemeckej kvality. V štan-
dardnej dodávke je 6-komorový okenný 
systém s izolačným trojsklom Schüco Co-
rona SI 82 passiv a jednostranným von-
kajším polepom, kde má investor možnosť 
vybrať si spomedzi 24 rôznych drevode-
korov (farebných laminácií). Pri väčších 
sklenených plochách, balkónových alebo 
terasových dverách sú v špecializovanej 
edícii štandardom sklopno-posuvné dvere 
(sklopno-posuvný systém), čím dotvárajú 
celý okenný systém a dávajú mu atrak-
tívny vzhľad. Krídla systému sú posuvné  
a teda nezaberajú v izbách priestor. Mimo-
riadny dôraz je okrem kvalitného okenné-

ho systému kladený aj na samotnú mon-
táž. Nesprávna montáž môže ukázať svoje 
následky v budúcnosti, a to predovšetkým 
v oblasti tepelných mostov a pod. 

DOBA REAlIZácIE A DODANIA 
MONtOVANéhO DREVODOMu 
Projekty montovaných drevodomov špe-
cializovanej edície 2014 sú vytvorené tak, 
aby sa významným spôsobom upravila 
doba dodania aj väčších veľkostných ka-
tegórií týchto stavieb. Doba realizácie dre-
vodomov zo špecializovanej edície 2014 
je v rozmedzí 2,5 až 3 mesiacov vo vyho-
tovení na kľúč. Pri zvolení iného realizač-
ného variantu, ako je vyhotovenie a doda-
nie diela na kľúč, napríklad len do štádia 
hrubej stavby uzavretej a zateplenej alebo 
holostavby, je doba realizácie a dodania 
približne o pol mesiaca až mesiac kratšia. 

VÝhODy A PREDNOStI 
šPeciaLiZOVaNeJ eDície 
MONtOVANÝch DREVODOMOV 

Dôležitými výhodami a prednosťami špe-
cializovanej edície sú predovšetkým: 

 rýchla doba dodania, 

 garancia zmluvnej ceny a doby dodania diela, 

 realizácie na celom území slovenska a čiech, 

 seriózny a profesionálny prístup v celom  

 procese prípravy a výstavby diela, 

 dlhoročné záruky za celok a osobitne za  

 jednotlivé časti, 

 kvalitné a certifikované stavebné materiály a  

 okenný systém, 

 bohaté obsahové vyhotovenie diela, 

 moderná architektúra a racionálna vnútorná  

 dispozícia, 

 vysoké hodnoty tepelnoizolačných   

 vlastností a nízkoenergetický štandard, 

 vysoká úspora prevádzkových nákladov, 

 rozumná cena, 

 možnosti financovania prostredníctvom  

 hypotekárneho úveru. 

Reko v spolupráci s Ekoline – montované stavby

Informačné zdroje: www.aluplast.sk, 

www.drevodomy.info,www.perito.cz 

Foto: archív Ekoline – montované stavby



POSTAVTe SI 

MODERNÝ DOM 
A ušEtRItE
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stavba nízkoenergetické bývanie

Pritom práve kvalitná moderná dre-
vostavba má právo na rovnakú, ak 
nie vyššiu cenu ako napríklad stavba 

z muriva alebo plynosilikátových tvárnic. 
Moderný montovaný dom má totiž niž-
šie prevádzkové náklady a úsporí tak už 
jednoduchosťou a rýchlosťou výstavby. 
hlavne sú v ňom použité zdravé a prírod-
né materiály, má nízku ekologickú stopu  
a kvalitnú realizáciu, potvrdenú dlhou  
zárukou. 

aKÉ PaRaMeTRe Má Mať 
MODERNÝ MONtOVANÝ DOM
Základ konštrukcie tvorí drevený rám, 
opláštený vhodnými veľkoplošnými ma-
teriálmi. Vhodné sú nehorľavé a ekologic-
ké panely, ideálne aj konštrukčne pevné, 
pretože môžu tiež prispieť k tuhosti kon-
štrukcie a dom je tak odolnejší, pevnejší 
a akusticky lepší. Vnútorný priestor kon-
štrukcie je vyplnený tepelno-zvukovou 
izoláciou. V paneloch môžu byť vedené 
aj rozvody, ideálne je, ak má dom tzv. in-
štalačné predsteny, v ktorých sú rozvody 

vedené pred parozábranou a tá je tak chrá-
nená aj pri dodatočných zásahoch majiteľa 
domu do obvodovej steny. Vo výrobe sa do 
týchto panelov osadia nielen okná a dvere, 
ale aj prvky externých roliet či žalúzií. 

Toto je najobľúbenejší a najrozšírenejší typ 
drevostavieb, vo svete známy ako škandi-
návsky systém (obľúbený je aj v Nemecku 
a Rakúsku). hlavným dôvodom obľúbe-
nosti je jeho rýchla a jednoduchá realizá-
cia a kvalita prevedenia. Výhodou týchto 
domov je totiž maximálna príprava stavby 
vo výrobe a následná rýchla bezproblémo-
vá montáž a dokončenie domu. Keďže ide 
o suchý systém výstavby, stavať je možné 
prakticky v akomkoľvek ročnom období. 
Investor sa môže nasťahovať okamžite po 
výstavbe, pretože stavba nemusí schnúť  
a je v nej ihneď prirodzená zdravá klíma.

POROVNáVaJTe, ZVažuJTe  
a PReVeRuJTe Si DODáVaTeľOV
V prvom rade si dajte pozor na to, čo máte 
v cene „domu na kľúč“ a či je naozaj na 
kľúč. V montovaných domoch máte zvy-
čajne už v cene kvalitné vybavenie domu. 
Nezabudnite porovnať výsledné paramet-
re úspornosti domu – moderné montova-
né domy sú pri rovnakej cene ako za mu-
rovaný dom zvyčajne úspornejšie, ak ich 
stavia zodpovedná firma so skúsenosťami. 
No a napokon si prepočítajte prevádzkové 
náklady domu, pretože v ňom budete bý-
vať pár desiatok rokov. Aby ste na to obli-

POČIATOČNá NEDôVERA  
K STAVBáM NA BáZE DREVA 
JE SPôSOBENá NAJMä NEDO-
STATKOM INfORMáCIí. ľUDIA 
TOTIž NEPRáVOM POVAžUJú 
DREVOSTAVBU ZA NIEČO, ČO 
PO ČASE SPRáCHNIVIE, ZHNIJE 
AlEBO TO ZHORí ČI ODNESIE 
SIlNÝ VIETOR. PRETO OČAKá-
VAJú, žE TAKÝTO DOM BUDE 
MAť NIžšIU CENU. 



01 montáž konštrukcie obvodovej steny na 

linke  v RD Rýmařov, 02 v paneloch sú osadené 

okná a majú dokončenú aj termofasádu, 

03 z hotových panelov môžete mať podlažie 

za pár hodín, 04 stavbu potom šikovná firma 

zvládne naozaj rýchlo       

ROZHOVOR S ODbORNíKOM:

ing. Robert Mazánik je odborník na 

výstavbu moderných montovaných 

domov.

PReČO ľuDia NeDÔVeRuJú MONTOVa-

NÝM DOMOM? 

 Na začiatku to často vyzerá tak, že murovaný 

dom je lacnejší a lepší. Ak sa v montovanom 

cítite zle, postavte si, samozrejme, murovaný 

dom. Ak ste však moderným domom otvorení 

a máte chuť rozhodovať, v čom prežijete 

desiatky rokov, zistíte, že montovaný dom vám 

dokáže usporiť hneď niekoľkokrát:

1. NáklADy PRI StAVBE DOMu

Počas výstavby ušetríte s montovaným domom 

viac ako 80 % nákladov! Bežný murovaný 

dom sa zvyčajne stavia 10 – 12 mesiacov, 

montovaný 2 – 3 mesiace. My vďaka presnej 

prefabrikovanej výrobe staviame 1 mesiac (so 

základovou doskou maximálne 6 týždňov). 

Počas tohto obdobia spotrebovávate vodu, 

elektrinu, svoj drahocenný čas a ak bývate ešte 

v prenájme, stále platíte nájomné. Ak bývate 

vo svojom byte, tak energie a fond opráv. To 

všetko trvá 8- až 9-krát dlhšie pri murovanom 

dome ako pri montovanom. Zo skúseností 

klientov vieme, že táto suma tvorí cca 5 - až 

8-tísíc eur a za to môžete mať napríklad solár-

ny systém alebo slušné tepelné čerpadlo.

2. NáklADy NA ENERgIE AlEBO 

ZAtEPlENIE

Preverte si a porovnajte, aké majú tepelné pa-

rametre domy od dodávateľov, o ktorých máte 

záujem. Ak sú neporovnateľné, pripočítajte  

k tým horším náklady na dodatočné zateple-

nie. Je veľmi pravdepodobné, že pri murova-

nej stene budete musieť počítať s nákladmi 

na dodatočné zateplenie. Ak nezateplíte, 

počítajte s vyššími nákladmi na vykurovanie. 

Náš štandardný montovaný nízkoenergetický 

dom (40kWh/m2) usporí 50 – 60 % nákladov 

na vykurovanie oproti úspornému murované-

mu domu podľa normy (90 kWh/m2). Po 20 

rokoch prevádzky ušetríte viac ako 20-tisíc eur!

3. OBytNÝ PRIEStOR

Moderný montovaný dom má pri rovnakých 

tepelnoizolačných vlastnostiach oveľa menšiu 

hrúbku obvodových stien. Napríklad naša 

štandardná stena pre nízkoenergetický dom 

má polovičnú hrúbku ako tehlová stena zatep-

lená EPS. Rozdiel hrúbky je 30 cm, čo zname-

ná, že pri poschodovom dome 120 m2 získate 

väčšiu úžitkovú plochu o 12 m2  na rovnakom 

vonkajšom pôdoryse. Montovaný dom vám 

teda poskytne jednu izbu navyše. 
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4. NáKLaDy Na úDRžbu DOMu

Ak vám montovaný dom realizuje firma 

správne, často certifikovanými montážnymi 

postupmi, vydrží vám aj dlhšie ako murovaný 

dom. Kvalitné montované drevostavby majú 

totiž oveľa vyššie nároky na kvalitu použitých 

materiálov a pracovné postupy, pretože sú  

v nich použité prírodné materiály. firmy s 

mnohoročnými skúsenosťami používajú pre-

verené a certifikované materiály, majú bohaté 

skúsenosti so stavbou montovaných domov,  

a preto dokážu dať aj dostatočne dlhú záruku 

na dom. Ak dostanete záruku 30 rokov, zna-

mená to, že náklady na prípadné opravy znáša 

30 rokov firma. Kto vám dá 30-ročnú záruku 

na murovaný dom? Opravy a prípadné chyby si 

budete musieť platiť zo svojho.

5. ZDRAVIE

Steny montovaných domov sú často zdravotne 

nezávadné a ekologické. Základnú konštrukciu 

našich domov tvorí drevo, zateplenie prírodná 

minerálna vlna a dosky uzatvárajúce celú 

konštrukciu sú tiež na prírodnej báze – ich 

základom je drevovlákno a spojivom je sádra, 

všetko prírodné a zdraviu neškodné materiály. 

Konštrukcia domu udržuje prijateľnú klímu, 

zdravý a čistý vzduch a vytvára zdravé prostre-

die v dome. Navyše certifikát PEfC zaručuje, že 

drevo použité na výrobu domov pochádza  

z lesov s trvalo udržateľným hospodárením. 

Ste obchodným riaditeľom a kona-

teľom firmy ModerneDomy.sk, ktorá je 

zastúpením RD Rýmařov na Slovensku. 

Prečo ste sa rozhodli stavať domy s RD 

Rýmařov?

 Kvalitné materiály, viac ako 40-ročné 

skúsenosti nielen s vlastnou výrobou, ale aj 

montážou a viac ako 22-tisíc realizáciami nám 

umožňujú postaviť Rýmařovský dom do 30 

dní a dať naň 30-ročnú záruku – a to všetko za 

vopred dohodnutú a garantovanú cenu  

a žiadne nadpráce, dorábky, zmeny či úpravy. 

Dom dostanú zákazníci taký, aký si ho vysnívali 

a objednali. Dokončený a uprataný, aby sa 

mohli hneď nasťahovať. Okrem montovaného 

domu zabezpečíme aj dodávku základovej 

dosky, projektu na stavebné povolenie a ďalšie 

drobné stavby okolo domu. Na stavbu nového 

domu majú potom zákazníci tie najlepšie 

spomienky a nie nervy so stavebnými firmami, 

doplatkami za nepredvídané dorábky. Spokoj-

ní zákazníci nás potom odporúčajú ďalším a 

my môžeme navrhovať a stavať nové moderné 

domy, pretože to nás baví.

 

gátne „ale veď tehla je tehla“ nedoplatili už 
pri začiatku výstavby.

Reko

Foto: RD Rýmařov a archív redakcie
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Je to po dvadsiatich rokoch prvý novopostavený veľký liečebný dom na Slovensku. Poskytuje ubytovanie 
v komfortne zariadených 2-lôžkových izbách a v apartmánoch. Má vlastnú recepciu, jedáleň a liečebnú 
balneoterapiu. 

V PONUKE MÁME:   Týždenné a víkendové kúpeľné pobyty
   Redukčno-ozdravné pobyty
   Ambulantnú liečbu
   Kúpeľnú liečbu pacientov zdravotných poisťovní
   Komplexnú balneoterapiu s využitím termálnych a klasických procedúr
   Wellness

NAVYŠE NOVINKA V KÚPEĽOCH BOJNICE – seniorská 10% zľava pre klientov samoplatcov ‒ 
(objednávka priamo cez Kúpele Bojnice) nad 60 rokov – platná vo všetkých liečebných domoch a pre všetky 
pobytové balíky

Príďte si zdravo oddýchnuť do Kúpeľov Bojnice

Rezervácie:  Kúpele Bojnice a.s., Bojnice 972 01   
                               Tel.: 00421 46 511 63 62  ‒ obchodné oddelenie, Fax: 00421 46 5430 026  
                               E-mail: info@kupele-bojnice.sk, www.kupele-bojnice.sk

Navštívte nový liečebný dom 
LYSEC V KÚPEĽOCH BOJNICE



Slovizol, s.r.o. 

Jelenecká 3 
949 01 Nitra 
e-mail: slovizol@slovizol.sk   
tel./fax:037/6521 334

www.slovizol.sk

Výroba a predaj EPS izolácie

SLOVIZOL 
kvalitný slovenský polystyrén
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relax wellness

Spravte si nerušený večer osamote ale-
bo vo dvojici. Vypnite telefón, zapáľ-
te sviečky a pustite relaxačnú hudbu. 

žiadny stres, iba pohoda a uvoľnený pocit.

StARAjtE SA O SVOjE tElO 
SauNOVaNíM

Sauny sú veľmi obľúbené a postupne sa 
stávajú súčasťou domácností. Nemáte 
priestor na klasickú saunu? Nevadí! Vy-
berte si čoraz populárnejšie infrasauny. Na 
ich inštaláciu nepotrebuje žiadne stavebné 
úpravy a môžete ich umiestniť kdekoľvek 
v interiéri. Medzi ich výhody patrí nižšia 
prevádzková teplota do 60 °C oproti odpo-
rúčaným približne 90 °C v klasickej saune. 
Vďaka tomu sa v infrasaune lepšie dýcha. 
Je vhodná aj pre ľudí, ktorí sú citliví na 
vysoké teploty. Infrasauny sú jedno-
duchšie na ovládanie a treba  
oceniť 

aj ich úspornejšiu prevádzku. V infrasau-
ne sa okamžite uvoľňujú svaly, zmierňujú 
bolesti a stuhnutie končatín, kĺbov a chrb-
ta. Príjemné teplo stimuluje krvný obeh. 
Infrasaunu je možné použiť aj pri doliečo-
vaní kožných chorôb, reumatických prob-
lémoch, svalových kŕčoch, únave a vyčer-
panosti, psychickom vypätí, na reguláciu 
krvného tlaku a posilnenie imunitného 
systému. Je tiež vhodným doplnkom pri 
redukcii váhy, zmiernení stavu celulitídy  
a detoxikácii celého organizmu.

DOBItE SI ENERgIu 
HyDROMaSážOu

Ak vás nezaujali infrasauny, možno vás 
oslovia masážne vírivky a hydromasáž, 
ktorá odstraňuje každodenný stres a pri-
náša neopakovateľné zážitky. Pozitívne 
účinky hydroterapie sa prejavia nielen 
spevnením pokožky, zlepšením pohybli-
vosti a kondície, ale aj posilnením krvného 
obehu, odstránením napätia a celkovým 
zvýšením obranyschopnosti organizmu. 
Pravidelným používaním víriviek (hydro-
masáže) sa uľavuje bolestiam pohybového 
ústrojenstva a spúšťajú sa ozdravné proce-

SPRAVTe NIeČO 

PRE SEBA 
A SVOjE tElO

02

03

PO DlHOM DNI V PRáCI, 
úNAVNÝCH STRETNUTIACH, 
TElEfONáTOCH A NESPOČET-
NÝCH VyBAVOVAČKáCH SI 
RADI ASPOň NA CHVíľU DO-
PRAJEME NERUšENÝ RElAX. 
NEMáME NA MySlI SEDENIE 
PRI TElEVíZORE, AlE UROBIť 
PRE SEBA A SVOJE TElO NIEČO 
UžITOČNé. Náš TIP JE ZAČAť 
WEllNESS.  

01



01 Infrasauna V-Garden Healthland DelUXE  

 2002 CARBON

02 Mobilná vírivka MSpa lUXURy EXOTIC Xl  

 BIRKIN Hydrotherapy 

03 Mobilná vírivka MSpa SIlVER ClOUD Xl 

04 Relaxačná perličková podložka do vane  

 Medisana

05 Prenosná masážna perličková podložka  

 lanaform Aqua Relax

06 Diaľkové ovládanie k Medisana MBH

Veľkou výhodou mobilných víriviek je tiež 
fakt, že nie sú potrebné žiadne stavebné 
úpravy a inštalácia je veľmi jednoduchá. 

Ak nafukovaciu vírivku používate ako 
vonkajšiu, v zime ju môžete jednoducho 
premiestniť do interiéru a užívať si ďalej 
kvalitnú perličkovú masáž. 

bubLiNKOVá MaSáž

Získajte v pohodlí svojho domova všetky 
výhody terapeutickej masáže. Mnohé ma-
sážne prístroje uvoľňujú napätie a stres, 
uvoľňujú od bolesti, zlepšujú pružnosť  
a vitalitu, posilňujú svalstvo, aktivujú krv-
ný a lymfatický systém.
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sy v tele. Ďalej sa povzbudzuje metaboliz-
mus, uvoľňuje sa napätie a stres a zvyšuje 
sa celková imunita organizmu. Celotelová 
masáž prúdom vody vo vírivke zlepšuje 
krvný obeh, posilňuje kardiovaskulár-
ny systém, spevňuje svaly a úpony šliach  
a má tiež priaznivý efekt na odstraňovanie 
celulitídy. Vírivky prinášajú celý rad nielen 
psychických, ale v prvom rade fyzických 
priaznivých účinkov na:

 prekrvenie pokožky,
 stimuláciu metabolizmu,
 posilnenie imunitného systému,
 podporu činnosti lymfatických žliaz, 
 detoxikáciu organizmu,
 odbúravanie celulitídy,
 uvoľnenie svalstva a predchádzanie  

 stavom svalovej horúčky,
 pomoc pri reumatických ochoreniach,
 zníženie telesnej hmotnosti,
 reguláciu krvného tlaku,
 zmiernenie bolesti hlavy a porúch  

 spánku,
 udržanie optimálnej hladiny cukru 

 v krvi u diabetikov,
 celý pohybový aparát.

Doprajte si relaxačnú masáž s použitím 
masážnych podložiek. Podložku je možné 
pripevniť pomocou prísaviek do akejkoľ-
vek vane. Niektoré ponúkajú možnosť pri-
dania aromatických olejov. Stačí 20 minút 
a budete sa cítiť ako znovuzrodení. Inten-
zitu si môžete nastaviť priamo na podlož-
ke alebo cez diaľkové ovládanie. Trysky 
rozmiestnené po celej ploche podložky 
zaručujú rovnomerné rozloženie hydro-
masáže.

04

Najlepšia vec na domácom wellnese je, že 
si ho môžete vychutnať vtedy, keď máte 
chuť a čas. Doba sa neustále zrýchľuje, ne-
mali by sme však zabúdať na seba a svoje 
telo. Ak budeme oddýchnutí, domáce či 
iné pracovné povinnosti pôjdu rýchlejšie 
a veselšie. 

Alena Predáčová

Foto: MAll.SK

05

06



•	 Atraktívna	lokalita	na	Liptove
•	 Priamo	v	areáli	Aquaparku	

Tatralandia
•	 10	km	od	TOP	lyžiarskeho	strediska	

Jasná

•	 Aquapas	a	skipas	ako	benefit
•	 Garantovaný	výnos	5%

www.najlepsiainvesticia.sk 
tel.:  +421 918 507 539 

Najväčší	aquapark	
vo	vašej	záhrade	a	najlepšie	lyžiarske	

stredisko	za	rohom	

Kúpte si v Tatralandii svoju chatu na lyžovačku
už od 54	100	€ bez dph



•	 Atraktívna	lokalita	na	Liptove
•	 Priamo	v	areáli	Aquaparku	

Tatralandia
•	 10	km	od	TOP	lyžiarskeho	strediska	

Jasná

•	 Aquapas	a	skipas	ako	benefit
•	 Garantovaný	výnos	5%

www.najlepsiainvesticia.sk 
tel.:  +421 918 507 539 

Najväčší	aquapark	
vo	vašej	záhrade	a	najlepšie	lyžiarske	

stredisko	za	rohom	

Kúpte si v Tatralandii svoju chatu na lyžovačku
už od 54	100	€ bez dph

 KORP spol. s r.o., Ďurkova 23, Nitra
 0910 621 324, info@korp.sk

www.korp.sk
www.odvetranefasady.eu
www.celosklo.sk

   FASÁDNE OBKLADY    TERASY    CELOSKLENÉ SYSTÉMY    RIEŠENIA DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ A DREVOSTAVIEB

dodávka a montáž rodinných bazénov, plavární a wellness
rekonštrukcie bazénov, prekrytia bazénov a terás
výstelka bazénov ťažkou fóliou, predaj bazénovej chémie a príslušenstva
poradenstvo

BAzéNy 
A PRíSLUŠENSTVO

Novomestská 260/37, 930 05 Gabčíkovo
Showroom: Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda

Tel./fax: 031/551 5650, 0903 242 680
E-mail: info@pooltech.sk

pool tech s.r.o.
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relax zeleň

ZIMNá 
ZáhRADA

a ZeLeň aKO JeJ SúČaSť
V MINUlOSTI BOlI ZIMNé 

ZáhRADy (ORANžéRIá) 
VýSADOU KRáľOVSKýCh 

A ARISTOKRATICKýCh 
RODíN. SlÚžIlI NA 

PReZIMOVANIe 
CUDZOKRAJNýCh 
A TePlOMIlNýCh 

RASTlíN. BOlI TAK 
DeMONŠTRáCIOU 

PReSTíže 
A BOhATSTVA  

MAJITeľA. 

Dnešné zimné záhrady majú za 
úlohu rozšíriť obytný priestor 
o miestnosť, ktorá posúva človeka 

do záhrady a záhradu vnáša do interiéru. 
Toto spojenie zabezpečujú veľké presklené 
steny a veľkorysé použitie rastlín – mno-
hokrát ako hlavného zariaďovacieho prv-
ku. Jedinečné  spojenie zelene s obytným 
priestorom nabáda k obdivovaniu prírody, 
k precíteniu vône kvetov, k nadýchaniu sa 
sviežeho vzduchu a načerpaniu energie 
pre telo i myseľ. 

AkO By MAlA ZáhRADA 
VyZeRať, aby Sa V NeJ DaRiLO 
RAStlINáM?
Ak chcete zo zimnej záhrady vytvoriť sku-
točnú zelenú oázu, je dobré s ňou počítať 
už pri projekte stavby domu či inej bu-
dovy, ku ktorej bude pričlenená. Rastliny 
ako živé organizmy potrebujú pre svoju 
existenciu špecifické podmienky. Pokiaľ sa  
o nich neuvažuje v projekte, môže sa stať, 
že sa niečo dôležité zanedbá a množstvo 
zaujímavých rastlín sa nebude dať vo vý-
sadbe použiť. Keď plánujete zimnú záhra-
du, najmä ako zelenú izbu, bolo by naozaj 
škoda neskôr ustupovať. 

Zimná záhrada by mala byť organickou sú-
časťou stavby. Najčastejšie býva napojená 
tak, aby jej severná stena bola súčasťou 
budovy a z južnej strany mohli dovnútra 
dopadať slnečné lúče. Táto orientácia za-
bezpečí najlepšie oslnenie a v zime vám 
pomôže s vykurovaním. Zaujímavým 
riešením je však i umiestnenie zimnej zá-
hrady v átriovej časti domu s napojením 
na viaceré vnútorné miestnosti. Väčšina 
zimných záhrad má sklenné iba steny, pre 
zeleň je však najlepšie, keď je presklená aj 

02

01
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strecha. Rastliny tak získajú svetlo zhora, 
ktoré je pre ne vo voľnej prírode prirodze-
né. Zabránite tak vykláňaniu konárov a 
listov do strán. 

10 – 15 % z celkovej  zasklenej plochy by 
malo byť vetrateľných, aby sa zabezpečila 
cirkulácia vzduchu. Otvory treba plánovať 
tak, aby najmä v zime neprúdil studený 
vzduch na citlivé rastliny. 

Rozhodujúca pre výber rastlín i využívanie 
zimnej záhrady vôbec je teplota. V lete by 
maximálna teplota pre väčšinu rastlín ne-
mala prekročiť 30 – 35 °C. Ak by ste zimnú 
záhradu nezatienili, teplota by sa mohla 
vyšplhať až na 60 – 70 °C. Z hľadiska re-
gulácie teploty je lepšie vonkajšie pritiene-
nie pomocou slnolamov alebo výsuvných 
markíz či žalúzií. Zachytáva totiž slnečné 
žiarenie ešte predtým, ako dopadne na 

01 ficus microcarpa – obľúbený bonsajovitý  

 tvar.

02 Možnosť regulovať pritienenie je rovnako  

 dôležité v lete i v zime.

03 Presklená strecha zabezpečí lepší rast  

 rastlín.

04 Zimná záhrada je rozšírením obytnej časti  

 domu.

okenné sklo.  V lete tak nedochádza k pre-
hrievaniu skla a podlahy zimnej záhra-
dy a tiež k druhotnému sálaniu tepla do 
miestnosti. V zime sa medzi stiahnutým 
tienidlom a sklom vytvára vzduchový van-
kúš, ktorý slúži ako dodatočná izolácia, 
čo oceníte počas nocí. Možnosť regulovať 
pritienenie má pre rastliny význam aj pri 
ostrom zimnom slniečku, ktoré by mohlo 
spáliť listy.

Aké RAStlINy SA hODIA DO 
ZIMNEj ZáhRADy?
Tým, že sú zimné záhrady presklené, je 
v nich zvyčajne dostatok svetla. limitujú-
cou pre výber flóry je však teplota. 

Nevykurovaná zimná záhrada
Nevykurovaná zimná záhrada sa využíva 
hlavne na prezimovanie chúlostivých rast-
lín zo záhrady. Zimu v nej prečkajú stále-

03 04

zelené kry bršlenov (eonymus japonicus), 
aukuby (aucuba japonica), rododendróny 
(rhododendron) alebo citlivé trvalky pesto-
vané v nádobách. V našich podmienkach 
pri tuhších mrazoch teplota vo vnútri stu-
denej zimnej záhrady klesá pod bod mra-
zu. Aby sa rastliny nepoškodili, je lepšie im 
aspoň v tomto období prikúriť prenosným 
ohrievačom. 

Ak zabezpečíte, že teplota neklesne pod 
bod mrazu, môžete v nej nechať prezi-
movať  obľúbené stredomorské rastiny 
ako olivovníky (Olea europaea), oleandre 
(nerium oleander), figovník (ficus carica), 
rozmarín (rosmarinus officinalis), bobkový 
list (laurus nobilis), niektoré druhy paliem 
(trachycarpus fortunei) a stromovitých 
papradí (dicksonia sp.). Rastliny v zimnej 
záhrade pestujte v nádobách, aby ste ich 
mohli v lete vyniesť von.



nej záhrade vypestovať svoju vlastnú. Ká-
vovník (coffea arabica) potrebuje v zime 
teplotu okolo 12 – 18 °C. Po piatich rokoch 
vám zarodí. Chuť ani vôňa nebude výraz-
ná, ale kto môže u nás povedať, že pestuje 
kávu? 

Temperovanú zimnú záhradu môžete 
využiť počas dlhej zimy aj ako zdroj čer-
stvých vitamínov. Bude sa v nej dariť 
bylinkám ako oregano, tymián, bazalka, 
petržlen, pažítka, mäta, stévia či citróno-
vá tráva. Rastliny majú v zime pomalší 
prírastok novej hmoty, preto si ich v lete 
dobre zapestujte. Pri teplote 10 – 15 °C si 
oddýchnu aj viaceré izbové kvety, ktorým 
nevyhovujú prehriate interiéry a často aj 
veľmi nízka vlhkosť vzduchu. Do tempero-
vanej zimnej záhrade tak môžete presunúť 
kaktusy a sukulenty. S teplotou okolo  
10 °C sa vám podarí prezimovať aj balkó-
novky ako plektrant, fuksie a muškáty.
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Temperovaná zimná záhrada
Príjemnejšie pre pobyt ľudí sú tempero-
vané zimné záhrady, v ktorých sa sa tep-
lota počas zimy pohybuje od 5 – 15 °C. 
Tento typ záhrad je najbežnejší, ekono-
micky zvládnuteľný a čo sa týka zelene, 
môžete v nej pekne experimentovať. Pri 
výbere rastlín si rozvrhnite, ktoré budú 
tvoriť kostru záhrady. Mali by byť väčšie 
a atraktívne počas celého roka. Obľúbené 
sú najmä citrusy, čínske ruže (hibiscus ro-
sa-sinensis), cykasy (cycas revoluta), arau-
kárie (araukaria excelsa) a palmy. Plochu 
zelene môžete zväčšiť vertikálnym pou-
žitím popínaviek. Vhodné sú napríklad 
tetrastigma voinerianum, ficus pumila, 
hoya carnosa. Odporúčame vyskúšať aj 
mučenku (passiflora sp.).  Kvitne kon-
com leta a na jeseň netradičný mi kvetmi 
a ich plody sú jedlé. U nás ich poznáme 
pod názvom marakuja (passiflora edulis).  
Ak ste milovník kávičky, môžete si v zim-

05

06

07

jedinečné spOjenie zelene s Obytným priestOrOm 
nabáda k ObdivOvaniu prírOdy, k precíteniu vône 
kvetOv, k nadýchaniu sa sviežehO vzduchu a načer-
paniu energie pre telO i myseľ...

relax zeleň



Vykurovaná zimná záhrada
Najteplejšia je vykurovaná zimná záhrada, 
v ktorej sa teplota počas zimného dňa po-
hybuje medzi 15 – 20 °C. Dôležité je vyššiu 
teplotu udržať aj počas nocí, čo je v našich 
podmienkach ekonomicky náročnejšie. 
Túto záhradu je najlepšie komponovať ako 
malú botanickú záhradu. Tropické rastliny, 
ktoré sa v nej používajú, sa zvyčajne nevy-
nášajú počas leta von. Môžete ich preto 
vysádzať do zabudovaných kvetináčov, 
a tak vytvoriť ucelenú kompozíciu. Vhod-
né je použitie hydropónie, ktorá vám uľah-
čí starostlivosť v ďalších rokoch. 

Ako kostrové rastliny sa hodia  väčšie rast-
liny – monstera deliciosa, croton petra, dra-
caeana sp., chamaedorea elegans, areca lu-
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tescens, philodendron seloum a iné. Priestor 
medzi nimi môžete vyplniť druhmi so 
zaujímavými kvetmi – strelitzia, spatiphyl-
lum, anthurium, alebo druhmi s okrasnými 
listami – aglaonema, begonia, marantha, 
calathea. 

Povrch veľkých nádob môžete nechať po-
rásť pôdopokryvnými rastlinami – tra-
descantia sp., zebrina sp., peperomia sp., 
philodendron scandens. Vďaka zvýšenej 
vzdušnej vlhkosti môžete do záhonu 
umiestniť ako dominantu tzv. epifytický 
strom. Je to okrasný konár vysadený rast-
linami, ktoré žijú úplne bez pôdy. živiny 
a vlhkosť čerpajú zo vzduchu. Takto rastú 
niektoré bromélie, orchidey a tilandsie. 
Zimnej záhrade tak dodáte skutočne exo-
tický ráz a farebnoť počas zimných mesia-
cov. Jedinečnú atmosféru v teplej zimnej 
záhrade vytvorí aj zelená stena. Je to vý-
borná alternatíva do menších záhrad, kde 
chcete mať veľa zelene aj priestoru pre po-
hyb ľudí. 

Výber typu zimnej záhrady je väčšinou 
otázkou, na čo ju chcete využívať. Rastli-
ny by v nej určite nemali nikdy chýbať. Ak 
ich povýšite na hlavný prvok v záhrade, 
odmenia sa vám jedinečnou atmosférou 
pokoja a pohody. 

Viac inšpirácii pre pekný život s rastlinami 
získate aj na www.atelierzelene.sk.

Ing. laura žilková, atelier zelene, s. r. o.

Foto: archív firiem redakcie

1. S prihliadnutím na teplotu sa rozhod-

nite, ktorý typ rastlín chcete v záhrade  

pestovať.

2. Vyberte hlavné – kostrové rastliny, 

ktoré budú tvoriť celoročne základ záhrady. 

Poraďte sa s odborníkmi, ako rýchlo budú rásť 

a aké rozmery dosiahnu „v dospelosti“, aby 

vás časom zo záhrady nevytlačili.

3. Kostové rastliny doplňte ostatnými – 

 výplňovými, ktoré sú okrasné listom alebo 

kvetom. Pri ich umiestňovaní si dajte pozor, 

aby svetlomilné druhy neboli príliš pritienené 

05 Netradičný kvet mučenky

06 Epifitický strom

07 Dovolenková atmosféra

08 Nezvyčajné použitie vertikálnej zelene

09 farebné leto pod palmami si môžete užívať  

 i v strede zimy.

väčšími kostrovými. Rastliny nesmú byť prehus-

tené, nemali by však byť ani chudobné.

4. Snažte sa vytvoriť jednotnú kompo-

zíciu a tej sa aj v budúcnosti držať. Nerobte si 

zo zimnej záhrady zbierku kvetináčov a rastlín, 

ktorým sa inde nedarí alebo ich niet kam 

umiestniť. Zimná záhrada je predsa len luxusný 

priestor, ktorý by mal pôsobiť reprezentačne.

5. Nechajte v zime rastliny oddýchnuť. 

Najmä, keď sa rozhodnete pre studenú alebo 

tempero vanú zimnú záhradu, nebojte sa  

v zimných mesiacoch držať zálievku na minime.

6. Pri plánovaní záhrady treba myslieť 

aj na praktickú údržbu. Ak plánujete

rastlín viac, určite oceníte prívod vody 

či skrinku na záhradnícke pomôcky.

PáR PRaKTicKÝcH RáD aKO Na ZeLeň :

08
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síte odkladať do chránených priestorov, 
čím sa predlžuje aj ich životnosť.

SúVISlá SklENá PlOchA
Zasklievací systém COVeR®, ktorý vo 
svojej kategórii patrí k svetovej špičke, 
pozostáva z hornej a spodnej hliníkovej 
vodiacej koľajnice, medzi ktorými sa po-
súvajú tabule kalených skiel hrúbky 6 až 
12 mm bez vertikálneho orámovania, čím 
sa po zatvorení všetkých tabúľ vytvorí na 
pohľad súvislá sklenená plocha od podlahy 
po strop do výšky zasklenia až 3 m. Špe-
ciálny spôsob posúvania a otáčania skiel 
pomocou plastových kolies umožňuje úpl-
né alebo čiastočné otvorenie zaskleného 
priestoru otočením tabúľ o 90 stupňov 
a ich uložením na bočnú stenu. Tabule 
skiel o šírke cca 650 až 750 mm sa posú-
vajú a vytáčajú do vnútra terasy a dokážu  

Už STE SA STRETlI S POJ- 
MOM „lETNá ZáHRADA“ ? 

 KEď NIE, NIČ SI Z TOHO NE-
ROBTE, JE TO  NIEČO NOVé, 

ČO SA K NáM OPäť DOSTáVA 
Z VySPElEJšEJ ZáPADNEJ ČAS-
TI EURóPy. V ČASE NEUSTálE-
HO RASTU CIEN ENERGIí SI Už 
AJ TAM UVEDOMIlI, žE VyKU-

ROVANIE ZIMNÝCH ZáHRAD 
PRE NIEKOľKO EXOTICKÝCH 

TEPlOMIlNÝCH RASTlíN A ZO-
PáR POSEDENí PRI KáVE JE 

MAXIMálNE NEEKONOMICKé 
A lEN MálOKTO SI TO MôžE 

DOVOlIť.

Oveľa efektívnejším a častejšie vyu-
žívaným riešením sa stalo mobil-
né zasklenie terás bezrámovými 

estetickými systémami, ktoré síce neza-
bezpečia svojimi tepelnoizolačnými para-
metrami úplnú tepelnú pohodu v každom 
ročnom období, napriek tomu svojou va-
riabilitou niekoľkonásobne predĺžia dobu 
pohodlného využívania terás či altánkov. 
Príkladom takéhoto riešenia je systém 
COVeR®, špičkový výrobok fínskej spo-
ločnosti COVeR Oy, ktorý svojím paten-
tovaným systémom otvárania a posúvania 
sklenených tabúľ dokáže podľa potreby  
uzavrieť terasy najrôznejších pôdorys- 
ných tvarov a tým ochrániť pred nepriaz-
nivými vplyvmi počasia, ako je vietor, 
dážď, sneh, prudké letné ochladenie a pod.  
V neposlednom rade zasklenie ochráni aj 
váš záhradný nábytok, ktorý v zime nemu-
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prejsť cez ľubovoľný uhol lomu koľajnice, 
takže sa dajú esteticky zaskliť aj zaoblené 
tvary lodžií, ktoré sa stále častejšie objavu-
jú na novostavbách. Patentovaný spôsob 
otvárania a otáčania skiel umožňuje aj ich 
ľahké a bezpečné umývanie z vonkajšej 
i vnútornej strany.

kOMBINácIA S DVERAMI
Systém COVeR® sa dá kombinovať aj 
s celosklenenými dverami v miestach, 
kde sa najčastešie vstupuje do zaskleného 
priestoru, resp. v prípade potreby sa dá 
spodná koľajnica aj zapustiť do podlahy, 
aby nepredstavovala ani najmenšiu pre-
kážku v otvorenom stave.

Samozrejme, ako každá technická vymo-
ženosť, aj zasklievací systém COVeR®, 
vyžaduje pre svoju bezproblémovú funkč-
nosť isté predpoklady, ktoré sa nie vždy 

dajú splniť pri existujúcich terasách či 
altánkoch, preto je ideálne s ním uvažo-
vať už v štádiu projektovania. Takýmto 
postupom sa znížia nadobúdacie náklady 
a zefektívni sa aj využiteľnosť zasklenej 
plochy.

VyužiTeľNOSť SySTÉMu
Systém COVeR® je vhodný nielen pri za-
sklení terás rodinných domov, ale stále 
viac sa využíva aj pri zasklievaní terás či 
lodžií nových bytových domov, kde archi-
tekti častokrát nešetria s plochou na tera-
sy, avšak v našich klimatických podmien-
kach je ich využiteľnosť veľmi obmedzená. 

letné terasy sa stávajú zaujímavým rie-
šením aj pre vonkajšie priestory kaviar-
ní, ktoré mobilným zasklením získavajú 
miesto pre príjemné posedenie nezávisle 
od rozmarov počasia.

Viac o zasklievacom systéme získate na 
www.vtr.sk.

Reko v spolupráci s VTR, Nové Zámky

Foto: VTR, Nové Zámky
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WELLNESS HOTEL BYSTRÁ JE SITUOVANÝ 
NA ZAČIATKU ATRAKTÍVNEHO TURISTICKÉHO 
STREDISKA NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY 
V TICHOM A POKOJNOM PROSTREDÍ 
BYSTREJ DOLINY - TÁLE.  

WELLNESS CENTRUM HOTELA BYSTRÁ JE ZAMERANÉ NA RELAX A DUŠEVNÚ POHODU 

CELÉHO TELA A MYSLE. K DISPOZÍCII JE SAUNOVÝ I VODNÝ SVET, KTORÉMU DOMINUJE 

25M BAZÉN S PROTIPRÚDOM.

Wellness a relax
v srdci Nízkych Tatierv srdci Nízkych Tatier

Zábava a šport počas celého roka
NÍZKE TATRY POSKYTUJÚ PRIESTOR PRE TURISTIKU, 

LYŽOVANIE, KÚPANIE ČI NÁVŠTEVY JASKÝŇ

WWW.HOTELBYSTRÁ.SK   |   Informácie: +421 48 6195 303



ChAlÚPKOVO 
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relax dovolenka

Chalúpkovo nájdete na konci obce 
liptovská Štiavnica, ktorá sa na-
chádza asi 3 kilometre východne od 

Ružomberka. Túto romantickú časť dedi-
ny tvoria klasické slovenské dreveničky, 
zoradené v dvoch radoch oproti sebe, ako 
aj roztrúsené na úpätí fatry, a zo všetkých 
je priam nádherný výhľad na vrch Sala-
tín. V ich okolí je množstvo turistických 
atrakcií. V zime je to napríklad Skipark 
Ružomberok alobo Skipark Jasná – oba sú 
ideálne na úžasnú lyžovačku a počas celé-
ho roka sa môžete vybrať aj na termálne 
kúpalisko do Bešeňovej alebo do historic-
kej obce Vlkolínec, ktorá je chránenou pa-
miatkou UNeSCO. Z Chalúpkova môžete 
ľahko podnikať výlety na Oravu, do Níz-
kych alebo Vysokých Tatier, na liptovskú 
Maru alebo sa vyšantiť na tobogánoch  
v neďalekej Tatralandii pri liptovskom 
Mikuláši, prípadne sa poriadne zregenero-
vať v Aquacity Poprad.

Veľmi ľahko sa však môže stať, že sa vám 
v chalúpkovskej dreveničke tak zapáči, že 
ju nebudete chcieť ani opustiť. Všetky boli 
postavené so zreteľom na tradičné prvky 

liptovskej architektúry a zároveň posky-
tujú luxusné ubytovanie, ktoré vyhovie aj 
náročnejším zákazníkom. Chalúpky v sebe 
snúbia romantiku tradičnej slovenskej de-
diny s pohodlím, ktoré k dovolenke neod-
mysliteľne patrí. Ide o dvojpodlažné chaty, 
ktoré boli vystavané klasickým spôsobom, 
teda systémom zrubových domov. Na prí-
zemí sa nachádza veľká obývacia miest-
nosť s krbom, pričom drevo si doň môžete 
sami narúbať, čo môže byť pre niekoho 
relax a pre iného vhodná fyzická aktivita.  

Na druhom podlaží, teda v podkroví, do 
ktorého vedie nie veľmi strmé schodisko 
so zábradlím, sa nachádzajú spálne a ďal-
šie potrebné príslušenstvo. Krov každej 
chaty je klasický, so 45-stupňovým sklo-
nom, pričom krásne tvarované krokvy sú 
priznané. V niektorých chatách sú dve 
a v iných až tri samostatné spálne, ktoré 
poskytujú dostatok súkromia. Každá spál-
ňa je zariadená pohodlnými posteľami, 
nočnými stolíkmi, skriňami, ale aj iným 
nábytkom, vhodným na odkladanie vecí, 
čo je nesporná devíza najmä pri dlhodo-
bejších pobytoch pre ľudí, ktorí si potrpia 
na poriadok a nechcú mať svoje oblečenie 
nahádzané v taškách. Medzi spálňami sa 
nachádza sanitárne zariadenie, teda toa-
leta a kúpeľna, takže nikto nemusí v noci 
chodiť rozospatý po schodoch. 

Kúrenie v chatách je riešené elektrickými 
konvektormi a podlahovým kúrením v kú-
peľniach a na toaletách. hlavným zdrojom 
tepla sa však v každom počasí môže stať 
oheň, ktorý vás bude hriať v kamennom 
kozube alebo v nadštandardnej keramickej 
kozubovej peci. Bezprostredné okolie kr-

miesto, kde sa rozprávka stáva 
skutočnosťou

ROZHODlI STE SA, žE TENTO 
ROK STRáVITE DOVOlENKU 
NA SlOVENSKU? NAJlEPšIE 
NIEKDE V HORáCH, ODKIAľ By 
NEBOlO V lETE ďAlEKO ANI 
K VODE? A NAJRADšEJ By STE 
BÝVAlI V TRADIČNEJ DREVENI-
CI, A PRITOM V NEJ MAlI AB-
SOlúTNy lUXUS? TAK POTOM 
NEEXISTUJE lEPšIA VOľBA, NEž 
SA VyBRAť DO CHAlúPKOVA!



môžete podnikať pešie výpravy, pričom 
jednou z prvých zástavok môže byť pra-
meň minerálnej vody, ktorá vyviera pria-
mo zo zeme asi 50 metrov nad južným 
radom chalúpiek. A ešte jedným si môžete 
byť počas každého pobytu v Chalúpkove 
istí. Bez ohľadu na to, či sa ráno vyberie-
te na lyžovačku, alebo za kúpaním –  vždy 
sa budete tešiť na chvíľu, kedy sa sem zase 
vrátite. Chalúpkovo je skrátka splnenie 
aj tých najnáročnejších prestáv o bývaní  
v dreveniciach a zároveň miesto pripomí-
najúce akýsi detský sen alebo skôr rozpráv-
ku, do ktorej sa vždy budete chcieť vracať. 
Kto vie? Možno raz bude mať Chalúpkovo 
aj vlastnú poštovú pečiatku a známku, aby 
jeho existencii vďaka pohľadnici uverili aj 
tí, čo tam neboli ani o ňom ešte nepočuli...          

Viac informácií nájdete na stránke:
www.chalupkovo.sk

Reko z materiálov Chalúpkovo

Foto: Chalúpkovo
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bov je pokryté dlažbou, čo vám dá väčší po-
cit istoty, ak pri dokladaní dreva z pahreby 
nedopatrením vyletí nejaká iskra. V snahe 
úplne minimalizovať riziko prípadného 
požiaru je vo vnútorných priestoroch cha-
ty prísny zákaz fajčenia.     

Dá sa predpokladať, že každý nový náv-
števník Chalúpkova bude interiérom 
chalúp doslova nadšený. Kuchyňa je za-
riadená modernou kuchynskou linkou so 
zabudovaným elektrickým sporákom aj 
rúrou, nechýba mikrovlná rúra, chladnička 
s mrazničkou, varná kanvica. V kuchyni sa 
tiež nachádza veľký drevený stôl so stolič-
kami alebo lavicami, za ktorý sa pohodlne 
zmestia všetci dočasní obyvatelia chaty, 
prípadne aj ich hostia. Určite si nerobte 
starosti, či v chalupe nájdete škrabku na 
zemiaky, otvárač na konzervy alebo vývrt-
ku na víno. V každej chate je naozaj všetko 
potrebné vybavenie.

Obývačke dominujú dve pohodlné sedač-
ky pre šesť osôb, dva stoly a, samozrejme, 
že občas môžete namiesto obdivovania 

ohňa v krbe pozerať aj televízor. Nechýba 
ani DVD prehrávač, takže nudiť sa po veče-
roch nebudete vy ani vaše deti. 

Taktiež pripravujeme pre všetkých našich 
priateľov, hostí a širokú verejnosť nie-
čo špeciálne. V Chalúpkove sa už začalo  
s výstavbou zemianskej kúrie a dokončenie 
výstavby je naplánované na 30. 9. 2015. 
Jej využitie bude široké, od reštaurácie  
s príjemným prostredím a kuchyňou po-
núkajúcou jedlá domácej i medzinárodnej 
kuchyne až po degustáciu vín tých najlep-
ších značiek. Vo wellness a relax centre 
budú mať možnosť všetci využiť sauny  
a vírivky, fitnes, masáže, prístrojové ošet-
renie pleti a celého tela. Pre aktívnejších 
jedincov tu bude požičovňa, ktorá bude 
ponúkať bicykle, štvorkolky, segway a iné 
športové potreby. Kongresové centrum 
ponúkne rokovacie a konferenčné priesto-
ry pre školenia a semináre, ale aj svadby  
a iné oslavy.

Okolitá príroda má svoje čaro v každom 
ročnom období. Priamo z chatovej osady 

chalúpky v sebe snú-
bia rOmantiku tradič-

nej slOvenskej dediny s pO-
hOdlím, ktOré k dOvOlenke 
neOdmysliteľne patrí.

Zemianska kúria v Chalúpkove



V í n o
A K O D A R

Vyrábame kvalitné odrodové a klasické 
tokajské výberové vína. Ako prví sme pri-
niesli na slovenský trh sólo spracované vína 
z tokajských odrôd Furmint, Lipovina a 

Muškát žltý reduktívnou technológiou. 
Hrozno spracúvame najmodernejšími 
technológiami, vrátane riadenej fer-
mentácie.

Celý sortiment vín a darčekových bale-
ní nájdete na www.ostrozovic.sk.

Prepravné v rámci SR je GRÁTIS do 2 pra-
covných dní.
V prípade záujmu zabezpečíme potlač loga 
na darčekové obaly, výrobu samolepiek,  
visačiek...

Exluzívne darčekové balenia s tým naj-
lepším z tokajskej vinohradníckej oblasti 
Slovenska! Spojenie luxusu balení a kva-
lity vín…

Firma J&J ostrožovič Vám ponúka 
prezentačné balenia tokajských vín 
a vín vyrobených z tokajských odrôd 
Furmint, Lipovina alebo Muškát žltý.

Sme sebestační v pestovaní hrozna 
tokajských odrôd. obhospodaruje-
me 55 hektárov vlastných rodivých 
tokajských vinohradov systémom in-
tegrovanej produkcie, ktorá je šetrná  
k ľuďom aj prírode.

www.ostrozovic.sk/eshop



ADVENT PLNÝ 
PREKVAPENÍ!

Potešte seba i svojich
blízkych svetovými

značkami za svetové ceny! 

Počas celého adventného 
obdobia sme pre Vás pripravili 

plnú náruč akcií a darčekov. 

210x280_DB_andrea_Layout 1  11/28/13  1:29 PM  Page 1
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ČíNA – MODeRNá, A PRITOM 
ChUDOBNá KRAJINA. VySPelá 
CIVIlIZáCIA NeUZNáVAJÚCA 
ZáKlADNé hygIeNICKé Ná-
VyKy.  KRAJINA, KTORá Má 
VŠeTKO, A PRITOM PROSPeRU-
Je VĎAKA NAPODOBňOVANIU 
INýCh KRAJíN. ČíNA Môže 
PONÚKNUť VŠeTKy TVáRe, 
AKé SI VIeTe PReDSTAVIť. Je 
IBA NA VáS, KTORÚ Z NICh SI 
VyBeRIeTe.

Číňania o sebe hovoria, že sú stredom 
celého sveta. Pre našinca sa to javí 
ako zbytočné a bezdôvodné nafuko-

vanie. hneď od prvého momentu v Číne 
to však pochopíte. Táto krajina má všetko. 
More, hory, kde sa dá lyžovať, dlhú histó-
riu, výnimočné pamiatky a veľa investič-
ných príležitostí. 

PEkINg
Ak by sme chceli jedným slovom charak-
terizovať hlavné mesto Číny, bolo by to 
megalomanstvo.  Dokazujú to nadrozmer-
né pamiatky,  nekončiace ulice a niekoľ-
kokilometrové parky. Peking od prvého 
momentu prekvapí každého návštevníka. 
Mesto pretínajú niekoľkoprúdové diaľni-
ce obkolesené stovkami najmodernejších 
mrakodrapov. V samotnom centre mesta 
na vás však dýchne atmosféra zakázaného 
cisárskeho mesta, ktoré svojou rozlohou 
takmer 10 kilometrov na dĺžku ohromí 
svojou veľkosťou. Viac ako 9 000 miest-
ností ponúkajú každému návštevníkovi 
detailný prehľad o živote absolutistických 
vládcov. V Zakázanom meste bol totiž ci-
sár jediným mužom. O jeho pohodlie sa 
staralo viac ako 10 000 konkubín a via-
cero eunuchov. Bohatstvo a izolácia cisá-

ra dokazuje aj skutočnosť, že obyvatelia 
sa nemohli dotknúť ani ochrannej steny 
Zakázaného mesta. Výnimočnosťou je 
nielen samotná rozloha a neopakovateľná 
architektúra, ale aj samotná technológia 
výstavby. Jednotlivé paláce sú postavené 
totiž bez použitia jediného klinca.  

ČíNSKy MúR
Aby ste videli jeden z divov sveta, nemu-
síte z Pekingu cestovať ďaleko. Stačí vám 
nasadnúť na jeden z mnohých miestnych 
autobusov a pokiaľ neuviaznete v zápche 
o hodinu a pol ste na mieste.  O tom, že 
Veľký čínsky múr nie je len div sveta, ale 

109

02

03

04

05

01 Záhrada yu yuan

02 Strecha budov Zakázaného mesta je 

pokrytá strešnými taškami, pričom každá 

z nich je originálna a osobitá. 

03 Olympijský štadión v Pekingu, kde sa 

uskutočnili Olympijské hry v roku 2008. 

04 V čínskych obchodoch môžete lacno 

a dobre nakúpiť. 

05 Čínsky park



TáTo krajina Má všeTko. 
More, hory, kde Sa dá 
lyžovať, dlhú hiSTóriu, 
výniMočné paMiaTky 
a veľa inveSTičnýCh 
príležiToSTí. 

06
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rópska a americká architektúra, luxusné 
mrakodrapy a desiatky nákupných centier, 
ktoré by mohli závidieť aj v londýne. Pri 
bližšom pohľade však uvidíte medzi vyso-
kými budovami skrytú záhradu yu yuan, 
ktorá bola zaradená medzi jednu z 10 naj-
krajších záhrad na svete. Na druhej stra-
ne rieky nájdete modernú štvrť  zloženú 
z mrakodrapov a symbolu mesta – tele-
vízna veža Perla Orientu. Medzi týmito 

najmä svetová atrakcia, vás presvedčia de-
siatky autobusov, vreckárov a tisícky tla-
čiacich sa návštevníkov. Urobiť si pamiat-
ku v podobe fotografie na čínskom múre 
nie je vôbec jednoduché. Buď vyšliapete 
stovky schodov na vrchol múra, alebo sa 
necháte pohodlne vyviesť bobovou dráhou 
do polovice kopca. Ak nie ste fanúšikmi 
nikdy nekončiaceho stúpania do kopca, 
odporúčame vám ako pamiatku kúpiť si 
tričko s nápisom „Zdolal som čínsky múr“ 
v jednom z mnohých stánkov so suvenír-
mi. V každom prípade výhľad na veľkolepý 
čínsky múr stojí skutočne za to. 

šANghAj
Moderný Šanghaj s 15 miliónmi obyva-
teľov je považovaný za výkladnú skriňu 
hospodárskeho úspechu Číny. Jeho výni-
močnosťou je to, že na prvý pohľad vôbec 
nevyzerá, že by to bolo čínske mesto.  eu-

modernými dominantami je však jedna, 
ktorá prevyšuje všetky. Šanghaj Tower so 
svojimi 632 metrami sa onedlho stane 
druhou najvyššou budovou na svete. 

Michal Ondruš

Foto: archív autora

06 Keď sa vyberiete na čínsky múr, musíte sa 

pripraviť na zástupy turistov. 

07 šanghaj pri prvom pohľade nerozoznáte 

od amerického mesta. 

08 Hora Song – jedna z piatych posvätných 

hôr budhizmu. 

07

08



Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme! 
Važení čitatelia,
ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. 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: Kuchyňský robot Masterchef 3000 v hodnote 101 €, získava Hedviga blaháková, štúrovo
2. cena: žehliacu dosku Vileda Premium v hodnote 90 €, získava Patrik Barjak, Bratislava
3. cena: Robotický mop Vileda ViRobi v hodnote 50 €, získava ing. Juraj Mihalkovič, šterusy 

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

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.

 1   2   3    4 

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 objednáv-
ky na stránke www.domabyvanie.eu alebo e-mailom na adresu redakcia@domabyvanie.eu. Objednávku môžete odovzdať 
aj priamo na každej pošte alebo doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo telefonicky na č. 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213. Na 
základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U –poukaz – podľa požiadavky.





STAŇTE SA DOBRÝM 
ANJELOM CEZ SMS

WWW. .SK

Mesačne budete prispievať sumou 3,32 EUR (paušál), 
resp. 1 EUR (predplatená karta). Budete presne vedieť, 
komu pomáhate. Vaše príspevky odovzdáme ťažko cho-
rým deťom a ich rodičom každý mesiac do posledného 
centa. Ďakujeme!

POŠLITE SMS S TEXTOM
ANJEL A NA ČÍSLO 840
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