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Najstaršie rodinné vinárstvo na slovenskom TOKAJI oslavuje tohto roku 25. výročie. 
Manželia Ostrožovičovci založili svoju firmu v roku 1990 s troma malými súdkami...
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Vymeniteľná výplň v podobe živicových výplní s 3D efektom, ABS plastov alebo 
Swarovski komponentov, vám umožní vybrať originálny dizajn, vhodný pre vaše 
dvere aj interiér. 
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Trendové kľučky s vymeniteľnou výplňou
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Jar je obdobím dynamických premien. Sledujeme, ako sa 
prebúdza príroda – všetko podlieha vývoju. Táto skutočnosť 
nás inšpiruje k tomu, aby sme aj my dali zárodok niečomu 
novému. Preto v tomto období vyvíjame aktivitu aj v ob-
lasti nášho bývania. Upratujeme a zbavujeme sa starých 
nepotrebných vecí či nábytku, ktorý už nepoužívame. Jarné 
upratovanie nie je len tradícia po našich predkoch, ale je to 
aj možnosť, aby sme vliali sviežu energiu nášmu obytnému 
priestoru. 

Verím, že k takým pozitívnym premenám prispeje aj toto 
najnovšie vydanie, ktoré práve držíte v rukách. Na nasledu-
júcich stranách prinášame zaujímavé informácie, 
novinky, trendy a moderné koncepcie pre estetic-
ké bývanie. Veď jar prináša priestor pre realizáciu 
odkladaných plánov.  

Prajem vám veľa energie a kreatívnych nápa-
dov pri zveľaďovaní vášho domova.

Marián Kraushuber
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PRESVEtlENÝ DOM 
S JEDNODUCHÝMI LíNIAMI

01

MLADÝ PáR MAL JASNú 
PREDSTAVU O SPOLOČNOM 
BÝVANí. CHCELI MODERNÝ 
DOM S JEDNODUCHÝMI 
LíNIAMI A KVALITNÝMI 
STAVEBNÝMI MATERIáLMI. 
CHCELI VyTVORIť OMOV 
S MNOžSTVOM DENNéHO 
SVETLA, KTORé AJ V ZAMRA-
ČENÝCH DňOCH PRESVETLí 
INTERIéR POZITíVNOU 
ATMOSféROU. ICH SNy SA 
SPLNILI A NOVÝ DOMOV SI 
VyCHUTNáVAJú Už AJ SO 
SVOJíM SyNČEKOM.

Na vrchnom poschodí rodičovské-
ho domu mali pohodlie v podobe 
bytu s kuchyňou, ale aj tak ako 

každý mladý pár túžili po vlastnom hniez-
de. Pred takmer tromi rokmi začali svoje 
predstavy realizovať v obci na sever od 
Prešova. Na začiatku mali veľký pozemok 
a jasnú predstavu o svojom novom do-
move. Mal byť jednoduchý s množstvom 
denného svetla, ktoré vytvára príjemný 
priestor pre život. Moderný interiér však 
doplnili predmetmi, ktoré im prirástli 
k srdcu. Pod schodmi je zreštaurovaná la-
vica po babičke, ktorá dodáva domu oso-
bitný ráz a evokuje pekné spomienky. 
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KVAlItNé MAtERIály 
ZAIStIlI VyNIKAjúcu 
ENERgEtIcKú BIlANcIu
Majitelia domu kládli dôraz na kvalitné 
stavebné materiály a prvky, ktoré budú 
pevne zabudované, aby dosiahli maximál-
nu životnosť a lepšiu energetickú bilanciu. 
„V tomto smere sme nešetrili. Snažili sme sa 
vybrať kvalitné fasádne a strešné okná s dob-
rými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Dom 
má dostatočne hrubú tepelnú izoláciu a na 
ohrev vody používame solárne panely,“ priblí-
žil pán domu. Dobre investované peniaze 
im potvrdili aj náklady na vykurovanie 
v zime, ktoré za jednu vykurovaciu sezónu 
predstavovali 700 eur. „Mali sme problémy 
s reguláciou kúrenia, teplota vo vnútri dosa-
hovala 26 ⁰C. Napriek tomu náklady na vy-
kurovanie boli prekvapivo nízke, počítali sme 
s väčšou sumou,“ vysvetľuje majiteľ.

DOStAtOK DENNéhO SVEtlA 
a čeRsTVého VZduchu
Strešné okná do podkrovia boli automa-
tickou voľbou. V pracovni zabezpečujú 
prísun denného svetla dve okná, ktoré 
rovnomerne presvetľujú celú miestnosť. 
Ďalšie dve strešné okná našli uplatnenie 
v kúpeľni, kde zabezpečujú rýchle odvet-
ranie vlhkého vzduchu po použití kúpeľ-
ne. Vybrali sem bezúdržbové biele okná 
s polyuretánovou ochrannou vrstvou 
a dreveným jadrom, ktoré sú vhodné aj 
do priestorov s väčšou vlhkosťou. Strešné 
okná po celý deň dodávajú interiéru den-
né svetlo, ak je ho príliš, domáci zatiahnu 
vnútorné rolety. V lete chránia interiér 

pred prehrievaním vonkajšie markízy. Ich 
výhodou je, že nebránia výhľadu von vďa-
ka sieťovanej štruktúre. 

Denné svetlo prúdi aj do chodby bez okien
Majitelia domu chceli maximálne presvet-
lený interiér. Preto uvažovali aj o ďalších 
možnostiach, nielen o fasádnych a streš-
ných oknách, ktoré sú tradičnými prv-
kami do rodinného domu. V priestoroch 
centrálnej chodby, kde nebolo možné 
umiestniť okná do strechy a ani po obvo-
de domu, pomohli svetlovody. „Možnosť 
presvetlenia chodby denným svetlom sa mi 
veľmi zapáčila. Aj keď je zamračené, máme 
tu dostatok denného svetla a netreba svietiť. 
Počas jasnej noci za mesačného svitu tiež ne-
treba na chodbe zasvietiť,“ pochvaľuje si pán 

02

03

04

01 Majitelia domu mali jasnú predstavu o ich 

novom domove. Chceli moderný dom s jed-

noduchými líniami a kvalitnými stavebnými 

materiálmi.

02 Na šikmej streche harmonicky ladia strešné 

okná so solárnymi panelmi, ktoré zabezpečujú 

ohrev teplej vody.

03/04 Strešné okná privádzajú do podkrovia 

dostatok svetla a čerstvého vzduchu.

ZAČIATOK VÝSTAVBy: APRíl 2012

KONIEC VÝSTAVBy: júN 2013 

CELKOVá úžITKOVá PLOCHA: 199 M2 

POZEMOK: 16 áROV
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domu. Dva svetlovody sa striedajú so svie-
tidlami s rovnakým dizajnom. Svetlovody 
sú nakombinované s dvomi svietidlami 
rovnakého vzhľadu, pričom LED žiarovky 
sú zabudované aj v svetlovodoch. Vďaka 
tomu večer a v noci môžu domáci v prípa-
de potreby dostatočne osvetliť chodbový 
priestor.

VeľkoFoRmáToVé okNá 
PREPájAjú INtERIéR 
S VONKAjšíM SVEtOM
Interiér na prízemí kombinuje dva základ-
né prvky – biele steny s tmavou dlažbou, 
pod ktorou sa skrýva podlahové vykuro-
vanie. Obývačku spestrila červená sedač-
ka z predchádzajúceho bytu. „Sedačka ešte 

poslúži, kým synček podrastie. Teraz sa pri 
ňom neoplatí investovať do nového nábytku,“ 
vysvetľuje pani domu. Na obývačku nad-
väzuje jedálenský kút prepojený s obývač-
kou. Spoločenskú zónu presvetľujú dve 
veľkoformátové okná, ktoré veľkoryso 
prepájajú interiér s dianím vonku. 

PANI DOMu SA tEší NA PRácu 
V ZáhRADE
Život na vidieku si mladá rodina pochvaľu-
je a v žiadnom prípade by nemenila, i keď 
na dochádzanie do práce do Košíc to nie 
je najbližšie. „Je tu veľmi pokojné prostredie, 
žiadne električky, mestský hluk. Na druhej 
strane, všetky potrebné služby a tovar sú po 
ruke. Milujem prácu v záhrade. Ešte som sa 
síce nestihla veľmi realizovať, ale veľmi sa 
teším opäť na jar,“ hovorí s nadšením pani 
domu. 

Reko

Foto: Martin Matula

05 Dva svetlovody sa striedajú so svietidlami 

s rovnakým dizajnom. LED žiarovky sú zabu-

dované aj v svetlovodoch, domáci tak môžu 

neobmedzene využívať štyri zdroje svetla. 

06 Ďalšie dve strešné okná našli uplatnenie 

v kúpeľni, kde zabezpečia rýchlu výmenu 

vlhkého vzduchu po použití kúpeľne.

07 Spoločenskú zónu presvetľujú dve veľko-

formátové okná, ktoré veľkoryso prepájajú 

interiér s dianím vonku.

05 06

07

08
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MALá GARSóNKA O VÝMERE 
NECELÝCH 20 M2 V ZANEDBA-
NOM STAVE V šIRšOM CENTRE 
BRATISLAVy, UVEDOMELÝ 
KLIENT, KTORÝ CHCEL Z MINI-
MáLNEHO PRIESTORU DOSTAť 
ČO NAJVIAC, A SKúSENÝ AR-
CHITEKT, KTORÝ VIE ODHALIť 
AJ DOBRE SKRyTÝ POTENCIáL 
PRIESTORU. 

Môj hRAD

Toto stálo na počiatku úspešnej spo-
lupráce pri redizajne tohoto bytu. 
„Zriedka sa mi stane, že ma klient 

osloví s presnou predstavou o tom, čo chce 
dosiahnuť. Je na architektovi, aby vedel že-
laný výsledok pretaviť do skutočnosti. Treba 
však určiť mantinely, v ktorých sa má pohy-
bovať. Či už je to ekonomické, estetické, alebo 
funkčné zadefinovanie priorít,“ konštatuje 
architekt Juraj Murín. V tomto prípade 
mala klientka jasnú predstavu v tom, že 
garsónka bude určená do prenájmu a musí 

preto čo najefektívnejšie využívať dispo-
nibilný priestor, mať jednoduchú údržbu 
a súčasne ponúknuť štýlové bývanie. Keď- 
že časť života strávila v Paríži, pre ktorý sú 
podobné malé bytíky príznačné, a inšpiro-
vaná týmto vizuálnym štýlom ho chcela 
previesť aj do garsónky v Bratislave.

„Sám som mal to šťastie stráviť nejaky čas 
v Montmartre, kde malý priestor a veľký 
záujem o bývanie núti architektov čarovať  
s priestorom.“  

MôJ ByT,



01 Z inventáru majiteľky.

02 Hlavná izba v sebe kombinuje niekoľko 

funkcií – spálňu, kuchyňu, jedáleň, pracovňu aj 

spoločenský priestor.

03 Doplnky a zariadenie v byte boli zvolené 

v modrej a tmavej antracitovej farbe, tak aby 

pôsobili kontrastne na neutrálnom podklade.

04 Do vstupnej chodby sa zmestil celý brati-

slavský hrad – v originálnej grafickej potlači na 

šatníkovej skrini.

05 Množstvo použitého dreva v byte mu do-

dáva jeho charakteristický útulný charakter.

11

01

voľovala len minimálne stavebné úpravy, 
musel si architekt vystačiť s popremiest-
ňovaním existujúcich funkcií.

Kuchyňa sa dostala z malej tmavej chod-
bičky do hlavnej izby, kde splynula s kniž-
nicou a pracovným kútikom. Vo vstupnom 
priestore vznikol po oboch stranách boha-
tý šatník a kúpeľňa taktiež pôsobí dojmom 
zväčšeného priestoru. Aby bytík poskyto-
val čo najväčšiu variabilitu, tak aj pri výbe-
re samotného zariadenia myslel architekt 

Je už potom na architektovi, ako sa s ta-
kýmto zadaním dokáže vysporiadať. Na-
sledovali dlhé diskusie o štýlovom stvár-
není a dispozičnom usporiadaní. Spoločnú 
reč našli v tom, že bytík predsa len viac 
prispôsobia Bratislave.

dIsPoZIčNé RIeŠeNIe – 
AKO NA tO?

Keďže samotná konštrukcia domu – ske-
let spriahnutý betónovými priečkami, po-

01

02 04

0503

byt MAT pred rekonštrukciou

byt MAT po rekonštrukcii
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na úsporu priestoru. Stolovanie je riešené 
sklápacím stolíkom, kuchynská linka slúži 
súčasne ako pracovisko, sedačka plní po 
roztiahnutí funkciu dvojpostele a aj kon-
ferenčný stolík sa v priestore môže voľ-
ne pohybovať. Tento bol, mimochodom, 
tiež vlastnoručným dielom architekta.

VIZuáLNY koNcePT – 
PRíRODNé VERZuS MODERNé

Zabezpečiť v takomto malom priestore 
jasné funkčné delenie a prehľadnosť, dať 

mu jeho unikátny výraz, a popritom vy-
tvoriť pocit domáceho pohodlia je úlohou 
práve stvárnenia jeho jednotlivých častí. 

V tomto prípade bol zvolený neutrálny 
svetlý základ, ktorý priestor opticky zväč-
šuje – biele steny, svetlo béžová gresová 
dlažba a obklady, tehličkový obklad za ku-
chynskou linkou v jemne sivej farbe a prí-
rodná smreková podlaha. Priestor dotvára 
stolárska výroba kombinujúca bielu farbu 
s drevom, v tomto prípade bambus v kara-
melovom odtieni. Na vytvorenie žiadané-
ho kontrastu boli do priestoru vybraté do-
plnky v modrej a tmavej antracitovej farbe, 
ktoré priestor oživili. Ako unikátny akcent 
taktiež pôsobí šatníková skrina s výtvar-
nou potlačou – kresbou starej Bratislavy.

Výsledok už posúďte sami.

Reko

Foto: Ing.arch. Juraj Murín

O ARCHITEKTOVI

Ing.arch. Juraj Murín (1982) je ab-
solventom fA STU v Bratislave. Svoju 
tvorbu začínal v Londýne, neskôr 
spolupracoval s viacerými architektmi 
v Bratislave. V súčasnosti vedie vlastné 
štúdio JM.atelier (jmatelier.eu), venuje 
sa prevažne návrhom interiérov a rezi-
denčnej architektúre. Charakteristický 
pre jeho tvorbu je zmysel pre detail 
a poctivá spolupráca s klientom pre 
dosiahnutie žiadaného výsledku. 0706

08

06 Architekt využil každý voľný kúsok bez 

toho, aby preplnil priestor. V tejto skrini dômy-

selne ukryl pračku so sušičkou.

07 Svetlé materiály v kombinácii s veľkým zrka-

dlom kúpelňu opticky aj pocitovo zväčšujú.

08 Paletový stolík z rúk architekta.



Verné farby 
s našimi 
svietidlami 
pre domácnosť, priemysel

a komerčné priestory



bývanie interiér

Nový rok prichádza vždy s novými 
začiatkami. Tie symbolizujú nové 
možnosti, riešenia, nové pohľa-

dy, chuť na zmeny. I tento rok je začiat-
kom niečoho iného, súčasného.  Nemusí 
ísť len o situácie a stavy spojené s naším 
každodenným bytím, ale aj s bývaním.  
V každom smere možno cítiť vôňu nového 
čerstvého vánku. Preto je aj oblasť býva-
nia v tomto roku stále atraktívnou témou.  
Nikdy nie je neskoro začať si naše príbyt-
ky skrášľovať a zariaďovať tak, aby sme sa  
v nich cítili príjemne a aby nám opäť pri-
nášali radosť. Žiť v prostredí, ktoré sa nám 
páči, ktoré je moderné, ale zároveň odzr-
kadľuje nás, je nielen pastvou pre oči, ale 
harmonizuje, upokojuje a potešuje i našu 
myseľ. Preto vám prinášame zopár nápa-
dov, ktoré určujú trendy na tento rok. Veď 
nové začiatky nemusia znamenať len novú 
prácu, partnera či nový účes. Aj malé zme-
ny v bývaní a skrášlenie si obydlia môžu 
priniesť zmenu a dodať vám i priestoru 
novú sviežu energiu. 

NOVé SO StARÝM
Tento rok sa nesie najmä v duchu zaujíma-

vých kombinácií. Trendom je prepo-
jenie moderného či minimalistické-
ho štýlu s pompéznym, stačí použiť 
len zopár bohémskych doplnkov 

dýchajúcich umením a lu-
xusom a  priestor začne 

hneď pôsobiť iným doj-
mom. 

Ďalším zásahom do čier-
neho bude v tomto roku 
spojenie nového so starým. 
Jemne zakrivené línie a 
svetlé lesklé prvky spolu so 

starším nábytkom alebo sta-
rodávnymi doplnkami drama-

ticky zmenia celý interiér. Tento 
efekt možno docieliť použitím rôz-

MODERNé TRENDy INTERIé- 
ROVéHO DIZAJNU NA ROK 
2015 ZAHŕňAJú NOVé fARBy, 
NEZVyČAJNé KOMBINáCIE A 
DEKORáCIE, ATyPICKé VZORy, 
UMELECKé DETAILy, TRADIČ-
Né, ALE AJ NOVé MATERIáLy, 
KTORé MAJú ZA CIEľ ZVÝRAZ-
NIť A DOTVORIť OSOBNOSť 
AKéHOKOľVEK PRIESTORU.INTERIéR 2015

01

02

14
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AKtuálNE FAREBNé 
PREVEDENIA 
Roku 2015 panuje sivá vo všetkých jej 
odtieňoch, ktorá perfektne ladí spolu  
s pastelovými farbami. Tie majú schop-
nosť dotvoriť originalitu každého priesto-
ru, takže kombinácia týchto farieb zaiste 
poteší vaše zmysly. V kurze sú najmä 
modrofialová, belasá, ružová, žltá, krémo-
vé odtiene bielej a olivovo zelená. Odtie-
ne sivej a mäkké pastely opticky zväčšia  
a zosvetlia miestnosť a dodajú mu jem-
nosť, tmavšie odtiene šedej zas, naopak, 
prinášajú vážnosť, no v správnom pomere 
vedia v miestnosti krásne vyniknúť. Far-

nych starých komôd, zrkadiel, toaletných 
či pracovných stolíkov, maľovaného porce-
lánu alebo starých rámikov. 

Moderný interiér docielite aj zakompono-
vaním priemyselných kovových detailov 
do priestoru, ktoré mu dodajú originálny, 
industriálny a elegantný vzhľad. Takéto 
prvky je najlepšie kombinovať s tehlovým 
obkladom a dreveným naturálne pôsobia-
cim nábytkom.

01 Interiérové trendy na rok 2015 sa inšpirovali najmä prírodou. Nemusí ísť 

len o materiály, pokojne stačí použiť iba vzory a prírodné motívy a váš príby-

tok sa môže takto krásne rozžiariť. 

02 florálne motívy nemusia byť vždy len na vankúšoch a obliečkach. Pohovka 

s týmto vzorom vie priniesť do interiéru pozitívnu energiu a závan romantiky. 

Veď tej nie je predsa nikdy dosť.

03 Náznak elegancie a luxusu sa dá docieliť aj nenásilným spôsobom. 

Ozdobné prvky na stene v spojení so staro vyzerajúcim drevom a moderným 

nábytkom je typ kombinácie, ktoré určujú trendy tohto roku. farebné rieše-

nie bielej spolu s hnedou a sivou  túto gráciu ešte podčiarkujú.

04 Interiér, ktorý spĺňa takmer všetky pravidlá na rok 2015. Dominantné 

pastelové farby v spojení so sivou a bielou, použitie kovových a drevených 

prvkov a výrazné geometrické vzory je presne to, čo zaručí moderný a svieži 

vzhľad. Nechajte sa inšpirovať.

03

04
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by, ktoré nikdy nestratia záujem vo svete 
dizajnu, sú prírodné odtiene. Ladenie in-
teriéru do odtieňov hnedej a zelenej farby 
vytvorí očarujúci prírodný obraz. Svojej 
popularite sa teší aj horčicovožltá, ktorá 
oživí každý nezaujímavý priestor a posunie 
ho do oblasti štýlového interiéru. Odtiene 
najhlbšieho mora zas reprezentuje tmavo-
modrá, ktorá svojou hĺbkou dodá interiéru 
dávku napätia. I táto farba perfektne ladí 
so sivou, prípadne bielou, ktorá v tejto 
kombinácii prináša grécky nádych.  

NáBytOK A DOPlNKy
Staré kúsky nábytku, ktoré sa váľajú na po-
vale a už-už ste ich takmer vyhodili, môžu 
teraz dostať novú nádej. V móde je totiž 
reparácia starého nábytku a doplnkov, kto-
ré dýchajú tajuplnou atmosférou a nesú si 
so sebou akýsi príbeh. Práve takéto kusy 
sú najžiadanejšie, pretože ich čarovný cha-
karter ide ľahko dotvoriť novými prvkami. 
Nápadom sa medze nekladú, tak popusťte 
uzdu fantázii a zrenovujte si starožitný 
nábytok s dávkou kreativity. Takto obno-
vený kúsok získa nielen na hodnote, ale 
skvele zapadne do akéhokoľvek interiéru. 
Pravidlom na rok 2015 je totiž aspoň jeden 
nevšedný starý kus v kombinácii s moder-
ným zariadením. 

Do módy sa opäť vracajú knižnice v akej-
koľvek podobe. Či už ide o modernú, alebo 
vidiecky pôsobiacu knihovňu, byť obklo-
pený knihami je nielen upokojujúce, ale 

môže vám to spríjemniť i hocijakú dlhú 
chvíľu. Navyše knihy uchovávajú veľké ta-
jomstvá rôznych hrdinov a spolu s nimi aj 
vaše túžby a spomienky. Zachovajte si pre-
to toto „bohatstvo“ a spravte z neho domi-
nantný prvok vášho príbytku.

MAtERIály EVOKujúcE PRíRODu
Z materiálov sa stále viac využívajú najmä 
povrchy evokujúce prírodu. Najpoužíva-
nejším a najefektívnejším materiálom na-
ďalej zostáva drevo. Ako sme už spomínali, 
modernou farbou na rok 2015 je hlavne 
sivá a všetky jej odtiene. Preto i drevo 
a nábytok v tejto farbe sa vie pekne po-
hrať s charakterom miestnosti. Moderné 
však zostávajú aj prírodné odtiene dreva  
v kombinácii so svetlými a lesklými po-
vrchmi. Ponechané uzly v doskách a jeho 
prirodzená štruktúra je to, čo je dnes naj-
viac žiadané. Moderné je prírodné svetlé 
drevo, exotické druhy dreva, farebne mo-
rené, ale aj rustikálne drevo. 

S drevom skvele ladí kamenný obklad 
pôsobiaci vďaka svojej farbe a textúre na 
zmysly človeka. Luxusne pôsobiaci vzhľad 
dosiahnete napríklad použitím mramo-
ru alebo elegantnej žuly, ktorá je krásne 
kombinovateľná s pastelovými farbami. 
Nádych noblesy je možné docieliť aj dopln-
kami v štýle glamour, ktorý sa vyznačuje 
využitím lesklých kovov. Zlato, striebro, 
bronz a iné kovy symbolizujú silu, do-
minantnosť a vznešenosť, čím zásadne 

NAJNoVšiE fArEbNé 
PrEVEDENiA 

PriNášAJú ViAC 
TVoriVoSTi, ElEgANCiE 

A PokoJA Vo SVETE 
MoDErNýCh 
iNTEriéroV.

05

06

05 Doplnky dokážu veľa. Tak ako vedia po-

kaziť, tak v správnom použití vedia aj krásne 

vyniknúť. Návrat k prírode možno dosiahnuť 

zaujímavými vzormi, ktoré prírodu evokujú.

06 Sivá, sivá a ešte raz sivá. Aj takto môže vy-

zerať jej použitie vo viacerých odtieňoch a na 

rôznych materiáloch. Do interiéru, kde chcete 

najmä pokoj a pohodu, ako stvorená.

07 Čisté línie nábytku v prepojení  

s prírodnými materiálmi a jemnými farbami 

pôsobia na zmysly človeka, niekedy až očaru- 

júcim dojmom. 

08 Dominujúcim materiálom je stále drevo, 

ktoré prináša do miestnosti pocit tepla a 

pokoja. Preto, ak potrebujete viacej oddychu 

a harmónie, vyskúšajte zmenu použitím práve 

týchto prvkov.

16
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ovplyvnili dizajn a svoju rolu zohrajú i  
v tomto roku.

Stále viac preferovaný je aj surovo pôso-
biaci výraz priestoru, dosiahnutý použitím 
betónových obkladov, dlažby či dokonca 
nábytku. Pohľadový betón sa svojou roz-
manitou štruktúrou a farebnosťou hodí do 
každého moderného interiéru, nielen do 
minimalisticky ladeného priestoru.

Prírodné materiály ako drevo, kameň a 
kov dominujú tohtoročným moderným 
trendom interiérového dizajnu. Svojím 
naturálnym vzhľadom prinášajú pocit pri-
rodzenosti, útulnosti a okrem toho, že sú 
ekologicky šetrné, vyzerajú očarujúco a 
štýlovo.

Príroda inšpirovala dizajnérov, ktorí pri-
šli aj so zaujímavými nápadmi zabudovať 
živé zelené plochy rovno v dome či byte. 
Vertikálne zelené steny môžu byť apliko-
vané ako rozdeľovacia priečka alebo ich je 
možné použiť len na určitú stenu ľubovol-
nej veľkosti. Steny sú doslova živé, plné 
rôznych rastlín a majú za cieľ spájať ľudí  
s prírodou. Pre túto vychytávku je však po-
trebný zavlažovací systém, preto je dobré 
dopredu myslieť na to, že inštalácii pred-
chádza stavebná príprava elektriny, vody a 
osvetlenia. Preto bude lepšie, ak sa obráti-
te na odborníkov v tejto oblasti, ktorí vám 
určite radi pomôžu.

tVARy, VZORy, MOtíVy
Vo svete tvarov sú tento rok 
stále viac obľúbené geometrické 
vzory. Trojuholníky, kocky, obdĺžniky 
či kruh sú moderné nielen na textí-
liách, ale aj v nábytku a doplnkoch, 
napríklad vo forme stoličiek a ko-
bercoch. Veselé motívy ako prúžky 
alebo bodky spríjemnia a dodajú tú 
správnu iskru každej miestnosti. 
Ich rôzne farebné prevedenia oživia najmä 
minimalisticky zariadené interiéry. Pre za-
čiatok ich môžete vyskúšať len použitím 
ľahko vymeniteľných doplnkov, tí odváž-
nejší môžu aplikovať vzory na čalúnenú 
pohovku, kreslá alebo zvoliť vzorovanú ta-
petu. Florálne motívy zas vdýchnu miest-
nosti závan romantickej atmosféry. Kvety 
v pastelových farbách najrôznejších tvarov 
umožňujú návrat k starosvetsky pôsobia-
cemu interiéru vo vintage štýle. 

ZáVER
Mať ale moderný a zároveň vkusný príby-
tok ide aj bez najnovších trendov. Tie vás 
však môžu inšpirovať a naviesť na správnu 
cestu moderného interiérového dizajnu. 
Záleží už len na vás, či a pre akú zmenu sa 
rozhodnete. 

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie
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DOPLNKy V INTERIéRI Sú AKO 
šPERKy NA PEKNE OBLEČENEJ 
žENE. NEMUSí ICH Byť VEľA, 
DôLEžITÝ JE SPRáVNy VÝBER 
A CELKOVÝ SúLAD. 

INTERIéROVé 
DOPLNKy, 

TVORCOVIA  ATMOSféRy

široká škála lámp, pričom už väčšina z nich 
je malým umeleckým dielom. Tým pádom 
sa popri funkčnosti  stávajú aj výrazným 
interiérovým doplnkom. 

KVEty
Za samostatnú kapitolu v rámci dotvára-
nia atmosféry interiéru môžeme bez spo-
ru považovať kvety, či už rezané, vo forme 
rôznych aranžmá, alebo veľké solitérne 
rastliny v kvetináčoch. Kvety vždy dodajú 
interiéru vznešený dojem. Všeobecne by 
sme sa mali v interiéri vyhnúť umelým 
kvetom. 

Spôsobov a nástrojov na to, ako efek-
tívne dotvoriť interiér, je naozaj veľké 
množstvo. Ak už sa rozhodnete svoj 

interiér doplniť akýmikoľvek doplnkami, 
nemali by ste zabúdať na celkový dojem a 
vzhľad interiéru. 

OSVEtlENIE
Mohli by sme tvrdiť, že azda najstarší na-
stroj na vytvorenie tej správnej atmosféry 
je svetlo a samotná hra s ním. Ako tvorco-
via atmosféry vieme, že  správnym výbe-
rom lámp, či už stojatých, alebo stolových, 
vieme zintenzívniť alebo zjemniť atmosfé-
ru daného miesta. V súčasnosti je na trhu 
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FOtOgRAFIE A uMElEcKé DIElA
Obrazy a fotografie sú veľmi obľúbená 
kategória v rámci interiérových doplnkov.  
Na to, aby lepšie do daného interiéru „za-
padli“,  poslúži vhodný vyber rámov. Dôle-
žité je umiestnenie a osvedčené vytváranie 
skupín. Nielen obrazy, ale aj iné umelecké 
diela sú vhodnými interiérovými doplnka-
mi. V tomto prípade viac ako konkrétny 
typ je dôležité  dbať na to, aby všetky zvo-
lené objekty mali „svoj vzduch a priestor“. 

To znamená že nie je dôležitá kvantita, ale 
správny výber a kombinácie.

tExtílIE
Samozrejme, nemali by sme podceňovať 
pridanú hodnotu látok a všeobecne textí-
lií v interiéri. Nie nadarmo sa hovorí, že 
záclony  a závesy sú akoby šatami interié-
ru. Vďaka širokej škále materiálov, farieb 
a vzorov je možné skoro každý interiér do-
plniť o tieto „šaty“.

Ak sa neviete rozhodnúť pre správny vý-
ber interiérových doplnkov, radi vám pora-
díme v našom štúdiu. Príďte sa inšpirovať 
našou ponukou rámikov, sviečok, umelec-
kého skla,  dekoračných predmetov, van-
kúšov, prehozov, lámp a umeleckých diel.

Mária Strculová

Foto: Glamour Interiors
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01

AKTUáLNE TRENDy, šTÝLy, NOVé PRíSTUPy, MODERNé 
KONCEPCIE STáLE PRIBúDAJú, ODKAZUJú NA SEBA, PODá-
VAJú DôKAZ, žE INTERIéROVÝ DIZAJN SO SEBOU PRINášA RôZ-
NE ZMENy TVAROV, fARIEB ČI MATERIáLOV. ZORIENTOVAť SA 
NA TRHU A VyBRAť SI PRE SEBA TO NAJVHODNEJšIE VšAK NE-
BÝVA ľAHKé. VyžADUJE SI TO CIT, ZMySEL PRE DETAIL A KVA-
LITNé MATERIáLy SPOJENé S JEDINEČNOSťOU ICH VyUžITIA. 
VTEDy JE VHODNé POžIADAť AJ O RADU INTERIéROVéHO DI-
ZAJNéRA, KTORÝ ZOHľADNí Náš šTÝL, fUNKČNOSť A ZLA-
DENIE S PRIESTOROM. I KEĎ SA NáM NIEKEDy MôžE ZDAť 
JEHO VÝBER NáByTKU A DOPLNKOV AKO TOTáLNy CHAOS, 
KTORÝ K SEBE NEPATRí, TAK NAKONIEC S úžASOM ZISTíME, 
žE TO NEJAKÝM ZáHADNÝM SPôSOBOM fUNGUJE. SKúS-
ME NIEČO NOVé, INOVUJME, NEBOJME SA ZMIEN. 

02



01eRuTNa čelo postele, komoda, set 3 
stolíkov, REPRAh dekoratívne písmeno R, 
WONN dekoratívne písmena WOW, lASA 
stolová lampa, APAM puf na sedenie,  
La Galleria, cena: info v predajni
02 ENIBSA stolička, La Galleria, mango  
drevo/plátno (34 x 45 x 34), 
cena: info v predajni
03 ERutNA komoda, La Galleria, drevo/kov 
(55 x 147 x 30 cm), cena: info v predajni
04 AEN kredenc/komoda, La Galleria, 
mango drevo/plátno (78 x 81 x 31cm), 
cena: info v predajni
05 AKIt kreslo, La Galleria, ratan/drevo (74 x 
78 x 94 cm), cena: info v predajni
06 semITemos prehoz, La Galleria, 100 % 
vlna (125 x 1 x 150 cm), cena: info v predajni
07 semIT prehoz, La Galleria, 100 %  
bavlna/pletenec motív 125 x 1 x 150 cm), 
cena: info v predajni
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08 drôtená miska na ovocie, Marks & 
Spencer, kov (25,5 x 25,5 x 6,3 cm), cena: 
16.99 eur
09 keramická súprava so vzorom, Marks & 
Spencer, cena: od 6.99 eur/kus
10 ZuNI jedálenský stôl, La Galleria, dubové 
drevo/MDf – biela matná (180 x 76 x 90 cm), 
LaRs stoličky, La Galleria, plast/bukové 
drevo (47 x 81, 5 x 50 cm), 
cena : info v predajni

08

09

10
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12

12

13

Reko
Foto: archív firiem a redakcie

11

14

15

11 FuNkY rozkladacia pohovka, La 
Galleria, textil/kov (90 x 195 x 92 – 135 cm), 
cena: info v predajni
12 Retro sedačka (Harper Collection), Marks 
& Spencer, drevo, textilný poťah (81 x 207 
x 88), cena: od 1099 eur (v závislosti od 
poťahu)
13 Podlahová lampa, Marks & Spencer, kov 
a látkové tienidlo (160 x 55 x 55 cm), cena: 
150 eur
14 Veľké nástenné hodiny, Marks & 
Spencer, cena: 79 eur
15 Retro kreslo, Marks & Spencer, drevo, 
látka (98 x 71 x 87 cm), cena: 769 eur
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Práve tieto neobyčajné funkcie bež-
nému rodičovi ani pri detailnejšom 
pohľade neprídu pri zariaďovaní det-

skej izby na myseľ. Realizácia malej detskej 
izby je nielen o skúsenostiach interiérové-
ho dizajnéra, ale aj o využití oklieštenej 
kreativity a funkčnosti detskej izby. 

A na čo pri tvorbe detskej izby myslí na 
prvom mieste Vierka Kročková? Keďže 
pripravujeme izbu pre deti, je dôležité mať 
na zreteli, že izba musí byť v prvom rade 
bezpečná. Nasledujú podmienky ako prak-
tickosť, pohodlie a myšlienka, že izba bude 
slúžiť dieťaťu niekoľko rokov. Preto by 
mala byť ľahko „upraviteľná“ podľa potrieb 
a požiadaviek rastúceho dieťaťa. O tom, 

NAVRHOVANIE MALOMETRážNEJ DETSKEJ IZBy SO SEBOU PRI-
NášA VEľMI VEľA VÝZIEV. OD SAMOTNéHO úVODU JE NEVy-

HNUTNé MySLIEť NA KAžDÝ DETAIL. NA ČO NETREBA ZABUD-
Núť, JE SKUTOČNOSť, žE DETSKá IZBA SI MUSí UDRžAť SVOJU 

ATRAKTIVITU AJ S PRIBúDAJúCIMI ROKMI DETí. INTE-  
RIéROVá DIZAJNéRKA VIERKA KROČKOVá HOVORí, žE DETSKá 
IZBA JE PRIESTOR, KTORÝ Má NIEKEDy AJ NEšTANDARDNé Až 

úSMEVNé fUNKCIE. OD MALEJ TELOCVIČNE, CEZ KUCHyňU Až 
PO MIESTO, KDE SI DETI PREžíVAJú SVOJE PRVé SNy.

01



MALá, ALE fUNKČNá

    DEtSKá IZBA
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ako by mala detská izba vyzerať, zvyčajne 
rozhodujú rodičia. 

Vierka sa po skúsenostiach zo svojej prá-
ce na to pozerá aj trošku z iného uhla. Pri 
tvorbe dizajnu detskej izby sa pýtame sa-
motných detí, aby mi pomohli pri tvorbe 
ich vlastnej budúcej izby. Samozrejme, za-
pracujeme zmeny, ktoré odobria samotní 
rodičia. Je to však veľmi dobrý spôsob, 
ako si vypočuť detské potreby a zahrnúť 
ich do reálneho plánu. Deti nám primárne 
radia pri výbere vhodnej farby a zapraco-
vaní rôznych doplnkov do izby. Pomáha 
to najmä v tom, že deti svoju budúcu izbu 
vnímajú viac pozitívnejšie a neodmietajú 
ju ako niečo, čo vytvorili ich rodičia.

ROZlOhOu SícE MAlá IZBA, AlE 
Má SVOjE VÝhODy
S požiadavkou o návrh malometrážnej 
detskej izby prišli za nami rodičia dvoch 
malých detí. Ich byt je relatívne nový, ke-
ďže má len niečo okolo 5 rokov. Po vzá-
jomnej dohode sme sa rozhodli, že návrh 
detskej izby a spálne pre rodičov necháme 
na čas, keď deti o niečo podrastú a mladší  
syn opustí detskú postieľku v rodičov- 
skej izbe. 

Rozlohou môžeme detskú izbu zaradiť me-
dzi menšie, keďže má iba 10,35 m2. Izba 
má veľmi pekné a veľké rohové trojkríd-
lové okno, smerované na západ. Rodičia 
majú dve deti, predškoláčku a začínajúce-

01 Vizualizácia malej 

detskej izby. Oklieštený 

priestor vyžaduje väčšiu 

kreativitu architekta.

02 Pohľad na poschodo-

vú postel zhora s  maxi-

mom úložného priestoru 

a zakomponovaním. 

tretej skrytej postele na 

príležitostné prespanie 

kamarátov.

03 Pôdorys malometráž-

nej detskej izby, ktorá má 

iba 10,35 m2.

ho škôlkára. Predstavy rodičov ohľadom 
detskej izby vychádzali z predošlého dizaj-
nu obývacej izby, ktorá bola ladená v živej 
zelenej farbe. Nová „detská“ mala počítať 
s poschodovou posteľou, maximom úlož-
ného priestoru a zakomponovaním tretej 
skrytej postele na príležitostné prespanie 
kamarátov, prípadne rodinných príslušní-
kov. Nesmelo sa zabudnúť na písací stôl 
pre malú predškoláčku, ktorá si rada kres-
lí. V tesnej blízkosti stola sa mali nachá-
dzať úložné priestory na písacie pomôcky 
a knižky. Pre začínajúceho škôlkara sa mal 
vytvoriť priestor na zemi, kde by sa mohol 
v pokoji vyhrať.

02

03

RADA DIZAJNéRA: 

Deti trávia vo svojej 

izbe vela času, preto 

je dôležité vytvoriť 

harmonické prostredie, 

aby sa v nej cítili dobre pri 

učení, ale aj pri hraní.
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dosTaTočNý PRIesToR PRe 
VšEtKO
V izbe bolo asi najväčšou výzvou nájsť 
a navrhnúť potrebné množstvo rôznych 
úložných priestorov pre hračky, knižky 
a oblečenie. Na prvý pohľad by sa zdalo, 
že táto metrážne limitujúca detská izba mi 
nedovolí zakomponovať všetky požiadav-
ky rodičov. Bohaté skúsenosti s dizajnom 
malých izieb mi však pomohli ponúknuť 
rodičom dostatočný priestor pre všetky 
funkcie, ktoré má mať detská izba. 

Hneď na úvod som malú predškoláčku po-
prosila, aby mi pomohla s návrhom svojej 
izby. Zojka ma pri prvej kresbe prekva-
pila tým, že si navrhla tzv. prominentné 
miesto. Malo to byť exkluzívne až tajné 
miesto, kde si bude ukladať svoje naozaj 
dôverné a osobné veci. Druhá vec, ktorá 
ma však už tak neprekvapila, bolo to, že si 
na poschodovej posteli vybrala tú lepšiu, 
hornú. Dolnú posteľ nechala mladšiemu 
bratovi. Čo sa týka farby izby, tak tú pred-
školáčka, samozrejme navrhla ružovú. Po 
malej diskusii sme sa však spoločne zhod-
li, že „trávičková“ v kombinácii s bielou 
farbou by bola tiež zaujímavá. V izbe pre-
vládajú celkovo tri farby. Zelená má izbu 
oživiť a keďže sme v izbe využili aj bukový 
odtieň nábytku, museli sme pre zjemnenie 
kontrastu zapojiť aj farbu s odtieňom slo-
novej kosti. Tieto farby si prelínajú s celým 
bytom a izbami, ktoré moje kolegyne z CU 
INTERIORS robili pred pár rokmi. Záro-

veň som izbu farebne pripravila na to, že 
keď z detí budú tínedžeri, bude izba stále 
farebne vhodná.

S DENNÝM SVEtlOM 
NA DOMácE úlOhy
Pri navrhovaní akejkoľvek detskej izby je 
najdôležitejším faktorom pozícia okna. 
Vynikajúcim východiskom bolo, že sa rodi-
čia rozhodli pre detskú izbu na strane, kde 
svietilo poobedné slnko najdlhšie. Izbe 
pomohla aj skutočnosť, že mala rohové 
trojramenné okno. Umiestnenie písacieho 
stola teda nemohlo mať lepšiu pozíciu ako 
pod oknom. Pre lepšiu využiteľnosť svet-
la som sa rozhodla pre L-kový tvar stola. 
Stôl tak kopíruje celé rohové okno. Keďže 
je naša predškoláčka ľaváčka, bude jej den-
né svetlo a slnečné lúče pri využívaní ľavej 
strany stola prichádzať v najväčšej miere 
sprava. Pre mladšieho brata, ktorý je pra-
vák, som nechala pravú stranu písacieho 
stola. Pomohli sme tak deťom v tom, aby 
si šetrili svoje oči a aby sa im príjemnejšie 
robili budúce domáce úlohy.

Aj keď by si to možno situácia vyžadova-
la, po dohode s rodičmi som upustila od 
výškovo nastaviteľného písacieho stola 
a rastúcej ergonomickej stoličky. Samo-
zrejme, nad stolom i pod ním pribudla 
sada úložných priestorov pre rôzne knižky, 
zošity, učebnice či ceruzky, farbičky, štetce 
a perá.

bývanie interiér
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05

04 Pohľad na skrinu s rôznofarebnosťou 

jednotlivých skriniek a milými úchytkami 

v podobe detských zvieratiek.

05 Umiestnenie písacieho stola nemohlo mať 

lepšiu pozíciu ako pod oknom.

06 Schody s ďalším uložným priestorom.



rený zo samostatného kusu nábytku. Ten 
sa skladá z vrchného vysúvacieho šuplíka 
zelenej farby a pri vyšších schodíkoch aj 
spodnej skrinky s úložným priestorom 
s bukovým odtieňom. Vrchná posteľ je 
zvyčajne pre staršieho súrodenca, čo sa 
nám potvrdilo aj v tomto prípade. Proti 
pádu som navrhla vytvoriť štýlovú zá-
branu v zelenom prevedení. Spodná pos-
teľ môže slúžiť aj ako malá sedačka, pre 
prípadné detské návštevy. Druhou zau-
jímavosťou bola požiadavka na tretiu vy-
súvaciu posteľ. Posteľ mala slúžiť pre prí-
ležitostné prespania detských kamarátov 
a rodinných príslušníkov. Navrhla som ju 
tak, aby sa dala veľmi ľahko rozbaliť a zba-
liť zároveň. Pre danú posteľ som musela 
dať vyrobiť špeciálny matrac, ktorý bol 
veľmi tenký a kvalitný zároveň.

DEtSKá IZBA jE V POhyBE
V strede detskej izby nám vznikol adekvát-
ny priestor na hranie. Keďže boli obe deti 
už rozumnejšie, pri návrhu detskej izby 
som si už veľmi nemusela dávať pozor na 
ostré hrany a myslieť na rôzne detské poist-
ky. Pretože chcela mať mamička menšieho 
chlapčeka pod kontrolou aj počas hrania, 
rozhodli sme sa doplniť úložný priestor aj 
o pár umelohmotných krabíc s hračkami 
na kolieskach. Chlapček sa tak môže hrať 
pri svojej mamke a obľúbené hračky sa tak 
ľahšie presúvajú z detskej izby kdekoľvek 
v byte. Veľmi dobrým doplnkom v našej 
detskej izbe bol aj malý „hokerlík“, ktorý 
využije najmä menší chlapček pri vyberaní 
si prvých hračiek z vyšších skriniek alebo 
zapínaní svetla v izbe. 

Pri podlahe som veľmi o zmene neuvažo-
vala, pretože práve tie dostanú v detských 
izbách poriadne zabrať. Škrabance, šmuhy 
alebo ryhy od spadnutých hračiek sa ne-
musia dať tak ľahko vyčistiť. Preto sme sa 
rozhodli nechať pôvodné podlahy s tým, 
že sa ich mierne pokúsime ochrániť obdĺž-
nikovým kobercom.

Reko v spolupráci so štúdiom CU Interiors 

Foto:  CU Interiors

DO POStElE PO SchODOch
Hneď oproti vstupným dverám a rohové-
mu oknu som vytvorila priestor pre šikov-
nú poschodovú posteľ. Zaujímavé sú najmä 
schody, ktoré plnia aj sekundárnu úlohu 
efektívne využitého úložného priestoru. 
Posteľ je vyrobená na mieru a zabudova-
ná do súvislého pásu vstavaných úložných 
priestorov, ktoré som po dohode s rodičmi 
umiestnila na najdlhšej strane izby. Keď-
že bol daný úložný priestor úzky, rozhodla 
som sa ho trošku nafúknuť a strednú časť 
vstavaných priestorov mierne vysunúť do 
priestoru. Vizuálne som tak malú izbu ne-
zmenšila, rodičom ušetrila prácu s prerá-
baním elektriny, keďže by museli elektric-
ký vypínač presúvať z jednej strany dverí 
na druhú, a získala viac miesta pre úložné 
priestory. Oživenie som dosiahla rôznofa-
rebnosťou jednotlivých skriniek a milými 
úchytkami v podobe detských zvieratiek. 
Ďalšie skrinky som pre vonkajšiu estetic-
kosť a komfort vybavila funkciou push to 
open. Do jednej z takýchto skriniek sme 
mohli umiestniť štýlový gramofón, do 
druhej spoločenské hry, do ďalšej obleče-
nie a takto by sme mohli pokračovať ďalej. 
Nakoniec sme v detskej izbe mali dostatok 
úložného priestoru, s ktorým boli obaja 
rodičia veľmi spokojní.

Poschodová posteľ, ktorú som do izby na-
vrhla, mala dve zaujímavosti. Schody do 
vrchnej postele sú tvorené z niekoľkých 
úložných priestorov. Každý schod je tvo-

06
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MIEStO PRE VAšE hOBBy
Ideálnym riešením by bolo pre hobby vy-
členiť samostatnú miestnosť,  no taký 
luxus si môže dovoliť len málokto. Ako 
sa teda s touto dilemou môžu popasovať 
obyvatelia bežných bytov? Výsledná voľba 
závisí najmä na tom, pre koho má byť urče-
ná a kedy bude najviac využívaná. Miesto 
pre svoj kreatívny kútik môžete ukrojiť 
z obývačky, haly či širšej chodby. Ženy si 
možno radi vytvoria takéto miesto priamo 
v kuchyni. Pokiaľ sa svojim záľubám venu-
jete prevažne cez deň, môže byť vhodným 
miestom pre hobby kútik aj spálňa. V prí-
pade, že zvolíte miesto  v spoločnej a teda 
i viac frekventovanej časti bytu, je vhodné 

ľUDOVá TVORIVOSť ZAžíVA 
RENESANCIU. VĎAKA INšPI-
RáCIáM Z INTERNETU ľUDIA 
OBJAVUJú SVOJU KREATíVNU 
A TVORIVú STRáNKU. PODľA 
VIDEONáVODOV SKúšAJú 
RôZNE TECHNIKy A VyRá-
BAJú TAK RôZNE VIAC ČI 
MENEJ UžITOČNé VECIČKy. 
SOCIáLNE SIETE A INTERNETO-
Vé BURZy POTOM POSKyTUJú 
AJ PRIESTOR NA PREZENTáCIU 
A ODByT TÝCHTO RUČNÝCH 
VÝROBKOV. CyKLUS SA TAK 
UZATVáRA A DáVA TEJTO 
ČINNOSTI ZMySEL... 

KAM UPRATAť 
SVOjE hOBBy?

Pokiaľ ste už aj vy podľahli trendu 
„handmade“, potom ste zrejme na-
trafili aj na problém, kde sa so svo-

jím hobby rozložiť. Väčšina kreatívnych 
techník nevyžaduje žiadne špeciálne za-
riadenia ani nástroje, takže priestorové 
nároky na samotnú prácu spĺňa aj bežný 
kuchynský stôl alebo písací stolík. Trochu 
iná situácia však nastane, ak tvorivá slina 
pretrvá a z príležitostnej zábavky sa stane 
vášnivé hobby či dokonca zárobková čin-
nosť. Potom je už naozaj potrebné mať na 
tento účel vyčlenený samostatný priestor, 
kde môžeme nechať porozkladané rozro-
bené veci bez toho, aby vás obmedzovali 
v iných bežných činnostiach. 

01

02



KAM UPRATAť 
SVOjE hOBBy?
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vytvoriť zákutie s použitím nejakej záste-
ny alebo vhodným rozložením nábytku, 
ktoré aspoň čiastočne schová pracovný 
neporiadok.  Inou možnosťou je napríklad 
rozšírenie obytného priestoru o balkón, 
ktorý po zasklení a zateplení môže slúžiť 
napríklad práve ako pracovňa či hobby 
miestnosť.

ZáKlADOM PRAcOVISKA jE Stôl 
Aký stôl si zvolíte do svojho kreatívneho 
kútika či hobby miestnosti, závisí v prvom 
rade od druhu záľuby, ktorej sa venujete. 
Ak napríklad niečo šijete, modelujete alebo 
majstrujete, zíde sa vám veľká tabuľa, kto-
rá poskytne miesto na prácu aj dostatok 

odkladacieho priestoru. V ideál-
nom prípade by mal byť takýto 
stôl umiestnený uprostred 
izby tak, aby k nemu bol 
prístup zo všetkých strán. 
Pokiaľ pri práci viac stojí-
te, mala by byť pracovná 
plocha vo väčšej výške. Pri 
maľovaní a kreslení je zasa vhodné, ak sa 
dá polohovať sklon tabule. Pri drobných 
prácach, napríklad pri výrobe šperkov 
alebo drobných dekorácií si vystačíte aj  
s užším pracovným pultom pri stene ale-
bo pod oknom. V prípade, že priestorové 
možnosti vášho bytu neposkytujú priestor 
pre stabilný pracovný kút, môžete siahnuť 

01 Hobby miestnosť, po akej túži každá kreatívna žena, má kopec 

pracovných a odkladacích plôch a, pravdaže, praktické zásuvkové 

skrinky. (Being Brook Create Awesome)

02 Veľkú flexibilitu dodáva pracovnému miestu jednoducho 

tvarovaná otočná stolička na kolieskach.  (Ikea) 

03 Praktická pracovná miestnosť sa dá zariadiť veľmi jednoduchým 

nábytkom. Základom je veľký stôl a veľa poličiek. (Ikea) 

04 Veľký stôl s praktickými poličkami plní hneď dve funkcie – 

ponúka pracovnú plochu aj úložné priestory. (Pottery Barn)

03

04



05 Ideálne je, ak je pracovný stôl umiestne-

ný v otvorenom  priestore tak, že je k nemu 

prístup zo všetkých strán. (Velux)

06 Pokiaľ sa chcete venovať výtvarnému ume-

niu, potrebujete najmä maliarsky stojan, voľný 

priestor a dobré svetlo. (Velux) 

07 Kreatívna dielňa vytvorená z prvkov ku-

chynského nábytku – stačí vynechať  spodnú 

skrinku a stolík je na svete. (The Homes I Have 

Made)

08 Príležitostné pracovisko si môžete vytvoriť 

aj v hale či na chodbe, kde nikoho nebudete 

rušiť. (Bo Concept)
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napríklad po rozkladacom alebo vyklápa-
com stolíku. 

sToLIčka má bYť jedNoduchá
Pri práci, ktorá je skôr manuálneho cha-
rakteru, nie sú kladené také vysoké nároky 
na ergonomické tvarovanie, ako je to pri 
práci za počítačom. Pri manuálnej práci sa 
viac pohybujete, vstávate a znova sadáte, 
siahate po rôznych veciach. Malo by preto 
ísť o stoličku z pevného materiálu s niž-
ším operadlom alebo bez operadla a bez 
podrúčok. Praktická je otáčavá stolička, 
ktorá môže byť aj na kolieskach, v ideál-
nom prípade aj s nastaviteľnou výškou. Pri 
niektorých činnostiach je zasa vhodné tzv. 
kľačadlo.  

ÚLožNé PRIesToRY
Pre ručné práce a rôzne kreatívne techni-
ky je typické používanie veľkého množstva 

rôznych materiálov a drobných pomôcok. 
Základom je preto zabezpečiť si prehľadný 
úložný priestor, bohatý na rôzne priečinky 
a zásuvky, v ktorých sú jednotlivé drob-
nosti prehľadne uložené. Mali by byť ľahko 
dostupné, takže ideálne sú otvorené police 
alebo regály s vyberateľnými kontajnermi 
či košíkmi. 

Veľmi praktické sú napríklad zásuvkové 
skrinky na kolieskach, ktoré si prisuniete 
k ruke tak, ako potrebujete.

sPRáVNe osVeTLeNIe – 
ZákLad beZPečNosTI
Pri práci je dôležité vhodné pracovné 
osvetlenie, ktoré nenamáha oči a pomáha 
udržať dostatočnú koncentráciu. Pri práci 
s náradím je to tiež otázka bezpečnosti. 
Na prvom mieste je, pravdaže, vždy den-
né svetlo, ktoré by však nemalo byť pria-
me. Na pracovnú plochu by malo dopadať 
spredu alebo v prípade pravákov z ľavej 
strany a naopak. V prípade umelého osvet-
lenia by pracovná plocha mala mať okrem 
základného osvetlenia vlastnú pracovnú 
lampu s nastaviteľným ramenom a tie-
nidlom, ktoré umožňuje správne nasme-
rovanie svetla.  

Ing. arch. Anna Pálfiová

Foto: archív firiem a redakcie
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PORTRéT  
TAK TROCHU INAK
SLOVENSKá 
VÝTVARNíČKA 
ALENA ADAMíKOVá 
DOKážE DIVáKOV 
NENáSILNÝM 
SPôSOBOM 
VTIAHNUť DO 
SUBTíLNEHO SVETA 
fARIEB, V KTOROM 
DOMINUJú 
ľUDSKé POSTAVy. 
JEJ TVORBA SA 
ZAMERIAVA HLAVNE 
NA ZOBRAZENIE 
SKRyTÝCH PRíBEHOV, 
PRIČOM JEJ HLAVNí 
HRDINOVIA 
DOKAZUJú, žE 
SVET IMAGINáCIE 
A REáLNy SVET 
SA STRIKTNE 
NEVyLUČUJú, BA 
PRáVE NAOPAK...

01

02



alena adamíková 

(1972) žije a pôsobí 

v Bratislave, v Novej 

Dedinke. Svoje ume-

lecké zručnosti nado-

budla na Katedre 

maľby a iných médií 

v Ateliéri  ±XXI na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave pod vedením profesora 

Daniela fischera. Má za sebou 7 samostat-

ných výstav a množstvo skupinových výstav 

po celej Európe. Postúpila do semifinále 

v medzinárodnej cene STRABAG ARTA-

WARD 2009 vo Viedni a získala Certificate 

of Merit v Singapure.

Maľby Aleny Adamíkovej sú 
nezameniteľné. Charakterizujú 
ju ľudské postavy, zväčša ženské 

a detské, a najmä ich tváre, ktoré sú plné 
tajuplných príbehov. Prostredníctvom 
ich výrazu výtvarníčka rozpráva ten-kto-
rý príbeh zo života zobrazenej postavy. 
Rozpravy maliarky Aleny Adamíkovej sú 
však o čosi sofistikovanejšie – majú v sebe 
rozmer čistoty, pôvabu a štipku neurči-
tosti, ktorá jej obrazom dodáva mierne 
znepokojivý, no o to zaujímavejší fíling. 

tVáR V cENtRE PRíBEhu
Tvár je azda najdôležitejším znakom 
človeka, na základe ktorého sa odlišuje od 
inej osoby. Avšak pri mechanickom zobra-
zovaní tváre ide iba o fyziognómiu, o von-
kajší obal, ktorý nič nevypovedá o tom, 
aký je človek v skutočnosti. Tomuto 
neosobnému prístupu k maľbe sa Alena 
Adamíková zámerne vyhýba a snaží sa do 
svojich diel vdýchnuť novú, inú dimenziu, 
obohatenú o príbehovosť. Zdanlivý impli-
citný dej sa pri pozornom vnímaní maľby 
postupne odkrýva a zhmotňuje v nejakú 
ušľachtilú myšlienku, ktorá autorkine 
diela robí netuctovým, výsostne osobitým 
a vskutku originálnym.

Avšak v jej tvorbe nájdeme aj portrétny 
cyklus s názvom Tváre a ich podoby, 
podoby a ich tváre (2007), kde autorka 
cielene poprela možnosť vniknúť zobra-
zenej osobe priamo pod kožu. „V tejto 
sérii som vychádzala z dôverných rozhovorov, 
väčšina portrétovaných boli moji priatelia a 
v istej chvíli som si uvedomila, že viem viac 
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01 Portrét pre johanku, 2013, 

olej na plátne, 170 x 130 cm

02 hana zo série Malí Obri, 2009, 

olej na plátne, 170 x 150 cm

03 Tváre a ich podoby, Podoby a ich 

tváre, 2007, olej na plátne, 95 x 95 cm (každý)

04 Pozícia Výzva pre strelca, 2014, olej na 

plátne, 200 x 95 cm

03

04

a že ma viaže tajomstvo dôvernosti, a preto 
som uniformitou rukopisu poprela to, čo som 
mohla dať na plátno. Portrétovaným odobe-
rám mená a nahrádzam ich číselným kódom 
farieb na vlasy, ktoré jednotlivé portrétované 
používajú (N. 562, N. 664, N. 51 atď.),“ 
opisuje svoje pohnútky Alena Adamíková.
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Tomuto systematickému prístupu k por-
trétu sa výtvarníčka už nevenuje, v sú-
časnosti reaguje na príbehovosť, ktorej 
podriaďuje svoj maliarsky rukopis.

sÚčasNý PoRTRéT
Tvorba Aleny Adamíkovej je zaujímavá 
i z kontextu zobrazovania portrétu ako 
jedného zo žánrov vo výtvarnom umení 
pozdĺž dejinami. Portrét, ako ho poznáme 
v historickom kontexte, zobrazuje osoby 
hlavne v ich reprezentatívnej funkcii, 
pričom sa pri tomto žánri stáva aj to, 
že portrétovaní sú zobrazovaní krajší, 
mocnejší, okázalejší, než v skutočnosti 
sú. Tento prístup však maliarka odmie-
ta: „Problém je, že niektorí ľudia pracujú 

s maskou a pretvárkou. Vtedy je maliarovi 
znemožnené maľovať pravdu.“

Adamíková narába s portrétom ako s ná-
strojom na vyjadrenie príbehu, hádanky 
alebo zašifrovanej emócie, ktorá skrz zo-
brazovanú ľudskú tvár preniká priamo až 
k samotnému divákovi a jemne sa dotýka 
jeho vnútra. Portrét v jej podaní sa tak 
stáva príliš osobným a hravým zároveň.

úSPEchy A OcENENIA
To, že jej maľbám nechýba hĺbka, svedčí aj 
skutočnosť, že výtvarníčka Alena Adamí-
ková má za sebou množstvo výstav nielen 
na Slovensku. Svoje diela vystavovala 
v Českej republike, Španielsku, Francúz-
sku, Nemecku či v Rakúsku. Za svoj jedi-
nečný rukopis získala i ocenenia vo Viedni 
a v Singapure. Alena Adamíková sa na poli 
súčasného výtvarného umenia etablovala 
a právom jej patrí čestné miesto medzi 
úspešnými slovenskými umelcami.

Noli

Foto: Peter Bánoš, Galéria Schemnitz, 

Jana Hojstričová a archív autorky

ROZHOVOR S ALENOU ADAMíKOVOU
 ako ste sa dostali k maľovaniu? 

čo vo Vás zbudilo záujem o žáner por-

trétu?

Maľujem od útleho veku, bez zaváhania, 

nepretržite. Verím, že tento stav potrvá do 

konca. Maľujem intuitívne, nekalkulujem, svoju 

vášeň nekontrolujem. Častokrát neakceptujem 

kritiku, tvrdohlavo a trpezlivo si robím svoje. 

Možno aj preto sa venujem žánru portrétu, 

jeho rôznym obmenám.

 čo Vás podnecuje k témam, ktoré ma-

ľujete? ako prebieha Váš pracovný čas?

Podnetom k obrazu je zažitá situácia, okamih, 

vtedy získam tému, potom dolaďujem detaily, 

pripravujem skice, fotografujem, kombinujem. 

Na pripravené farebné podmaľby prekreslím 

námet a následne maľujem. Východná skica 

môže byť od dokončenej maľby odlišná, tá si 

žije samostatným životom.

 čo pre Vás znamená tvorba? čím sa 

inšpirujete?

Inšpirujú ma ľudia, s ktorými sa spoznám 

bližšie. Námety prichádzajú samé, niečo ma 

upúta, zrazu si uvedomím, že situácia, ktorej 

som súčasťou, stojí za dobrý obraz. Potom sa 

snažím, zažitý pocit vrátiť a zhmotniť. Tvorba 

je pre mňa bytostným žitím. Už som v tom tak 

dlho, že je súčasťou môjho dýchania.

 V čom spočíva podľa Vás „čaro“ Vašej 

tvorby? 

Maľujem ľudí, ich tváre spôsobom, aby sa ich 

životná skúsenosť dostala na povrch. Viem vy-

tušiť, ktorý človek je pre mňa zaujímavý. Najprv 

ma na to upozorní jeho tvár a potom pátram 

ďalej a dozviem sa zaujímavý príbeh.

 čím podľa Vás oslovujete kupcov 

Vašich obrazov? Tvoríte aj na konkrétne 

zákazky?

Kupci mojich obrazov hľadajú obrazy s 

príbehom, nejakú šifru, hádanku. Nechcú len 

farebný obraz, ale niečo komplikované. Chcú  

v obraze a v detailoch hľadať viac. áno, robím 

aj na zákazku, snažím sa prekvapiť.

 máte aj nejaké svoje obľúbené diela, 

prípadne obľúbenú sériu obrazov?

Mám rada sériu veľkorozmerných portrétov 

detí s názvom Malí Obri, ktoré sú namaľované 

v redukovanej farebnosti, bez rušivých prvkov. 

Čistá farebnosť, odvrátený pohľad. Je to  

o zraniteľnosti, silná emócia, odovzdanie sa.

    NOLI 

         

05 Séria Malí Obri vystavená v Galerií kritiků, 

Praha, 2009

06 Zuzana pred kúpeľom, 2014, 

olej na plátne, 130 x 95 cm 

05
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koberce shaggy
... urobte si pohodu!
Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej veľkopredajni s najširším 
sortimentom podlahových krytín / 5x v SR

KUPÓN 
NA Z¼AVU

Platí len do 31. 5. 2015!  
Nevzťahuje sa na už zľavnený tovar. Nie je možné 
uplatniť spätne po nákupe ani kumulovať s inými 
zľavami. Nevzťahuje sa na tovar na objednávku.

pri nákupe

(okrem akciových cien)
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BEZStAROStNé VARENIE S DIZAjNéRMI 
oceNeNým kuchYNským NáčINím

Inteligencia a funkčnosť sú odjakživa základnými piliermi 
značky Fiskars. Nielen v oblasti dizajnu a výroby, ale aj 
v inováciách, ktoré umožňujú nové riešenia a neustále 
vylepšovanie produktov. Jedine fiskars ponúka vysoko kva-
litné nožnice, nože, príbory, kuchynský riad a náčinie, ktoré sú 
funkčné, ergonomické a trvácne. 

Inovatívny dizajn robí z kuchynského náčinia značky Fiskars unikátnu, do detailov premy-
slenú nenahraditeľnú pomôcku do kuchyne. Rada kuchynského náčinia functionalform 

obsahuje množstvo nástrojov, od krájačov na syr, škrabky na zeleninu až po nôž na pizzu 
či otvárač na konzervy. Vďaka svojim ergonomickým a multifunkčným vlastnostiam 

vyhralo náčinie fiskars ceny za dizajn (ifProduct Design Award 2010, RedDot 
Design Award 2010).  Dobrý úchop, precízna práca, kvalitný materiál, zvýšená 

bezpečnosť v kuchyni a stále inovácie sú kľúčom k jeho úspechu. 

www.fiskars.sk

VždY čeRsTVé ZásobY 

Značka Orava rozširuje svoj sortiment bielej 
techniky. Jednodverová chladnička Orava 
RgO-110 Ag s mrazničkou má objem 81 
litrov, z tohto 73 litrov pripadá na chladničku 
a zvyšných 8 litrov je určených na mrazenie. 
V bielom prevedení s dverami, ktorých smer 
otvárania si vyberiete podľa konkrétnych 
priestorových dispozícií kuchyne, sa stane 
pomyselnou skrýšou na všetko, čo milujete 
k zahryznutiu, avšak čo rýchlo podlieha zubu 
času. Disponuje sklenenými poličkami, plas-
tovým nadstavcom na uskladnenie zeleniny, 
držiakom na fľaše či na vajíčka vo dverách 
chladničky. Ak by ste ich náhodou zle zatvorili, 
indikátor otvorených dverí na rukoväti dverí vás 
na to okamžite upozorní. Praktickou je funkcia 
automatického rozmrazovania v chladiacom 
priestore počas prevádzky tejto skrýše pre vždy 
čerstvé dobroty. Ročnou spotrebou energie 121 
kWh spadá do energetickej triedy A+. Hoci pra-
cuje ako drak, veľa hluku nenarobí – len 41 dB. 
Je spratná, takže „sadne“ aj do menších kuchýň, 
hodí sa aj na chatu, internát či pre rodiny, ktoré 
nakupujú častejšie v menších množstvách, 
avšak s rozmyslom. Orava RgO-110 Ag byť 
vaša v e-shope za 139 €.

www.orava.eu 

PohLadeNIe PRe bIeLIZeň 

Kolotoč žehlenia nemá konca. Len čo vyžehlíte kopu pokrčenej bielizne, už sa v kúte začína 
kopiť ďalšia. žehlenie ako drina skončí s naparovacou žehličkou Orava ZE-109. Dotyk 
jej dobre kĺzavej keramickej plochy je aj pre tú najpokrčenejšiu košeľu, nohavice či trič-
ko ako dotyk milujúcej ruky, ktorý ju vyrovná a pripraví na odloženie do „komínče-
kov“ v skrini. Vďaka funkcii vertikálneho žehlenia parnými rázmi s ňou bez námahy 
vyžehlíte aj bielizeň zavesenú priamo na vešiaku. Je ľahučká, takže ruka sa vám 
ani pri dlhšom žehlení nevysilí. Má príkon 2 000 W. funkcia samočistenia Self 
clean a možnosť využitia parných rázov a kropenia pri tvrdších tkaninách, 
napríklad pri žehlení posteľnej bielizne, sú samozrejmosťou. Vyberiete si 
svetlozelenú alebo svetlomodrú žehličku? Vďaka nej už nebudete čas strá-
vený pri žehlení merať veľkosťou kopy, ale len dĺžkou filmu, ktorý pri žehlení 
pozeráte! 

Orava ZE-109 môže byť v e-shope vaša za 14,90 €.  
 
www.orava.eu



PRIcháDZA BúRKA… 

Rovnako ako plávajú lode po rozbúrenom mori, plavia sa aj keramické umývadlá na doske 
kúpeľňových skriniek StORM. Zvoľte jemné línie umývadla kolekcie gAMMA a bude vám 
svojím vzhľadom pripomínať loď…

„Pretože trendy aj požiadavky zákazníkov volajú 
po atypických a výnimočných riešeniach, zaradili 
sme do nášho portfólia model kúpeľňovej skrin-
ky s umývadlom na dosku StORM. Toto riešenie 
dá vyniknúť tvarom umývadla, ale tiež použitým 
materiálom, dynamickému vzhľadu skriniek  
a závesnému prevedeniu bez nožičiek,“ infor-
muje Ing. Zdeněk Blažek, manažér marketingu 
značky kúpeľňového nábytku dreja z pro-
dukcie tradičného českého výrobcu Dřevojas, 
v. d. 

Čerešničkou na torte sú vybrúsené detaily – 
napríklad dotykové otváranie skrinky alebo 
kvalitné výsuvy hEttIch s doživotnou garan-
ciou kvality. V rovnakom dizajne sa nesú tiež 
galérie AStON gA, ktoré presne kopírujú šírku 
umývadlových skriniek. 

A ďalej? Uvidíte sami… Model StORM už 
nedočkavo špliecha aj na dvere vašej kúpeľne.

www.dreja.sk

SPANIlá KRáSKA 

kuchynská batéria Kludi l-INE S zaujme priam architek-
tonickými líniami a precíznym, vysokokvalitným dizajnom. 
Majestátne tróni nad drezom s ladnou príťažlivosťou a v pre-
vedeniach chróm s matnou bielou či matnou čiernou vnáša 
do kuchyne ako sterilného miesta očisty rozruch a dizajnové 
osvieženie. Keďže matný vzhľad menej odráža svetlo, pôsobí 
jej elegantné sfarbenie v nadčasovej bielej či čiernej podma-
nivo vyváženým a hladkým dojmom. Vysoký výtok v tvare L 
spolu s bočným ovládaním batérie poskytujú dostatok pries-
toru, ak potrebujete naplniť vodou veľký hrniec na prípravu 
polievky či kvetinám čerpáte vodu do vysokej vázy. Výtok sa 
dá otočiť až o 360 stupňov, čo zaručuje veľkú manévrovaciu 
plochu na klasických drezoch aj kuchynských ostrovčekoch. široká páka sadne do ruky a  umožňuje 
presné a pohodlné ovládanie množstva a teploty vody. Pevná základňa batérie zaisťuje stabilné 
uchytenie k akýmkoľvek vyhotoveniam drezu. Spanilá kráska Kludi l-INE S, ovenčená ocenením 
Label Interior Innovation Award Winner 2015, bude vďaka svojej kvalite Made in Germany kraľovať 
nad drezom ešte dlhé roky.

www.kludi.sk   

ako VYbRať sPRáVNY maTRac?

Ak sa vám nedarí zorientovať sa na trhu s matracmi alebo nemáte čas a chuť tráviť hodiny pochôdzkami po 
obchodoch a čítaním katalógov, môžete navštíviť internetové stránky www.drsleep.sk. Počas niekoľkých 
sekúnd si tu vyberiete matrac priamo na mieru. Odporúčame potom navštíviť najbližšiu predajňu a 
produkt si vyskúšať. A ak si nie ste istí svojím výberom, stačí vyplniť kontaktný formulár a  
Dr.Sleep vám odpovie. Matrace pre zdravé spanie nájdete teraz exkluzívne aj v spánko-
vých štúdiách v sieti predajní Decodom. Zoznam predajní a e-shop nájdete na 
www.decodom.sk.

Vyskúšajte si matrace MAgNIFIcA s výstavnými zľavami počas 
výstavy nábytok a bývanie v Nitre na stánku Decodom 
v dňoch 10. – 15. 3. 2015, pavilón M4.

www.decodom.sk
www.drsleep.sk
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NOVá GENERáCIA ZABUDOVATEľNÝCH RúR, VARNÝCH DOSIEK 
A ODSáVAČOV PáR GORENJE POMáHAJú ľUĎOM LEPšIE JESť, 
ZDRAVšIE žIť A MAť DOSTATOK ČASU NA SVOJICH BLíZKyCH. 
ZDRAVé, ľAHKé, BEZSTAROSTNé, úSPORNé A RÝCHLE VARENIE. 
A NAVyšE PERfEKTNá CHUť!

SKVElÝ DIZAjN
A INTELIGENTNé TECHNOLóGIE

zjednocujúcimi prvkami, akými sú displej 
alebo rukoväte v rovnakej výške. Na výber 
sú tri základné rady: Essential, Advanced 
a Superior.

01 VStAVANé RúRy
Inovatívny HomeMade zaoblený tvar rúry, 
ktorý je inšpirovaný tradičnou pecou na 
drevo, umožňuje voľnú cirkuláciu horú-
ceho vzduchu rovnomerne zo všetkých 
strán. Jedlo je vždy dokonale upečené: 
chrumkavé zvonku a šťavnaté vo vnútri.  
V kombinácii so systémom Multiflow 360° 
umožňuje pečenie až na piatich úrovniach 
zároveň. Naraz môžete piecť napríklad 
pizzu a pečivo bez toho, aby dochádzalo  
k miešaniu vôní a chutí.

Dokonalé jedlo si môžete pripraviť v 2, 3 
alebo viacerých krokoch. Rúra vám pomô-
že nastaviť proces prípravy a vy sa nemu-
síte už o nič starať. Túto pomoc ocenia aj 
skúsenejší kuchári pri príprave jedál, aký-
mi sú chlieb či lasagne, ktoré si vyžadujú 
zmenu teploty počas pečenia. 

Nadšenie u začiatočníkov i pokročilých 
vzbudí aj výber z viac ako 80 autoprogra-
mov a receptov. Všetky parametre ako čas 
varenia, teplota a ohrev sú automaticky na-
stavené. Všetko, čo treba urobiť, je vybrať 
druh jedla, hmotnosť a stlačiť štart. Rúra 
sa postará o zvyšok. Vďaka enormnej veľ-
kosti rúry (objem do 75 l pri štandardných 
rúrach a do 53 l pri kompaktných rúrach) 
už nie je problém ani pečenie obrovského 
moriaka či tradičnej husi – funkcia Slow-
Bake navyše umožňuje pečenie pri nižších 
teplotách v trvaní až 6 hodín. Mäso je per-
fektne mäkké, a pritom šťavnaté, voňavé 
a plné živín. Priaznivcov zdravej výživy 

S novou generáciou vstavaných spot-
rebičov prichádzajú do slovenských 
kuchýň mimoriadne schopní osobní 

asistenti, ktorí umožňujú variť rýchlejšie, 
pripravovať zdravšie jedlá a zároveň pre-
mieňajú varenie na zábavu. Nové vstavané 
rúry, varné dosky a odsávače pár Gorenje 
sú vybavené inteligentnými technológia-
mi, ktoré myslia za vás, strážia prípravu 
pokrmov, pomáhajú uvariť kvalitné a 
chutné jedlo a nešetria dobrými nápadmi. 
A navyše vynikajú špičkovým dizajnom so 

01



z hrnca. Doska totiž automaticky zníži 
teplotu po bode varu a udržiava ju tak 
dlho, ako treba. To oceníte pri príprave 
cestovín, polievok či omáčok. Ak varíte v 
pare, stačí 0,5 dl vody na 1 kg zeleniny, nič 
sa nerozvarí. Vitamíny, minerály a priro-
dzená farba zeleniny zostanú zachované. 
IQCook s funkciou IQpoach, ktorá udržia-
va teplotu medzi 71 a 85 °C, dokáže uvariť 
napríklad vajcia Benedikt. 

Žiadne nástrahy už nesprevádzajú ani prí-
pravu steakov. Funkcia IQgrill jednodu-
cho, pri veľmi malom množstve oleja alebo 
dokonca bez neho, skvele a bez pripálenia 
ugriluje steak presne tak, ako ho máte radi.
Funkcia XpandZone umožňuje varenie 
takmer po celej ploche varného panela. To 
vytvára dostatok miesta pre väčšie hrnce či 
panvice, prípadne kombináciu niekoľkých 
menších. Maximálny výkon v ultrakrát-
kom čase, to je ďalší vítaný bonus nových 
indukčných dosiek Gorenje. S funkciou 
PowerBoost Supreme trvá ohriatie  
2 l vody z 15 °C na 90 °C len 4,2 minúty, čo 
je približne polovica času ako pri bežných 
HiLight varných paneloch!

03 PARNé RúRy
Výhodou rúr Gorenje je vynikajúci parný 
výkon, ktorý tvorí paru bez obsahu kva-
piek vody. Tým zabraňuje vlhnutiu duse-
ného jedla, zachováva živiny a udržiava 
ho šťavnaté a plné chuti bez toho, aby ste  
k jeho príprave potrebovali tuk. Veľký, 
praktický a elegantný zásobník na vodu 
je šikovne umiestnený mimo rúry. To 
nielenže uľahčuje manipuláciu, ale predo-
všetkým poskytuje viac priestoru, takže 
na prípravu pokrmov môžete využiť celý 
nadpriemerne veľký objem rúry. Jeden 

zásobník na vodu postačí na celý priebeh 
varenia, takže netreba dodatočne dopĺňať 
vodu, čím ušetríte čas a energiu a zlepšíte 
celkový výsledok varenia v pare.

04 odsáVače PáR
Digestory Gorenje sú nielen zosobnením 
modernej technológie, ale aj nadčasového 
dizajnu. Dôkladne pohlcujú všetky škodli-
vé pachy, a pritom veľmi ticho a spoľahlivo 
pracujú. Patentovaná technológia Adap-
tAir zaisťuje úplne rovnomerné nasávanie 
vzduchu po celom povrchu digestora. Špe-
ciálna pena vo filtroch odstráni až 98 % 
všetkých tukov a ostatných nečistôt, takže 
vzduch v kuchyni je podstatne sviežejší 
a čistejší. Para, pachy a ďalšie nečistoty  
z kuchyne miznú rýchlo a takmer nečuj-
ne. O tichú prevádzku sa postarajú špeci-
álne klapky v odsávači, ktoré sa otvárajú  
a zatvárajú, aby znížili hluk. Filter sa ľahko 
vyčistí v umývačke riadu. Ovládanie Sli-
derTouch – špeciálny inovatívny posuvný 
ovládač integrovaný priamo v antikoro-
vej oceli (nereze) umožňuje ľahké a okam-
žité zmeny nastavenia výkonu a intenzity 
osvetlenia jednoduchým posunom prsta 
po stupnici.

Viac informácií o novej generácii zabu-
dovateľných spotrebičov Gorenje – Life  
Simplified nájdete na www.gorenje.sk.

Reko z materiálov Gorenje

Foto: Gorenje

poteší špeciálna funkcia yogurt, s ktorou 
za približne 3 hodiny hravo pripravíte poc-
tivý domáci jogurt.

Dvierka rúr sa dovierajú ticho a tlmene. 
Pri najvyšších modeloch na ne môžete ke-
dykoľvek pokojne siahnuť a nikdy sa nepo-
pálite. Vďaka špeciálnemu trojitému alebo 
dokonca štvoritému preskleniu dvierok sú 
rúry Gorenje bezpečné na dotyk. Žiadne 
starosti vám nespôsobí ani obávané upra-
tovanie po varení – extra účinné pyrolytic-
ké čistenie zanechá rúru úplne čistú bez 
stôp mastnoty.

02 VARNé DOSKy
Nepotrebujete dlhú prax, drahé kurzy 
ani dlhoročné skúsenosti, aby ste sa stali 
kráľom kuchyne. Spoločne s indukčnými 
varnými doskami Gorenje, vybavenými 
inteligentnými technológiami, bravúrne  
a bez stresu zvládnete prípravu akéhokoľ-
vek pokrmu. Unikátna senzorová techno-
lógia IQCook so senzormi umiestnenými 
vo varnej zóne a aj na pokrievke hrnca 
sleduje čas varenia a požadovanú teplotu 
za vás, pričom stráži všetko, čo treba. Ne-
stane sa, aby voda alebo mlieko pretiekli 

02
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  VIAc PRIEStORu A EFEKtIVItA
Technológia Space Max zaisťuje o 30 % viac 
priestoru než konvenčné vstavané chladnič-
ky vďaka maximálnemu stenčeniu stien. Kit-
chen fit sú veľmi energeticky úsporné A+++ 
chladničky, čo ocení každý majiteľ modernej 
kuchyne.

AKO SI VyBRAť 
VhodNÚ chLadNIčku?
STE PRáVE PRED ROZHODNUTíM 
REKONšTRUOVAť KUCHyňU 
ČI CHCETE IBA OBNOVIť PáR 
SPOTREBIČOV A NEVIETE SA 
ROZHODNúť, AKú SI VyBRAť 
CHLADNIČKU? ZABUDOVANá ČI 
VOľNE STOJACA – KAžDá Z NICH 
Má SVOJE VÝHODy. PRVOTNÝM 
ROZDIELOM JE DIZAJN. AK SA 
CHLADNIČKA DO INTERIéRU KU-
CHyNE HODí, MôžEME SIAHNUť 
PO VOľNE STOJACEJ, KTORá JE 
KAPACITNE VžDy VäČšIA. AK 
CHCEME ZACHOVAť JEDNOTNú 
fAREBNú A TVAROVú LíNIU KU-
CHyNSKEJ LINKy, MUSíME SIAH- 
NUť PO ZABUDOVANEJ, KTORá 
Má SVOJE OBJEMOVé LIMITy. 
SAMSUNG VšAK PRICHáDZA 
S NAJNOVšíM RADOM CHLADNI-
ČIEK KITCHEN fIT, KTORé SPLNIA 
OBE POžIADAVKy, A PRITOM Sú 
PREPRACOVANé AJ PO STRáNKE 
KAžDODENNEJ fUNKČNOSTI. 

  VsTaVaNá aj VoľNe 
StOjAcA
Chladnička Samsung Kitchen fit spája krásu 
vstavanej chladničky s výhodami voľne stoja-
cich. Unikátny plochý povrch dverí z brúsenej 
nerez ocele s ostrými hranami úplne splynie 
s kuchynskými skrinkami a výsledkom je do-
konalý súlad, ktorý mohli doteraz zaistiť iba 
vstavané spotrebiče. Navyše nie je potrebná 
zložitá montáž, spotrebič je jednoducho zasu-
nutý na požadované miesto v rámci kuchyn-
skej linky.

 PRakTIckosť a FuNkčNosť
Nerezová miska na marinovanie Chef Pan 
môže byť použitá aj pre marinovanie alebo 
priamo pečenie pokrmov. 

 VšEtKO PO RuKE
Spodný diel mrazničky končí presne 
vo výške pracovnej dosky kuchynskej 
linky, celková výška spotrebiča potom 
ladí s vrchnými skrinkami. šuplíky 
sa dajú maximálne vysunúť, a tak je 
prístup k ich obsahu bez komplikácií. 

 štÝlOVé OtVáRANIE
Chladnička Kitchen fit je vybavená štýlo-
vým a praktickým otváraním s modrým LED 
podsvietením. 
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bývanie technika

Nový katalóg výrobkov 2015 objednávajte tu: 
http://www.aquatek.sk/sk/kontakt/info



Nový katalóg výrobkov 2015 objednávajte tu: 
http://www.aquatek.sk/sk/kontakt/info
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bývanie kúpeľňa

KOMFORtNá 
        kÚPeľňa 
PRE VšETKy GENERáCIE

PRI SúČASNOM PLáNOVANí 
KúPEľNE JE STREDOM POZOR-
NOSTI ČLOVEK. V KúPEľNI By 
SA VšETCI MALI CíTIť DOBRE. 
MALA By POSKyTOVAť KOM-
fORT PRE VšETKy VEKOVé 
SKUPINy. PRETO Sú žIADA-
Né VÝROBKy, KTORé NIELEN 
PEKNE VyZERAJú, ALE TIEž ICH 
MôžU OPTIMáLNE VyUžíVAť 
VšETKy GENERáCIE. BEZBA-
RIéROVOSť PRITOM PRED-
STAVUJE IBA JEDNU STRANU 
MINCE, DRUHOU STRANOU Sú 
fUNKČNé PRODUKTy, KTORé 
UľAHČUJú žIVOT V KAžDOM 
VEKU. NA ČO PRESNE JE VšAK 
TREBA DáVAť POZOR A AKO 
By MALA TAKá KOMfORTNá 
KúPEľňA VyZERAť?



Základným predpokladom kúpeľne 
pre všetky generácie je dobré plá-
novanie v štádiu prípravy. K tomu 

patrí jasné architektonické riešenie a do-
statok priestoru pre pohyb. Ak je dokonče-
ná táto základná práca, môže sa komfort-
ná kúpeľňa ľahko realizovať nielen v rámci 
novostavby, ale tiež pri rekonštrukcii. 
Technika pre túto realizáciu je k dispo-
zícii a dizajn sanitárnych produktov je  
rozmanitý.

ZásadNá oTáZka: Vaňa aLebo 
SPRchA?
Prvá otázka pri plánovaní kúpeľne často 
znie: Sprcha alebo vaňa? Aspoň s ohľa-
dom na komfortnú kúpeľňu je možné túto 
otázku zodpovedať rýchlo a jednoznačne: 
Oboje! Pretože sprcha a vaňa poskytujú 
priestor pre všetky generácie a všetky ži-
votné podmienky. Pre deti predstavuje 
vaňa napríklad klasické „umývacie miesto“ 
a súčasne miesto na hranie. Dospelí na-
proti tomu využívajú kúpeľ vo vani k 
uvoľneniu alebo ako podporný regenerač-
ný rituál v prípade choroby. Ostatní čle-
novia rodiny, naopak, ráno potrebujú ako 
povzbudzujúci prostriedok silnú sprchu.  
V starobe je potom stále dôležitejšia bez-
bariérovosť, ktorú môže poskytnúť sprcha. 
Pokiaľ je sprcha vyhotovená v úrovni 
podlahy, neprospieva to iba priestorovému 
usporiadaniu, ale je to tiež investícia do 
budúcnosti. Hlavne vtedy, ak sa od začiat-

01 Sprcha v úrovni podlahy a vaňa sú  

v komfortnej kúpeľni nutnosťou, pretože 

vytvárajú optimálne podmienky užívania pre 

všetky generácie. Inteligentné produkty –  

napríklad na vani – uľahčujú život a veľmi 

jednoducho sa ovládajú. 

02 Elektronické vaňové batérie série Multiplex 

Trio E od spoločnosti Viega si zapamätajú 

preferovanú teplotu a množstvo vody až troch 

užívateľov. Pri tomto riešení je prítok vody do 

vane integrovaný do prepadového telesa. 

03 Sprchové žľaby by mali mať na prvom 

mieste jednu vlastnosť – výkonnosť, aby 

bolo bezpečne odvedené veľké množstvo 

vody. Sprchový žliabok Advantix Vario od 

spoločnosti Viega je okrem toho veľmi úzky 

a decentne sa začlení do celkového riešenia. 

01

02 03
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bývanie kúpeľňa

ku myslí na možnosť sedenia, napríklad  
v podobe vstavanej wellness lavičky alebo 
v podobe sklopnej sedačky na stene. Ako 
sklopné sedačky, tak aj madlá je možné  
v súčasnej dobe celkom decentne integro-
vať a prispôsobiť tvarom zariadenia. Zmys-
luplné je použitie madiel tak v sprche, kde 
môžu rovnako slúžiť k upevneniu ručnej 
sprchy, ako aj pri vani. Mladým i starým 
to prinesie bezpečnosť pri vstupovaní aj 
vystupovaní.

OtáZKA PláNOVANIA: Wc
Ďalším zlomovým bodom pri plánova-
ní kúpeľne je umiestnenie WC. Pokiaľ to 
priestor umožňuje, odporúčajú kúpeľňoví 
poradcovia umiestniť WC v samostatnej 
miestnosti alebo naplánovať posuvné dve-
re, za ktorými by WC mohlo „zmiznúť“. 
Otázka montážnej výšky WC má, naopak, 
výrazný vplyv na komfort užívania. Pre 
deti bude napríklad lepšie, keď bude WC 
zavesené nižšie. Dospelí a hlavne starší 
ľudia uvítajú vyššiu polohu sedenia – pre-
tože potom sa lepšie vstáva. To sú aspekty, 
ktoré už prenikli i do vývoja produktov. 
Výrobca Viega ponúka napríklad model 
WC, ktorý sa prispôsobí individuálnej výš-
ke sedenia. Stlačením tlačítka je možné 
záchodovú misu posunúť až o osem centi-
metrov nahor alebo nadol.

OtáZKA tEchNIKy: INtElIgENt-
Né PRODuKty
V zásade – a to platí nielen pre komfortnú 
kúpeľňu – by sa pri plánovaní kúpeľne mal 
klásť dôraz na produkty, ktoré uľahčujú ži-

vot. Mali by byť technicky vyzreté a súčas-
ne sa musia ľahko obsluhovať. Ako naprí-
klad elektronicky ovládané vaňové batérie, 
ktoré dohliadajú na správnu teplotu vody 
a pri dosiahnutí požadovanej výšky plne-
nia automaticky zastavia prítok vody. 

Alebo výrobky, ktoré sú pred naším zra-
kom skryté, ako napríklad predstenové 
inštalačné systémy. Pojmú všetky inšta-
lačné rozvody, oddeľujú priestory, posky-
tujú odkladacie plochy a v prípade potre-
by umožňujú montáž madiel vedľa WC. 
Predpokladom však je, že už pri výstav-
be boli integrované prvky pre neskoršie  
upevnenie.

VÝSlEDOK
Komfortná kúpeľňa spojuje bezbariéro-
vosť s ergonomickými produktmi, ktoré sa 
prispôsobia každej životnej situácii. Vďaka 
funkčnému a súčasne dizajnovému sani-
tárnemu vybaveniu sa kúpeľňa zmení na    
príjemnú oázu pre všetky generácie. Po-
darí sa to vďaka prezieravému plánovaniu  
a inteligentným produktom.

Reko 

Foto: Viega

04 Dôležité miesto by v komfortnej kúpeľni 

malo zaujať taktiež WC. Najnovší stav techniky 

predstavujú výškovo nastaviteľné prvky WC od 

spoločnosti Viega. Stačí stlačiť tlačítko – úplne 

jednoduché. 

05 Výškovo nastaviteľný prvok WC od 

spoločnosti Viega sa úplne bez elektroniky 

a plynule v   rozmedzí až osem centimetrov 

prispôsobí individuálne preferovanej výške 

sedenia. 

06 Madlá vedľa WC sa väčšinou neriešia,  

v starobe ale možno budú potrebné. Pomocou 

pripevňovacích prvkov, ktoré sú integrované 

v predstenovom systéme, je možné neskôr  

flexibilne zareagovať, keďže v prípade potreby 

je možné do drevených dosiek dodatočne 

naskrutkovať sklopné madlá. 

04 05 06



ČíM SA RIADIť PRI VÝBERE 
VHODNEJ PRáČKy, KEĎ ICH JE 
DNES NA TRHU TOľKO? ABy 
SME VáM ROZHODOVANIE 
UľAHČILI, ZúžILI SME ZOZNAM 
šPIČKOVÝCH VLASTNOSTí 
A fUNKCIí, KTORé SA SPáJAJú 
S NAJNOVšíMI INOVáCIAMI VO 
SVETE PRáČOK.  

a – asTRoNomIcká RýchLosť 
Ešte donedávna platilo, že na uspokojivé 
vypranie bielizne si musíme nejaký čas 
počkať. Výrobcovia práčok postupne začali 
hľadať spôsob, ako pranie urýchliť, a tak 
ušetriť náš čas. Vďaka funkcii Super Speed, 
ktorou disponujú práčky Samsung radu 
WW6000J, môžete mať vypraté oblečenie 
za menej ako hodinu. To všetko s pomo-
cou rýchleho odstreďovania.  

B – BuBBlE SOAK
Kvalitnú práčku spoznáte aj vďaka špeciálnemu tlačidlu Bubble Soak. Táto 
funkcia poslúži najmä pri potrebe oprať extrémne zašpinené oblečenie, 
ktoré je nevyhnutné predtým namočiť. Nie je však namáčanie ako namáča-
nie. Ak je pri ňom použitá najnovšia technológia výroby bublín, je možnosť 
odstránenia aj tých najodolnejších škvŕn omnoho vyššia!  

c – cRyStAl glOSS DESIgN
Práčka môže byť akokoľvek efektívna, pokiaľ už na prvý pohľad nezaujme 
dizajnom, nie je to ono. Vyberte si takú, ktorá je nielen funkčná, ale aj krás-
na! Pri práčkach Samsung radu WW6000J máte na výber z dvoch farebných 
prevedení jej dvierok – priehľadná biela alebo oceánska modrá. Ne-
prehliadnuteľný je však vysoko citlivý dotyko-
vý LED displej.

ABECEDA 
ÚčINNého PRaNIa

D – DIgItálNy 
INVERtOROVÝ MOtOR
Zaslúžite si to najlepšie! Efektívne 
využitie energie, minimálny hluk 
a dlhotrvajúci výkon. Domyslite si 
k nemu 10-ročnú záruku a ideálny 
invertorový motor je na svete.

E – EcO BuBBlE
Abecedu zakončuje generátor 
bublín, ktorý zaručuje lepšie pranie 
aj v studenej vode. Vďaka bublinám 
totiž lepšie prenikne prací prostrie-
dok do vlákien bielizne. šetríte tak 
energiu aj svoje oblečenie. Všetky 
tieto funkcie nájdete v jedinej práč- 
ke – Samsung radu WW6000J.

Reko z materiálov Samsung
Foto: Samsung
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bývanie interiér

MOZAIKA –
AKTUáLNy MóDNy TREND

Nielen maloformátové s rozmermi 
kociek 20 – 25 mm, ale aj väčšie 
formáty 50 x 50 mm až po veľko-

plošné platne 600 x 600 mm. Možností, 
ako si zvýrazniť kúpeľňu, jedáleň alebo 
priestor kuchyne, je neskutočne veľa. 

Dnes sa na trhu objavili škárovacie hmo-
ty s doživotnou zárukou farebnej stálosti, 
odolné voči obliatiu kávou, kečupom, ole-
jovým výparom, kozmetickým prípravkom 
(FUGALITE), takže farebnému doladeniu 
sa nekladú žiadne hranice. Vďaka použitiu 
mozaiky získa váš interiér luxusný vzhľad.

MOZAIKy SA V SúČASNOSTI 
STALI EXKLUZíVNyMI DOPLN-
KAMI MODERNÝCH INTERIé-
ROV. OD TRADIČNÝCH Z  KE-
RAMIKy SA STáVAJú ČORAZ 
OBľúBENEJšíMI TIE Z PRíROD-
NÝCH KAMEňOV, NEREZU , 
DREVA ALEBO ZDOBENéHO 
SKLA.
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SKlENENé MOZAIKy 
Rôznorodosť farieb, tvarov, štruktúr po-
vrchu, lesklé, matné, perlovo blyštiace sa 
so zlatistým povrchom alebo v módnej 
forme „mrazeného“ skla. Vďaka rôzno-
rodej farebnosti sa dajú vhodne kombi-
novať s nábytkom alebo inými interiéro-
vými prvkami. Atraktívnym riešením je 
použitie zrkadlových mozaík v štýle ART 
DECO, ktoré opticky zväčšujú priestor. 
Sklené produkty sa najčastejšie využívajú 
na plochách s častým pôsobením vody ako 
napríklad steny kúpeľní, sprchovacích kú-
tov alebo kuchýň či sáun. Aktuálne trendy 
preferujú zložitejšie motívy zaliate v skle, 
ktoré dodajú riešeniu jedinečnosť a neo-
pakovateľnosť. Atraktívna mozaika pôsobí 
ako šperk v dizajne vášho interiéru.

MEtAlIcKé MOZAIKy
 Ľudia, ktorí obľubujú moderný, industri-
álny dizajn, ocenia efekt kovovej mozaiky. 
Plochy ňou pokryté pôsobia veľmi luxus-
ne. V kompozícii so sklom, prírodným 
kameňom alebo drevom môže interiér 
získať exkluzívny moderný vzhľad. Povrch 
mozaiky je hladký alebo zdobený s kovo-
vým leskom, brúsený v rôznych smeroch, 
farebné prevedenie môže byť do zlata či 
strieborného nerezu. Tieto mozaiky odolá-
vajú korózii a tiež zmenám  teploty. V po-
slednej dobe sa objavili atraktívne riešenia 
v modernom „vintage“ štýle.  

KAMENNé MOZAIKy
Mozaiky z prírodného kameňa môžu byť 
buď s lešteným povrchom, alebo v priro-
dzenej surovej forme s drsným povrchom. 
Používané sú rôzne druhy kameňa ako na-
príklad mramor, kvarcit, travertín, ónyx, 
riečny kameň. Charakterizuje ich široká 
paleta tvarov a farieb, tak ako ponúka prí-
roda. Kameň je odolný poveternostným 
vplyvom, takže tieto produkty sa môžu 
používať tak v interiéri, ako aj exteriéri. 
Kamenné mozaiky sa používajú najčastej-
šie na terasách, krboch, stenách kúpeľní 

alebo kuchýň, sáun a pod. Atraktívne pô-
sobia aj v kombinácii so sklom alebo verzie 
z čierneho a bieleho mramoru – v dnešnej 
dobe populárnom „black&white“ riešení.

DREVENé MOZAIKy
Osoby s citom pre prírodné materiály ob-
ľubujú v interiéri svojich domov drevo. 
Drevené mozaiky sa vyrábajú z dreva ako 
dub, wenge, merbau, cyprus, hrab alebo 
bambus. Pohľad na plochy pokryté týmito 
produktami pôsobí harmonicky a príjem-
ne teplo. 

Všetky zobrazené mozaiky a množstvo 
ďalších ponúka spoločnosť VFS. Pre viac 
informácií o uvedených produktoch nás 
neváhajte kontaktovať.

VfS, s. r. o. Partizánske, Nitrianska 114

Tel.: 038/749 7428, 0917 733 213

e-mail: info@design-inspiration.eu

www.obklady.net
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Ak teda milujete horúce trendy a radi 
ich vyskúšate na vlastnej koži, od-
haľte upratovanie podláh za horúca 

so 100 ˚C mopom, parným pomocníkom 
Steam mopom a čistenie okien, zrkadiel 
a všetkých hladkých povrchov vďaka vysá-
vaču Windomatic. 

PROFESIONálI NA PODlAhy 
A SKlENENé POVRchy
Vileda predstavuje dve revolučné novinky 
v starostlivosti o podlahy. 100 ˚C mop so 
skvelými čistiacimi vlastnosťami odstráni 
až 99,9 % baktérií. Zabezpečíte si ním čis-
tú a hygienickú domácnosť vďaka systému 
horúcej vody. Stačí naliať vodu do nádrž-
ky, zapojiť a za 90 sekúnd je voda ohriata. 
Jediným stlačením sa pustíte do upratania 
plochy o veľkosti 80 – 125 m². Všetko po-
hodlne a bez káblov, ktoré vám pri upra-
tovaní nezavadzajú. Mop má zo spodnej 
strany návlek z mikrovlákien, ktorý jed-

noducho vyperiete. Druhá novinka, Steam 
parný mop s káblom, odbremení každého, 
kto nerád upratuje. Pracuje rýchlo a efek-
tívne a dokonca účinnejšie ako 100 ˚C 
mop. Už v priebehu 15 sekúnd pripraví 
paru a zabíja až 99,9 % baktérií. Paru si 
môže každý ľubovoľne regulovať, a tak jej 
vypustené množstvo nezanechá podlahu 
príliš mokrú a je rýchlejšie suchá. Mop ob-
sahuje 400 ml vodnú nádržku a umývací 
návlek z mikrovlákien. Ten sa dá pripevniť 
pomocou suchého zipsu k hlavici mopu. 
Určený je nielen na tvrdé podlahy, ale aj na  
koberce.

Ak túžite po čistých oknách, zrkadlách bez 
šmúh a sprchového kúta bez kvapiek vody, 
Vileda Windomatic funguje ako ručný vy-
sávač s gumovou lištou. Sklenený povrch 
stačí umyť čistiacou tekutinou a potom 
ho vysať prístrojom Windomatic. Tento 
domáci pomocník odsaje všetku špinavú 
vodu do integrovanej vodnej nádržky, kto-
rú možno jednoducho a pohodlne umývať 
v umývačke na riad. Vďaka flexibilnému 
krku, ktorý zaisťuje ten správny uhol, sa 
ľahko dostanete do rohov a záhybov. Špe-
ciálna dvojitá gumová lišta navyše zaistí, 
že sklá zostanú bez jedinej šmuhy. S Win-
domatic získate naozaj všestranného po-
mocníka na každodenné upratovanie. Viac 
na www.vileda.sk. 

Reko z materiálov Vileda

Foto: Vileda

PO ZIME JE TEN SPRáVNy ČAS VRHNúť SA 
NA UPRATOVANIE PRíByTKU. VySKúšAJTE 
HORúCE NOVINKy VILEDA. PRI UPRATOVA-
Ní SA NEZAPOTíTE, NEUNAVíTE A OSTANE 
VáM DOSTATOK ČASU PRE VAšU RODINU 
A PRE TO, ČO VáS BAVí. 

EfEKTíVNE, ATRAKTíVNE 
A RÝchlE



Kamenné obklady, mozaiky všetkých druhov 
v najširšej ponuke v prijateľných cenách.

Dodáva:  
VFS s.r.o.
Nitrianska 114,  
958 01  PARTIZÁNSKE
Info : 0948 277 300                                                                                            
info@design-inspiration.eu
www.obklady.net

Kamenné obklady, mozaiky všetkých druhov 
v najširšej ponuke v prijateľných cenách.
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bývanie technika

 čIsTeNIe VŠeTkých PodLáh

Z dielne Ecovacs prednedávnom vyšla novinka Ecovacs Deebot D77, kto-
rá nadväzuje na svojho predchodcu D66. Je vylepšená o rad funkcií.  Ecovacs 
Deebot D77 je zároveň aj robotický, aj ručný vysávač, ktorý ponúka všestranné 
upratovanie u vás doma. Je ideálny na čistenie všetkých typov podláh. Povysáva 
drevené podlahy, linoleum, dlažbu i koberce (s vlasom do 1 cm). Nová technoló-
gia EcOMOtION2 zabezpečuje optimálny pohyb robota po miestnosti. Aj on je 

vysoký len 9,6 cm, takže hravo zvládne i ťažko dostupné miesta. Tak ako jeho 
predchodca, vydrží vysávať 100 minút, no zostáva mu ďalších extra 20 na 

vrátenie sa do svojej nabíjacej stanice. Unikátnosť tejto dokovej stani-
ce spočíva v jej zabudovanej nádobe na nečistoty, ktorá po každom 

upratovaní z prístroja vysaje pozbieranú špinu. Obrovskou výhodou je 
jej schopnosť premeniť sa na ručný vysávač. Stačí len pripojiť ohybnú 
hadicu alebo ďalšie nadstavce z príslušenstva, prehodiť si priložený 
pás cez rameno a pohodlne začať vysávať. Robot ďalej disponuje 
LCD displejom, antibakteriálnou funkciou, senzormi proti pádu zo 
schodov a  štyrmi upratovacími programami. Ecovacs Deebot D77 

zoženiete od 469,99 €.

JARNé UPRATOVANIE – PRE 
NIEKOHO RELAX, PRE INéHO 
ZAS UTRPENIE. VÝSLEDNÝ 
EfEKT Z KRáSNE ČISTéHO DO-
MOVA ROZHODNE ALE STOJí 
ZA TO. TERAZ VšAK MôžETE 
JARNÝM UPRATOVANíM PO-

VERIť MODERNé ROBOTICKé SPOTREBIČE. TAKTO ZíSKANÝ ČAS SA Dá POTOM VyUžIť NA OVEľA 
PRíJEMNEJšIE AKTIVITy, PRETOžE JARNú OČISTU MôžETE DOPRIAť NIELEN SVOJMU PRíByTKU, 
ALE I TELU A DUšI. V TOM VáM POMôžE DOMáCA INfRASAUNA, V KTOREJ ZBAVíTE ORGANIZ-
MUS šKODLIVÝCH LáTOK, ODBúRATE STRES A ZLEPšíTE SI PAMäť.

jaRNá očIsTa 
PRE VáS A Váš DOMOV

  EFEKtíVNE uPRAtOVANIE

Čo všetko stihnete za 100 minút? To je 
presne čas, ktorý si ušetríte pre seba, 
ak si na vysávanie zadovážite robotický 
vysávač Ecovacs Deebot D66. Jeho predĺ-
žená bočná kefka mu umožňuje efektív-
ne upratovanie aj v rohoch miestnosti. 
Vďaka svojmu super slim prevedeniu 
a výške len 9,6 cm budete mať krásne 
čisto aj pod nábytkom. Model Deebot 
D66 disponuje aj unikátnou antibak-
teriálnou funkciou – na jeho povrch je 
nanesená vrstva kladne nabitých nano-
častíc striebra, ktoré zabraňujú rozmno-
žovaniu mikroorganizmov a likvidujú ich. 
Ecovacs Deebot D66 má k dispozícii 
štyri upratovacie režimy, ktoré si môžete 
naprogramovať pomocou LCD displeja. 
Jeho cena sa pohybuje od 229,99 €.
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  RoboTIcký čIsTIč okIeN

K jarnému upratovaniu neodmysliteľne patrí aj umývanie oblo-
kov. Robotický čistič okien Ecovacs Winbot to rád spraví za vás. 
Jednoduchým stlačením tlačidla prebehne čistenie v troch fázach: 
Najprv špeciálna čistiaca textília z mikrovlákien odstráni tie najväčšie 
nečistoty. Následne pomocou silikónovej stierky zotrie zvyšné špinky 
a kvapky. Na záver vyleští okno jemnou mikrovláknovou textíliou. 
Pravouhlý tvar čističa umožňuje dôslednú prácu aj v rohoch okna. 
Dvojkomorový podtlakový systém zabezpečuje vynikajúce prichytnie  
o sklo. Winbot je vybavený záložným akumulátorom a bezpečnost-
nou „prísavkou“, ktorú využije napríklad aj počas výpadku elektriny. 
Takže sa nemusíte báť, že by prístroj spadol a poškodil sa. Navyše 
oceníte aj zvukovú signalizáciu, keď vám Winbot za-
hlási, že už má doupratované. Ďalšou výhodou je 
jednoduché ovládanie a možnosť obsluhovania 
zariadenia pomocou priloženého diaľko-
vého ovládača. Prístroj je možné použiť 
len na umývanie kolmých sklenených 
plôch ohraničených rámom s minimál-
nou veľkosťou 60 x 45 cm (v x š). Jeho 
cena sa pohybuje od 299,99 €.

  RElAx V DOMácEj INFRASAuNE

Zatiaľ, čo robotickí pomocníci budú upratovať za vás, vy si 
môžete dopriať oddych a pohodu v domácej infrasaune. 
Obľúbená je infrasauna Goddess Rhodos 2IoN pre dve 
osoby so zabudovaným ionizátorom, ktorý obohacuje 
vzduch o množstvo aniónov. Takáto infrasauna prospieva 
predovšetkým astmatikom a alergikom, no pôsobí naprí-
klad aj proti migréne a nespavosti. Stimuluje myšlienkovú 
činnosť a zlepšuje pamäť. Je vyrobená z dreva hemlock, 
ktoré je odolné voči tvorbe a množeniu mikroorganiz-
mov. Kvalitné karbónové ohrievače, ktorými disponuje, 
zabezpečujú rovnomernejšie rozloženie tepla v kabínke, 
vyššiu energetickú úspornosť, väčšiu bezpečnosť a rých-
lejšie prehrievanie organizmu. Pobyt v nej vám spríjemní 
zabudovaná CD mechanika, ktorá prehrá aj formát MP3, 
a zabudované rádio. Ovládať ju môžete elektronicky. 
Cena od 1149,99 €.

Produkty značky Ecovacs a Goddess dostanete v predaj-
niach DOMOSS, NAy a na e-shope Hej.sk.

Reko z materálov Ecovacs  a Goddess

Foto: Ecovacs,  Goddess
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SKLO, DVERE S  HáČIKMI  
ALEBO TABUľOU, LAMINáT  
S  DOKONALOU 3D IMITáCIOU 
DREVA ALEBO DVERE úPLNE 
NAHé… TO JE MALá UKáž-
KA TOHO, ČíM MôžU DNES 
PREKVAPIť DVERE V  INTERIéRI. 
POĎTE NA MALú DIZAJNOVú 
OCHUTNáVKU!

TabuLe, háčIkY, 
DVERE DO NAhA
TRENDy INTERIéROVÝCH DVERí
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Trendy pre nábytok a aj dvere sa 
vždy rodia v  talianskom Miláne  
a nemeckom Mníchove na medzi-

národných veľtrhoch. A čo bude tento rok 
IN? „rozhodne prím hrajú umelé materiály, 
ktoré dôveryhodne napodobňujú  tie prírod-
né. Povrch dverí musí odolať poškodeniu, ale 
pritom musia vyzerať čo najpresnejšie ako 
drevo. Preto dnes dvere musia mať plastic-
ký 3D povrch, aby ste pri pohladení pocítili   
,pravé´ vlákna dreva,“ hovorí Martin Dozrál 

zo spoločnosti SOLODOOR, popredného 
českého výrobcu interiérových dverí a zá-
rubní a pokračuje: „A čo hovoria najnovšie 
trendy? Predtým nemysliteľné chyby v štruk-
túre dreva ako napríklad suky či rôzne ryhy  
a  priehlbiny sú dnes najžiadanejším dekórom. 
Samozrejme, v umelom laminátovom varian-
te, aby sme sa  o dvere nemuseli nijak starať  
a ony mohli slúžiť naplno.“ 

VYZLečTe dVeRe do Naha!
Neodmysliteľnou súčasťou dverí sú zárub-
ne, ale dnešné trendy velia: Preč s nimi! 
„Dizajnovo čisté interiéry s  minimom ruši-
vých elementov. Taká je módna požiadavka, 
tak prečo to neskúsiť bez obložiek? Je jasné, 
že nie je možné mať len ostrý roh steny, a pre-
to sme pripravili špeciálnu kovovú zárubňu, 
ktorá je skrytá pod maľovkou alebo tapetou. 
My ju nevidíme, ale ona vytvára pevnú oporu 
pre dvere v  ich pohybe, rovnako ako tradičná 
obložková zárubňa. Je to variant AkTiVE. A  
pokiaľ sa niekto predsa len bojí, že by si hranu 
v  priechode dverí mohol poškodiť, napríklad 
pri prechádzaní s  taškami, tak je možné vy-

01 Skryté zárubne AKTIVE, dvere model

MASTER

02 Stavebné puzdro AKTIVE STANDARD 

a skryté zárubne AKTIVE pre otočný variant 

dverí MASTER

03 Skryté zárubne AKTIVE zladia z pohľado-

vej strany dvere, ktoré sa otvárajú „do“ aj „z“ 

miestnosti

04 Stavebné puzdro EMOTIVE KOMfORT pre 

dvojkrídlové posuvné dvere a skryté zárubne 

EMOTIVE pre jednokrídlové otočné dvere

01

02

03 04
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bývanie interiér

nepozvanými hosťami, tak ich môžete vy-
užiť aj inak! Na necelých 2  m2 umiestnite 
tabule na maľovanie, zrkadlá alebo funkč-
né háčiky. „S  dverami sa hráme, a preto sme 
vymysleli model VErTigo VAriANT, s  kto-
rého pomocou buď ušetríme miesto v  úzkej 
chodbe a potom na neho dávame funkčné há-
čiky, alebo v  hornej časti umiestnime zrkadlo, 
aby v  šatni alebo v malej kúpeľni bolo vždy  
k dispozícii vo veľkej ploche. A  keď ani to 
nestačí, potom pre detskú izbu dodáme na 
dverách zabudovanú tabuľu na  maľovanie,“ 
uvádza Martin Dozrál. Tieto dvere majú 
na sebe povrchovou úpravu CPL laminát 
alebo SOLO 3D, takže ich povrch nič nepo-
škodí a vy si môžete na háčiky vešať, čo po-
trebujete, a maľovať podľa svojich prianí.

MINIMAlIZMuS VláDNE 
DVERáM 
Okrem klasických otočných dverí sú čím 
ďalej, tým viac obľúbenejšie posuvné dve-

re, či už do stavebného puzdra, alebo po 
stene. „obidva tieto varianty ponúkajú veľkú 
úsporu miesta, pričom nezaberajú v  interié-
ri takmer žiadnu plochu. Posuvné dvere do 
stavebného puzdra sú úplne  skryté v stene 
a posuv na stene zaberie len 0,1 m2 plochy v  
interiéri. Najviac je možné vyberať z  plných 
drevených aj celosklenených možností a doslo-
va sa vyhrať,“ popisuje Peter Paksi. Nesmie-
me zabúdať ani na možnosť zladenia dve-
rí otočných a posuvných vďaka systému 
AKTIVE a EMOTIVE. Miesto v  interiéri 
majú stále i dvere kyvné, ktoré často od-
deľujú jedálenskú časť od tej kuchynskej.

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

Foto: SOLODOOR, J.A.P. Slovakia

05 Dvere VERTIGO VARIANT s tabuľou

06 TRIX HEAVy – fixná stena, dvojkrídlový

posuv, sklo

07 Dvere VERTIGO VARIANT, detail s polič-

kou na kriedy

08 Dvere VERTIGO, detail, výklopné háčiky

užiť variant zárubne EMoTiVE, ktorá vyu-
žíva minimalistický hliníkový rámček, ktorý 
chráni hranu steny,“ uvádza pán Peter Paksi 
zo spoločnosti J.A.P. Slovakia. Ďalšou ne-
vyvrátiteľnou výhodou tohto systému je 
možnosť zladenia otočného a posuvného 
typu otvárania. A pozor! „štandardom pri 
dverách, ktoré sa v  zárubni otvárajú každé 
na inú stranu (vtedy jedny otvárame k  sebe 
a druhé od seba), spolu s  čelnej pohľadovej 
strany nelícujú. oproti tomu pri tomto systé-
me je jedno, či dvere otvárame „do“ alebo „z“ 
miestnosti – z  pohľadovej strany vyzerajú 
rovnako a opäť lícujú s priečkou, ktorá môže 
byť stenová, ale aj s SDk profilmi,“ dodáva 
Peter Paksi. 

Nech dVeRe sLÚžIa ako 
VeŠIak!
Že dvere slúžia len k  otváraniu a  zatvára-
niu? To už dávno neplatí. Okrem toho, že 
vás ochránia pred hlukom, ohňom alebo 

05

06

0807
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stavba okná

Podceniť montáž pri dodávke okien 
sa určite neoplatí. Zaplatíte za kva-
litné okná, ktorých deklarované pa-

rametre (súčiniteľ prechodu tepla, hlukový 
útlm) potom nedosiahnete pre nevhodné 
riešenie utesnenia škáry medzi oknom a 
obvodovou stenou alebo pre neodbornú 
montáž. Ďalším veľkým strašiakom je vý-
skyt plesní v dôsledku tepelných mostov 
alebo nesprávneho vetrania.

kVaLITa NIečo sTojí
Významným slovenským výrobcom kva-
litných drevených okien a dverí je spo-
ločnosť Makrowin, ktorej riaditeľ Dušan 
Majer k tomu poznamenáva: ,,Pri výbere 

toho správneho okna je v záujme investora, 
aby uprednostnil šetrenie prevádzkových ná-
kladov v dome pred najvýhodnejšou cenovou 
ponukou. kvalita niečo stojí, ale časom sa 
takáto investícia vráti. Správnou skladbou 
konštrukcie okna je možné docieliť, aby zimné 
straty boli čo najmenšie a letné prehrievania 
minimálne. Navyše kvalitné najmodernej-
šie dreveno-hliníkové okná pri správnej sta-
rostlivosti prežijú svojich majiteľov. okno sa 
skladá z rámu a krídla, vyjadrené súčiniteľom 
prechodu tepla Uf. V krídle je namontované 
dvojsklo alebo trojsklo. Práve sklo je najdôle-
žitejším prvkom, pretože tvorí cca 70 – 80 % 
skladby okna a prináša najväčšie tepelné stra-
ty aj energetické zisky. Minimálna povrcho-

moNTáž 
DREVENÝch OKIEN 
SI VyžADUJE PRESNé POSTUPy

VyROBIť SAMOTNé ENER-
GETICKy úSPORNé OKNO 
NEPOSTAČUJE. VEľMI 
DôLEžITÝ JE Už SPRáVNy 
VÝBER OKNA PRE DANÝ TyP 
STAVBy, PREDOVšETKÝM 
V PRíPADE NíZKOENER-
GETICKÝCH A PASíVNyCH 
DOMOV  A NáSLEDNE JEHO 
SPRáVNE ZABUDOVANIE DO 
STAVBy. 
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vá teplota izolačného skla musí byť 12,6 °C, 
keďže pri nižšej teplote sa okná začínajú rosiť. 
kvalita skla je vyjadrená súčiniteľom precho-
du tepla zasklením Ug. okno si teda možno 
vybrať z viacerých tepelno-technických mož-
ností, čím je ovplyvnená aj spotreba tepla 
v dome.“

ODBORNé OSADENIE DO StAVBy
Osadenie okien pri novostavbách či ich 
výmena pri starších stavbách nie je tak 
jednoduchou záležitosťou, ako si môže 
laik predstavovať. Súčasťou rekonštrukcií 
bývajú zložitejšie postupy, pri ktorých je 
možné poškodiť samotné okno, okolité 
materiály alebo si spôsobiť problémy ne-
odborným postupom na dlho dopredu. 
,,Vlhnutie stien a plesne v dôsledku tepelných 
mostov sú dostatočnou výstrahou pre všet-
kých, aby zbytočne neriskovali. Zverte tieto 
práce zásadne iba skúseným profesionálom, 
najlepšie priamo od výrobcu,  vďaka ktorým 
sa všetko vydarí tak, ako sa má,“ varuje D. 
Majer.

Výmena okien sa môže niekomu zdať 
jednoduchou, ale nie je. Už samotné za-
meranie okna a predpríprava patrí do 
rúk odborníkov, nehovoriac o samotnom 
osadení a utesnení. Nové drevené okná 
používajú zložitejšie mechanizmy a ich 
montáž nie je pre laikov. Naozaj nestojí za 
to ,,ušetriť“ nejaké drobné, keď kvalitný 
predajca ponúka kompletnú dodávku, vrá-
tane použitia správnych prípravkov a ma-
teriálov počas montáže a všetko zahrnie 
do konečnej ceny.

,,Vyrobiť samotné energeticky úsporné okno 
nepostačuje. Veľmi dôležité je jeho správne 
zabudovanie do stavby. otázka znie – ako? 
V súčasnosti sa najčastejšie používa len jeden 
spôsob montáže – okno je mechanicky ukotve-
né, zapenené polyuretánovou penou, ktorá je 
prekrytá vrstvou omietky. Pri takto osadenom 
okne omietka v styku s oknom popraská a oko-
lo okna vznikne škára, cez ktorú potom začne 
vnikať voda a vlhkosť, degradujúce samotnú 
montážnu penu. V priestore medzi oknom a 
obvodovou stenou vzniká vhodné prostredie 
na tvorbu plesní. Cez škáru uniká z miestnos-
ti teplo a do interiéru vniká hluk z exteriéru. 
Takýmto osadením okna do stavby sa môže 
zhoršiť jeho hlukový útlm a súčiniteľ precho-
du tepla o približne 30 %. Ani tento detail sa 
pri téme okien podceňovať neoplatí. hrozí, že 
zákazník zaplatí tisíce eur za kvalitné okná, 
ktorých deklarované parametre (súčiniteľ pre-
chodu tepla, hlukový útlm) potom nedosiahne 
pre nevhodné riešenie utesnenia škáry medzi 
oknom a obvodovou stenou či pre neodbornú 
montáž.“

Ako alternatívu k takejto montáži ponúka 
spoločnosť Makrowin montáž pomocou 
illbruck i3 okenného tesniaceho systému 
TwinAktiv, ktorá prináša revolúciu v ob-
lasti izolovania stavieb. Vďaka svojim jedi-
nečným izolačným vlastnostiam výrazne 
šetrí energiu a zároveň poskytuje vysokú 
ochranu proti tvorbe plesní v pripojova-
cej špáre. TwinAktiv sa ako jediná fólia na 
trhu prispôsobí všetkým vlhkostným pod-
mienkam a môže byť použitá pre exterié-
rovú aj pre interiérovú stranu špáry.

,,TwinAktiv ako jediná dokáže meniť svoje 
parametre podľa okolitých podmienok, čím 
zaisťuje celý rok suchú tepelnú izoláciu vo 
vnútri špáry. Namiesto snahy o vytvorenie 
úplne perfektnej a tesnej parozábrany ponú-
ka fólia odvetranie a permanentné vysúšanie 
izolantu vo veľmi krátkom čase. Vďaka tomu 
fólia udáva smer v rámci inteligentného riade-
nia vlhkosti. fólia illbruck TwinAktiv prešla 
náročným vývojom a testovaním. Spoločne  
s ďalšími konkurenčnými systémami bola 
podrobená skúškam s cieľom overiť, ktorý 
systém umožní najrýchlejšie vysušenie špáry. 
Meranie vlhkosti v simulovanom prostredí no-
vostavby jednoznačne preukázalo, že tepelná 
izolácia pripojovacej špáry doplnená v interié-
ri a exteriéri o fóliu illbruck TwinAktiv umož-
ňuje najrýchlejšie vyschnutie izolácie. fólia 
TwinAktiv bola testovaná ústavom iftrosen-
heim a frauenhoferovým ústavom stavebnej 
fyziky. Ďalší test, potvrdzujúci kvalitu fólie, 
vydal Nemecký ústav kvality stavieb v ber-
líne. fólia umožňuje podľa potreby vybrať  
z troch spôsobov montáže a tým spĺňa požia-
davky aj tých najnáročnejších zákazníkov,“ 
uzatvára D. Majer. 

Viac informácií a bezplatné odborné po-
radenstvo na www.makrowin.sk alebo na  
tel: +421 45 5455346. 

Reko v spolupráci so spoločnosťou Makrowin

Foto: Makrowin a archív redakcie 
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,,Naši zákazníci pri prvom tohtoročnom zlac-
není elektriny a plynu ušetria ročne desiatky 
až stovky eur. Nové ceny budú opäť nižšie, ako 
majú dominantní dodávatelia, a tak sa zákaz-
níkom oplatí vymeniť doterajšieho drahšieho 
dodávateľa. kto chce mať nižšie ceny elektri-
ny a plynu, mal by sa obrátiť na Energie2 čo 
najskôr. Pri zmluve na dobu neurčitú môže 
zákazník zmenu realizovať prakticky kedy-
koľvek po uplynutí výpovednej lehoty  jeden  
mesiac. Na prechod k novému dodávateľovi 
stačí iba podpísať zmluvu o dodávke, plnú 
moc a poskytnúť kópiu poslednej vyúčtovacej 
faktúry. Zmena je zdarma a všetky potrebné 
kroky k  zmene dodávateľa už urobí spoločnosť 
Energie2. Zmluvu je možné uzatvoriť pro- 
stredníctvom obchodníkov doma alebo online 
prostredníctvom webu. Na akékoľvek otázky 
zákazníkom radi odpovedia pracovníci call-
centra. V ponuke sú zmluvy na 1, 2 či 3 roky  
alebo v prípade Nebeskej ponuky až 6 rokov,“ 
konštatoval D. Vlnka. 

Energie2 zabezpečuje dodávku elektrickej 
energie a zemného plynu na slovenskom, 
českom, poľskom, maďarskom a chorvát-
skom trhu pre všetky typy firiem, orga-
nizácií, verejný sektor aj domácnosti. 
Na všetkých týchto trhoch dodáva spolu  
10 000 firemným zákazníkom a 100 000 
zákazníkom z radov domácností. Spolu-
práca so zahraničnými výrobcami a do-
dávateľmi energií umožňuje flexibilne  
a operatívne reagovať na vývoj trhu a zá-
kaznícke potreby. Pri Nebeskej ponuke 
majú až 6 rokov garantovanú nižšiu cenu 
oproti tradičnému dodávateľovi elektriny 
a plynu.

Podnikateľskej verejnosti prináša rôzne 
benefity, medzi ktoré patrí jednoduchá ko-
munikácia a prehľad, lebo elektrinu a plyn 
dodáva jeden dodávateľ. Každý klient vy-
žaduje osobitný mix služieb. Cena sa preto 
kalkuluje na mieru každému klientovi oso-
bitne podľa spotreby, distribučnej sadzby 
a ďalších požiadaviek. Zmenou dodávateľa 
elektriny a plynu ušetrí zákazník nemalé 
peniaze za energie. K zákazníkom patria 
tisícky domácností, malých, stredných 
i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. Medzi 
produkty Energie2 patria dodávky elek-
trickej energie a zemného plynu konco-
vým zákazníkom, zvýhodnené podmienky 
pri dodávke oboch komodít súčasne, zvý-
hodnené ceny pre domácnosti firemných 
zákazníkov, odborné energetické pora-
denstvo (optimalizácia a nastavenie tech-
nických parametrov odberného miesta), 
facility management (technické a servisné 
úkony, správa budov) a doplnkové produk-
ty na úsporu energií.

Ďalšie informácie na www.energie2.sk 
info@energie2.sk
infolinka: 0850 166 066 

Reko z materiálov Energie2

Foto: Energie2 a archív redakcie

DODáVATEľ ELEKTRICKEJ 
ENERGIE A ZEMNéHO 
PLyNU ENERGIE2, A. S., 
POTEšIL SVOJICH 
ODBERATEľOV, KEĎ IM 
OD ZAČIATKU ROKA 2015 
ZNížIL CENy ELEKTRICKEJ 
ENERGIE I ZEMNéHO 
PLyNU. SPOLOČNOSť Už 
ZVEREJNILA NOVé CENNíKy. 

ZNížeNé ceNY 
ELEKTRINy I ZEMNéHO PLyNU

Ceny silovej elektriny sa pre domác-
nosti znížili – v závislosti od tarify 
až o 17 % a pre malé firmy až o 24 %. 

Pri plyne sú jednotlivé úspory tiež závislé 
od taríf, v ktorých sa zákazníci nachádza-
jú. Cenu plynu pre malé firmy a domác-
nosti tak spoločnosť znížila až o 5 %. Zá-
kazníci, ktorí neboli viazaní na dobu určitú 
a vymenili svojho doterajšieho dodávateľa 
za Energie2 v priebehu februára, sa môžu 
z nových cien potešiť už od 1. apríla 2015. 
Informoval o tom riaditeľ Energie2 Dávid 
Vlnka.



Umenie robiť energetiku

v energetike

FANDÍM FANDÍM 
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www.energie2.sk
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NAVŠTÍVTE NÁS V ŠPECIALIZOVANÝCH ŠTÚDIÁCH TIENIACEJ TECHNIKY: 
BANSKÁ BYSTRICA
K a p i t u l s k a  21
tel.: 048/4156601

ŽIAR NAD HRONOM
S N P 2 7 8 0 / 1 7 0
tel.: 045/6940401

ŠIKMÉ VONKAJŠIE
ŽALÚZIE
Váš dom si zaslúží vonkajšie tienenie 
bez kompromisov. Širokú ponuku vonkaj-
ších žalúzií Prominent Z-90, S-90, S-75 

kajšie šikmé žalúzie vyrobené na mieru 

montáž. Vysokú kvalitu garantujeme 5 
ročnou zárukou.

www.ksystem.sk

NITRA
 

B e n i a k o v a  2
tel.: 037/7930181 

KOŠICE
J a k o b y h o  1
tel.: 055/7997441

BRATISLAVA
Zadunajská cesta 12
tel.: 02/44461349



kondenzačný kotol Lev heliotwin 20 kkZ150
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Lev 28 KKO. Vyznačuje sa veľkým mo-
dulačným rozsahom výkonu od 5 kW do 
29 kW. Prispôsobuje sa skutočnej potrebe 
tepla a pri prekročení jej nastavenej hod-
noty dochádza k automatickému vypnutiu 
režimu vykurovania. Kombinácia kotla  
s externým nepriamo ohrievaným zásob-
níkom s objemom 115 litrov predstavuje 
efektívny spôsob prípravy teplej vody, a to 
pri zachovaní ekonomickej prevádzky. Ide 
totiž o ekologické vykurovacie zariadenie, 
ktoré spolu s ekvitermickou reguláciou a 
snímačom vonkajšej teploty dosahuje za-
ujímavé úspory energie.

TePLo aj Vďaka sLNku
Receptom na komfortné bývanie pritom 
môže byť aj stacionárny kondenzačný ko-
tol Lev 25 KKZ90. Má vstavaný zásobník 
teplej vody s objemom 90 litrov, v kto-
rom je ohrev vody zabezpečený vrstve-
ným spôsobom cez doskový výmenník. 
A ak hľadáte naozaj výnimočný kotol, 
je ním Lev Heliotwin 20 KKZ150. Ide 
o vykurovacie kondenzačné zariadenie 
vhodné na vykurovanie aj prípravu tep-
lej vody vo vstavanom 150 l zásobníku,  
a to s ohrevom teplej vody cez solárny vý-
menník. Ak je slnečného žiarenia vonku 
málo, o teplú vodu pre vašu domácnosť 
sa postará doskový výmenník konden-
začného kotla. K systému môžete jedno-
ducho pripojiť 1 alebo 2 ploché solárne 
kolektory typu drain-back. Viac informácií 
získate na stránkach www.protherm.sk  
a www.tigerprevsetkych.sk.

Reko z materiálov značky Protherm

Foto: Protherm

ako sI VYbRať VYkuRoVaNIe 

DOSLOVA NA MIERU?

zásobníkom, dokáže zabezpečiť potrebné 
množstvo teplej vody v rekordne krát-
kom čase. Hoci majú jeho dva zabudované 
vrstvené zásobníky objem len 21 litrov, 
z výkonového hľadiska ich možno porov-
nať s klasickým zásobníkom s objemom  
70 litrov. A vďaka jeho malým rozmerom 
ho môžete umiestniť kamkoľvek.

VÝKONNÝ, ElEgANtNÝ A MAlÝ
Ak hľadáte elegantné, malé, ale pri-
tom výkonné vykurovacie zariadenie, 
stavte na závesný kondenzačný kotol  
Panther Condens. Má veľmi nízky mini-
málny výkon 3,9 kW, výborné paramet-
re ohrevu a súčasne patrí k najmenším 
kondenzačným kotlom značky Protherm. 
Hmotnosť nižšia ako 40 kg a kompaktné 
rozmery zjednodušujú inštaláciu kotla aj 
v menších priestoroch. Vyrába sa v preve-
deniach kombi (s prietokovým ohrevom 
teplej vody) alebo systémové kotly (len na 
kúrenie s možnosťou pridania externého 
zásobníka teplej vody), a to v troch výko-
nových radách so širokým rozsahom mo-
dulácie výkonu. 

KOtOl, KtORÝ šEtRí ZA VáS
V bohatej ponuke vykurovacích zariade-
ní nájdete aj závesný kondenzačný kotol 

A pokiaľ ide o kondenzačné kotly, 
môžete si dopriať riešenie ušité 
doslova na mieru. Stačí pritom 

nazrieť do širokého portfólia vykurovacích 
zariadení značky Protherm. Teplo a  kom-
fort totiž až v polovici všetkých inštalácií 
na Slovensku vytvárajú kotly tejto značky. 

RIeŠeNIe PRe NajNáRočNejŠích
Chcete si dopriať príjemne teplo v dome či 
byte, k tomu horúcu sprchu pre vás a sú-
časne plnú vaňu pre iného člena rodiny? 
Umožní to kondenzačný závesný kotol  
Tiger Condens. Hodí sa do každej moder-
nej domácnosti, aj pokiaľ ide o viac ako 
jednu kúpeľňu či väčšie nároky na dodávku 
teplej vody. Aj keď nedisponuje robustným 

KEDySI SA PRI HľADANí 
VHODNéHO SPôSOBU 
VyKUROVANIA DALO 
VyBERAť LEN Z DVOCH ČI 
TROCH TyPOV KOTLOV. TIE 
ČASy Sú VšAK NENáVRATNE 
PREČ. V SúČASNOSTI JE 
MOžNOSTí AKO VyKUROVAť 
A OHRIEVAť TEPLú VODU 
PODSTATNE VIAC.

Závesný kotol Tiger condens

Hľadáme regionálne zastúpenie vo Vašej oblasti. Tel.: 0948 521 395, 
www.TeplaPodlaha.com 



Hľadáme regionálne zastúpenie vo Vašej oblasti. Tel.: 0948 521 395, 
www.TeplaPodlaha.com 
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SúhRA PRíRODNéhO 
PROStREDIA A BÝVANIA

Developerská spoločnosť Villa Rustica, s. r. o., 
začne od marca 2015 s  výstavbou nového dú-
bravského projektu ZáhRADNé VIly z  dielne 
ARchIKÓD l Vavrica Architekti. Ide o cenovo 
dostupnejšiu alternatívu bytov v  juhovýchod-
nej časti obytnej  zóny ZáhRADNé MEStO, 
nachádzajúcej sa v  mestskej časti Dúbravka 
na ulici Martina Granca. Dokončenie výstavby 
projektu je naplánované na september 2016.  
ZáhRADNé VIly tak pribudnú k  už existu-
júcim  štvorpodlažným vilám – Villa Rustica, 
ktoré tvorí päť objektov so 70 väčšími bytmi (ak- 
tuálne sú už všetky vypredané) a Ville Vista – 
10 bytov vo vysokom štandarde s  najlepším 
výhľadom. „Hoci sa s  výstavbou začne v  marci 
2015, od začiatku roka sa v  predpredaji pre-
dalo už 5 bytov a  ďalších 11 je rezervovaných. 
Z  našich skúseností vieme, že tzv. „predaj z  
papiera“ je oveľa náročnejší ako predaj v  čase, 
keď už je vidieť napredovanie výstavby pro-
jektu. Ale zvýhodnené podmienky pre prvých 
kupujúcich a  skutočnosť, že ZáhRADNé VIly 
sú pokračovaním úspešných projektov,  
ku ktorým majú ľudia dôveru, priťahujú záu-
jemcov a  odrážajú sa v  pozitívnych výsled-
koch predaja“,  hovorí Katarína Dorn, obchod-
ná riaditeľka spoločnosti lExxuS.
ZáhRADNé VIly ponúkajú v  súčasnosti 
veľmi obľúbený, privátny charakter bývania 
a  sú určené najmä pre rodiny s  deťmi a  ľudí, 
ktorí uprednostňujú mestský typ bývania  
v  blízkosti prírody. Aktuálne sú v  predaji dva  
z  troch päťposchodových viladomov. 

www.lexxus.sk

PRáca s Pôdou – To je umeNIe Xact™ 

Fiskars xact™ predstavuje radu troch ikonických náradí pre prácu  
s pôdou. Táto produktová rada obsahuje rýle a vidly v dvoch 
veľkostiach, ktoré dobre padnú rôzne vysokým jedincom. Súčasťou 
rady xact™ je i lopata a kompostovacie vidly. Jedinečný tvar a pre-
myslené využitie materiálu predstavujú dôležitý krok vpred vo vývoji 
dizajnu záhradného náradia. 

Každý z produktov rady Fiskars xact™ bol starostlivo navrhnutý tak, 
aby bol ľahký, rovnomerne vyvážený a dobre padol do ruky. Lopata a 
rýle disponujú novým inovatívnym dizajnom hlavy, ktorá je vyrobená 
z trvanlivej bórovej ocele zvarenej v elegantnej kompozícii s pevnou 
oceľovou hriadeľou. Vidly xact™prekvapia aj svojou ľahkosťou, 
napriek tomu obstoja i pri náročnej práci v sťažených podmienkach. 

Vďaka dlhej životnosti, odľahčenej konštrukcii a šikovnému dizaj- 
nu produktov rady fiskars Xact™  sa práca v záhrade stáva ľahšou, 
efektívnejšou a príjemnejšou. 

www.fiskars.sk

SIlA SPOjENIA

Pri keramických murovacích materiáloch 
sa „sila spojenia“ nevzťahuje už len na spo-
jenie tehál maltou pre tenké škáry alebo 
špeciálnou murovacou penou. Toto slovné 
spojenie obrazne vystihuje aj hlavnú výhodu 
revolučnej novinky medzi murovacími ma-
teriálmi – tehál Porotherm T Profi, ktoré 
sú plnené minerálnou vlnou.

Tehly plnené minerálnou vlnou v sebe spá-
jajú výhody dvoch prírodných stavebných 
materiálov – pálenej keramiky a minerálnej 
vlny, ktorá je integrovaná vo vnútorných 
dutinách tehál. Všetky dôležité vlastnosti 
tehál Porotherm T Profi vychádzajú zo 
spojenia a symbiózy predností a silných 
stránok oboch použitých materiálov. 
Popri vynikajúcich tepelnoizolačných para-
metroch majú tehly plnené minerálnou 
vlnou vysokú pevnosť, a to vďaka pomerne 
masívnej konštrukcii keramickej tvarovky. 
Keramická tvarovka tiež poskytuje minerál-
nej vlne veľmi spoľahlivú a účinnú ochranu, a to nielen proti mechanickému poškodeniu, ale 
aj proti poveternostným vplyvom a biologickému napadnutiu a poškodeniu. Minerálna vlna 
je v celom objeme hydrofobizovaná, čo ju chráni proti vlhnutiu. Vďaka tejto symbióze preto 

možno garantovať stálosť tepelnoizolačných parametrov v priebehu času.

Takéto murivo má výborné zvukovoizolačné parametre 
i požiarnu odolnosť. Zaručuje prirodzenú difúziu vodných 

pár a tepelnú akumuláciu, čím pozitívne vplýva na op-
timálnu mikroklímu v interiéri. Vnútorné priestory domu 
sú chránené pred náhlymi výkyvmi teploty v exteriéri 
– v zime bráni rýchlemu vychladnutiu domu, v lete 
zabraňuje jeho rýchlemu prehriatiu.

www.porotherm.sk



sVIežI kabáT PRe VaŠu kuchYňu čI kÚPeľňu

Hľadáte inšpiráciu pre oživenie vášho interiéru? Vedeli ste, že do kuchyne a kúpeľne patria 
špeciálne farby, ktoré neohrozí vlhkosť a ani prípadné škvrny? Akrylátové emulzné farby 
Dulux KItchEN & BAthROOM sú presne také.

Vďaka unikátnej technológii Protect sú odolné voči špine, masnote aj vlhkosti, teda 
nepríjemnostiam, ktoré do kuchyne aj kúpeľne patria, ale pred ktorými bežné farby neobsto-
ja. farby sú umývateľné a extrémne odolné proti oteru, pritom sú však paropriepustné, takže 
dovoľujú stenám dýchať. Aplikácia je veľmi jednoduchá – farby sa ľahko rozotierajú  
a aj malá vrstva zaručuje perfektné krytie. Možno ich použiť na omietky, sadrové podklady, 
sadrokartónové dosky, papierové tapety i tapety zo skleného vlákna.
farby Dulux KItchEN & BAthROOM sa vyrábajú v dvoch prevedeniach – MAT a SATéN. 
Z palety ponúkaných odtieňov oboch variant si vyberie naozaj každý. Je teda len na vašom 
vkuse, ako prostredníctvom farieb Dulux dizajnovo aj účelne doladíte váš domov.

www.dulux.sk

PodLaha, kToRÚ budeTe mILoVať

Ohromte svoje zmysly absolútnou podmanivou novinkou zo 
sveta laminátových podláh. Myslíte si, že laminát neznesie 
vodu? Bojíte sa, že strávite polovicu dňa upratovaním zaprá-
šenej podlahy? Vodeodolná a antistatická kolekcia  
Impressive ultra od spoločnosti Quick-Step bola priam 
stvorená pre náročné ženy s aktívnym životným štýlom, 
ktoré sa nerady zdržiavajú chumáčmi prachu či bedákaním 
nad rozliatym pohárom vody. Pre laminátovú podlahu 
Impressive Ultra už voda nepredstavuje žiadne nebezpečen-
stvo, práve naopak, je vhodná aj do kúpeľni a udržiava sa 
na „mokro“. Podlaha zároveň nemá viditeľné spoje, ale tzv. 
nedokonalé s niekoľkými naznačenými trhlinami, do ktorých 
sú jemne vmiešané rôzne farebné odtiene a štruktúry, ktoré 
tak vytvárajú dokonalý prechod medzi doskami. Ich priro- 
dzený vzhľad si omotá okolo prsta nejednu náročnú dámu. 
Mužov zaujme šírka dosky  19 cm, ktorá necháva plne 
vyniknúť dizajn a štruktúru, zatiaľ čo exkluzívna dĺžka 138 
cm spôsobuje, že aj malé miestnosti vyzerajú hlbšie. Technologický prelom je zároveň obohate-
ný o 16 trendových dekorov, kde na jednej strane vládne hrejivá nostalgia po minulých časoch, 
na druhej strane tvrdý škandinávsky štýl. Táto podlaha nenechá chladnou žiadnu romantičku ani 
mužského pragmatika. 

www.everel.sk. 

môže bYť FaRba VIac 
AKO lEN FARBA?

Inovovaná kolekcia produktového radu 
Designlife je odpoveďou na požiadavky 
na intenzívne, metalické alebo výnimočné 
efekty na fasáde. Baumit lasur, Metallic a 
glitter prinášajú na fasádu nové nezvyčajné 
efekty. Zaujímavý lazurový efekt, kovový lesk a 
žiarivé trblietanie v kombinácii s jedinečnými 
možnosťami kreatívnej modelovateľnej omiet-
ky Baumit creativtop v 6 rôznych zrnitosti-
ach, s nespočetnými možnosťami stvárnenia 
otvárajú nové dimenzie dekoratívneho stvár-
nenia a dávajú priestor pre výnimočnú individualitu, jedinečnosť a fantáziu. 
Baumit Designlife prináša doteraz netušené možnosti architektonického stvárnenia 
pre všetky tepelnoizolačné systémy Baumit, staré aj nové minerálne 
omietky a stierky, betónové steny i sanačné omiet-
ky. Jednoduché spracovanie, dobrá cena a efekt-
ný výsledok sú pritom zaručené. Budťe kreativni!

www.baumit.sk

65



Developeri v súčasnosti ponúkajú 
širokú paletu variabilných riešení 
napríklad v podobe inštalácie po-

hyblivých priečok v interiéri, vyhotovenia 
fasády domu podľa želania vlastníkov by-
tov či bývania v nízkoenergetickom štan-
darde. Táto pridaná hodnota v kombinácii 
so skutočnosťou, že každé bývanie, či už 
nové, alebo vynovené, niečo stojí, zname-
ná, že väčšina ľudí si pri jeho zabezpečova-
ní musí zobrať na pomoc silného finanč-
ného partnera. A hoci sa kvalita aj estetika 
bývania za ostatných 20 rokov výrazne 
zmenili, jedno zostáva nemenné – Prvá 
stavebná sporiteľňa je dlhodobo bezkon-
kurenčná banka na slovenskom trhu sta-
vebného sporenia a jej ponuka úverov na 
financovanie bývania aj v súčasnosti patrí 
k tým najvýhodnejším. Presvedčme sa 
o tom spoločne.
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Tip pre vás
Prostriedky získané prostredníctvom akcio- 

vého úveru môže využiť aj na splatenie 

iných, menej výhodných úverov v iných ban-

kách. Doba splatnosti nového úveru môže 

byť až 30 rokov.

stavba financovanie

BÝVANIE SA MENí ROVNAKO, AKO SA MENIA DIZAJNéRSKE 
TRENDy, VKUS A fINANČNé MOžNOSTI ľUDí. DáVNO Sú PREČ 
ČASy, KEĎ SA PANELáKOVé ByTy PODOBALI NAVZáJOM AKO 
VAJCE VAJCU. POMINULA TIEž éRA ZByTOČNE VEľKORySÝCH 
ByTOV, KTORé ZDôRAZňOVALI HLAVNE, žE ICH VLASTNíK „NA 
TO Má“. DNES HRá PRíM ERGONóMIA DISPOZíCIí, ENERGETIC-
Ká úSPORNOSť A ORIGINALITA PRI ZARIAĎOVANí BÝVANIA.  

KVAlItNé úVERy 
PRE KVALITNé BÝVANIE

DôVERA A POROZuMENIE

Prvá stavebná sporiteľňa veľmi dobre 
rozumie potrebám ľudí, ktorí túžia po 
krajšom, lepšom alebo po svojom prvom 
vlastnom bývaní. Preto začala s poskyto-
vaním prostriedkov bez zábezpeky úveru 
nehnuteľnosťou až do výšky 50-násobku 
priemerného mesačného platu. Že nevie-
te, koľko to vlastne je? Pre jednoduchšie 
narábanie s číslami a väčšiu zrozumiteľ-
nosť sme túto sumu zaokrúhlili smerom 
nahor až na 45-tisíc €! Za tieto peniaze si 
dokážete kúpiť menší byt, stavebný poze-
mok či starší rodinný dom a určite aj krá-
ľovsky zrekonštruovať svoje súčasné býva-
nie. Pýtate sa, ako je možné, že vám vieme 
požičať tak veľa peňazí aj bez založenia 
úveru nehnuteľnosťou v prospech banky? 
My tomu hovoríme dôvera.  

BEZ ZAKlADANIA 
NehNuTeľNosTI

Stačí, aby ste patrili k našim sporiacim 
klientom alebo aby ste v PSS, a. s., či v inej 
banke v minulosti zodpovedne a načas 
splácali, respektíve splatili iný úver. To vás 



vať nehnuteľnosťou. Nebudete musieť 
volať znalca, aby vypracoval posudok na 
váš byt alebo rodinný dom. Nemusíte pla-
tiť poplatok za návrh na vklad záložného 
práva na katastri. A nemusíte ani dodatoč-
ne poisťovať svoju nehnuteľnosť. Vďaka 
tomu ušetríte niekoľko stoviek eur, množ-
stvo času a tiež svojej trpezlivosti. Inak po-
vedané, ušetríte hneď trikrát. 

POtREBujEtE EštE VIAc?

Pravda, ak chcete začať s výstavbou rodin-
ného domu alebo ste sa rozhodli pre kúpu 
bytu presne podľa svojich predstáv, zrejme 
budete potrebovať viac ako spomenutých 
45-tisíc €. V tom prípade vám odporúča-
me úver na bývanie z PSS, a. s., ktorý však 
už budete musieť založiť nehnuteľnosťou. 
Potrebné je dodať, že každý stavebný spo-
riteľ má po splnení vopred stanovených 
podmienok zákonný nárok na stavebný 
úver s úrokom už od 2,9 % ročne. Jeho 
úroková sadzba je garantovaná a teda ne-
menná počas celej doby splácania.

Reko z materiálov PSS, a. s.

Foto: PSS, a. s.
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Nezabudnite na poistenie
Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám na 

požiadanie sprostredkujú aj:

 poistenie domu či bytu,

 poistenie domácnosti,

 kapitálové životné poistenie,

 pohrebné poistenie.

oprávňuje v PSS, a. s., požiadať o spome-
nutý úver na kúpu, výstavbu alebo obno-
vu bývania až do výšky 45-tisíc € a banka 
vám ho po zdokladovaní príjmu poskytne 
bez toho, aby ste ho museli založiť bytom, 
rodinným domom alebo stavebným po-
zemkom. Pokojne si porovnajte, či vám za 
týchto podmienok požičajú niekde inde 
viac. A priaznivá bude aj úroková sadzba 
tohto vášho úveru. V porovnaní so spo- 

koľko vám požičiame bez 
založenia nehnuteľnosti? 
 do 15 000 € – medziúver aj pre úplne 

nového klienta,

 do 45 000 € – medziúver pre klienta, 

ktorý sporí, respektíve zodpovedne 

spláca alebo už splatil iný úver,

 do 50 000 € – stavebný úver bez 

dokladovania výšky príjmu.

Myslíme aj na vybavenie 
domácnosti

Ak už máte strechu nad hlavou, ale stále 

vám chýba nábytok, televízor či svietidlá, 

siahnite po úvere na vybavenie domácnosti 

od PSS, a. s. Banka vám ho poskytne  s vý-

hodným úrokom dokonca aj bez bločkov 

a faktúr.

trebiteľskými úvermi, ktoré sa často vyu-
žívajú na obnovu bývania, je dva až trikrát 
nižšia. Inak povedané, PSS, a. s., vám po-
skytne viac prostriedkov bez zakladania 
nehnuteľnosti a zároveň lacnejšie ako 
inde. Manželom dokonca aj bez ručiteľa.

S NAMI ušEtRItE tRIKRát

Povedzme si teraz, koľko ušetríte na tom, 
že svoj úver nebudete musieť zabezpečo-
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stavba pozemky

CHCETE STAVAť DOM A VyHLIADLI STE SI POZEMOK, 
KTORÝ VáS OČARIL?  NENECHAJTE SA STRNúť NADšENíM 
A PORIADNE SI HO PREVERTE! NIE KAžDÝ POZEMOK, KTORÝ 
JE NA PREDAJ, JE ZáROVEň AJ STAVEBNÝM POZEMKOM, 
ALEBO SA NíM MôžE STAť...

NIE JE POZEMOK 
AKO POZEMOK

Na to, aby bol pozemok vhodným 
miestom na stavbu rodinného 
domu, musí spĺňať celý rad rôz-

nych kritérií.  Limitujúcimi faktormi, ktoré 
môžu váš zámer  prekaziť, môžu byť naprí-
klad nestabilné geologické podložie, chý-
bajúce príjazdové cesty a inžinierske siete 
alebo rôzne právne obmedzenia – ťarchy 
a vecné bremená zriadené na daný poze-
mok. Tieto informácie obvykle nájdete na 
katastri – v liste vlastníctva a katastrál-
nych mapách. V prípade, že kúpite alebo 
zdedíte pozemok na poli, môžete požiadať 
o jeho  vyňatie z fondu poľnohospodárskej 
pôdy. Okrem tohto, často zdĺhavého úko-
nu vás však čaká ešte celý rad ďalších ča-
sovo aj finančne náročných krokov. Tými 
je najmä vybudovanie príjazdovej cesty a 
infraštruktúry, a to minimálne elektrickej 
prípojky. Pokiaľ zhodnotíte, že sa zaobí-
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dete bez vodovodu a kanalizácie, prever-
te si najprv, či tlak a kvalita spodnej vody 
v danej lokalite umožňujú vykopať studňu 
a túto vodu potom využívať ako pitnú. 

aj LacNý PoZemok sa môže 
PRedRažIť
Dôkladne treba preveriť aj prejazdnosť 
príjazdových ciest, pretože v súkromnom 
vlastníctve môže byť iba jeden krátky úsek 
kdekoľvek na trase, ktorý však dokáže 
prakticky znemožniť využitie pozemku. 
Tento stav je možné zmeniť dohodou a 
zriadením vecného bremena na daný úsek 
cesty na základe rozhodnutia súdu. Opäť 
však môže ísť o zdĺhavý proces. Iným ob-
medzením môže byť, ak pozemok križu-
jú nadradené infraštruktúry – napríklad 
elektrické vedenie, plynové potrubia a po-
dobne,  okolo ktorých je ochranné pásmo. 

Môžu pozemok limitovať do takej miery, 
že sa na ňom nebude dať postaviť dom ani 
v prípade, že vyhovuje všetkým ostatným 
kritériám. V  prípade, že sa vám podarí 
vyhnúť všetkým rizikám a prekonáte aj 
úskalia pri úpravách vášho pozemku,  jeho 
výslednú cenu sa dozviete až nakoniec. Aj 
relatívne lacný pozemok sa môže predražiť 
do takej miery, že by bolo pre vás výhod-
nejšie zvoliť iné riešenie, ktoré ste pôvod-
ne odmietali pre cenu. 

Ak chcete predísť komplikáciám a nestrá-
cať čas, vyberajte si z ponuky pozemkov, 
ktoré sú majetkovo vysporiadané, sú ve-
dené ako stavebné a  majú vybudovanú 
kompletnú infraštruktúru. Ak aj bude 
takáto parcela stáť o niečo viac, ušetrené 
problémy určite stoja za to.

DOBRá lOKAlItA jE ZáKlAD
Správne zvolený stavebný pozemok je 
v každom ohľade výhodnou investíciou. 
Je dôležité, aby sa v blízkom okolí pozem-
ku nachádzala základná vybavenosť – ob-
chody, služby či školy. Jedine tak sa potom 
vyhnete tomu, že budete denne tráviť ho-
diny cestovaním do práce, za nákupmi či 
rozvážaním detí do školy a na krúžky tak, 

ako to poznajú obyvatelia niektorých sa-
telitných mestečiek. Aby ste si zbytočne 
neukrajovali zo svojho vzácneho voľného 
času, voľte lokalitu, ktorá má kvalitnú do-
pravnú infraštruktúru a v ideálnom prípa-
de aj dobré napojenie na diaľnicu. „rodinný 
dom v príjemnej a pokojnej lokalite v blízkosti 
mesta a dobrým dopravným spojením bude 
vždy dobrou adresou. Navyše, pokiaľ budú 
podmienky bývania zachované a rozvíjané 
správnym smerom, bude rásť aj hodnota  bu-
dúcej nehnuteľnosti,“ konštatuje develop-
ment manager projektu Záhorské sady, 
Michal Oborný. „Pri kúpe pozemku venujte 
pozornosť polohe v rámci mesta, dosahu dobre 
vybudovanej infraštruktúry, vzdialenosti prí-
rody a aj stabilizovanosti územia. Nezabud-
nite však, že dobrú adresu tvorí aj atraktívna 
sociologická skupina obyvateľov,“ dodáva. 

To, čo má zmysel zohľadňovať, sú aj rodin-
né a priateľské väzby. Nesťahujte sa prí-
liš ďaleko od ľudí, na ktorých vám záleží.  
Hrozí, že pre nedostatok času a príležitos-
tí vaše vzťahy zoslabnú a navyše prídete 
o ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť, 
keď budete potrebovať povarovať deti či 
poliať kvety počas dovolenky.

Ing. arch. Anna Pálfiová

Foto: Záhorské sady a archív redakcie

Má ZMySEl 
ZohľADňoVAť AJ 

roDiNNé A PriATEľSké VäZby. 
NESťAhUJTE SA Príliš ĎAlEko 
oD ľUDí, NA kTorýCh VáM 
ZálEží.



TOTO JE VRCHOL
TEHLIARSKEHO KUMŠTU!

HELUZ FAMILY 50 2in1 – špička technologického vývoja.

Tehla s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na našom trhu 
je ešte vylepšená patentovaným spôsobom plnenia izolantom.
A to bez zmeny dôležitého funkčného rebrovania.

Moderný dom, ktorý nevyžaduje zateplenie, 
šetrí na energiách, prináša komfort a vynikajúcu klímu.

Komplexný stavebný systém s množstvom bonusov 
pre rýchlu a presnú výstavbu.

HELUZ FAMILY - tehly s najlepšou cenou 
vzhľadom na technické parametre. 

Múry sa už vymeniť nedajú, preto je rozumné 
vybrať si najlepšiu tehlu.

Presvedčte sa, prečo je tehla HELUZ na vrchole:

www.najlepsiatehla.sk

Heluz_DomaByvanie_210x280_Layout 1  2/25/15  12:13 PM  Page 1



TOTO JE VRCHOL
TEHLIARSKEHO KUMŠTU!

HELUZ FAMILY 50 2in1 – špička technologického vývoja.

Tehla s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami na našom trhu 
je ešte vylepšená patentovaným spôsobom plnenia izolantom.
A to bez zmeny dôležitého funkčného rebrovania.

Moderný dom, ktorý nevyžaduje zateplenie, 
šetrí na energiách, prináša komfort a vynikajúcu klímu.

Komplexný stavebný systém s množstvom bonusov 
pre rýchlu a presnú výstavbu.

HELUZ FAMILY - tehly s najlepšou cenou 
vzhľadom na technické parametre. 

Múry sa už vymeniť nedajú, preto je rozumné 
vybrať si najlepšiu tehlu.

Presvedčte sa, prečo je tehla HELUZ na vrchole:

www.najlepsiatehla.sk

Heluz_DomaByvanie_210x280_Layout 1  2/25/15  12:13 PM  Page 1

Myšlienky s budúcnosťou.

Kedy je farba 
viac ako farba?

Baumit 
DesignLife

DesignLife – viac ako farba
Baumit prichádza s inovovanou kolekciou produktového radu DesignLife. Baumit Glitter, 
Metallic a Lasur sú odpoveďou na vaše požiadavky na intenzívne, metalické alebo výni-
močné efekty. Vďaka Baumit DesignLife rozšírite svoje možnosti kreatívneho stvárnenia 
fasády a vytvoríte neopakovateľné akcenty.

Baumit Glitter, to sú zlaté, strieborné či dúhovo sfarbené jemné alebo hrubé kovové čiastočky. Vďaka Baumit Glit-
ter a svetelnej hre slnka a oblakov získa vaša fasáda zakaždým iný, jedinečný vzhľad. Baumit Metallic ponúkajú 
výnimočne odolnú povrchovú úpravu fasády s mimoriadne vysokým podielom metalických pigmentov. Vďaka nim 
získa vaša fasáda nezameniteľný dizajnový „look“ – na hladkom i štruktúrovanom povrchu. Baumit Lasur s novou 
receptúrou s matným vzhľadom sú obzvlášť vhodné pre štýlové historické fasády, ale tiež pre harmonicky pôsobiace 
fasády novostavieb. Doprajte aj vášmu domu nenapodobiteľný stredomorský štýl, vyžarujúci harmóniu a pohodu.

Baumit DesignLife
■ Individuálne a extravagantné riešenia
■ Pre novostavby aj rekonštrukcie
■ Perfektne kombinovateľné

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 36

Baumit DesignLife inzercia 210x280.indd   1 20.2.2015   15:48
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stavba materiály

Materiály s výstužou z vlákien 
tvoria dnes súdobú alternatívu 
spĺňajúcu požiadavky na nové 

stavebné hmoty. Sklocement s obľubou 
používajú architekti, sochári, inžinieri  
a pod. Materiál s veľkým potenciálom spĺ-
ňajúcim nároky na vlastnosti materiálov. 
Je veľmi obľúbený vďaka širokému spek-
tru tvarov, povrchov, textúr, farebnosti a 
pod. 

čo je To skLocemeNT?
Sklocement (skratka SCK), označovaný aj 
ako sklovláknobetón (SVB), ortobetón, 
Glass Fibre Reinforced Concrete (GFRC), 
je kompozitným materiálom spájajúcim 
prednosti betónu a sklenených vlákien. Je 
vyrobený z jemnozrnného betónu (s vy-  
sokopevnostným cementom), krátkych se-
kaných sklenených vlákien a chemických 
prísad. Zložku s funkciou výstuže tvoria 
rozptýlené sklenené vlákna, ktoré sú odol-
né voči alkáliám. Zaisťujú pevnosť v ťahu 
a v tlaku aj odolnosť tenkostenného mate-
riálu. Výsledný materiál dovoľuje vyrobiť 
pevné, tenké a ľahké prvky. Ich hmotnosť 
je maximálne 1/3 hmotnosti bežných be-
tónových prefabrikátov. Vysoký obsah 
cementu zaručuje výbornú pevnosť tohto 
kompozitného materiálu. Absencia výstu-
že z ocele poskytuje tvorbu tenkých be-
tónových dosiek (od 8 mm), ľahkých, ale 
odolných. Použitím prímesí sa dosahujú 
vynikajúce technické vlastnosti kompozi-
tu, napríklad pridaním oxidu titaničitého  
s fotokatalytickým účinkom pre exteriéro-
vé prvky bez prídavnej povrchovej úpravy. 

tROchu hIStÓRIE
Rôzne vlákna zo živočíchov a rastlín boli 
v histórii využívané na spevnenie staveb-
ných materiálov od nepamäti. Používanie 
sklenených vlákien ako výstuhy je relatív-
ne nové.

S NOVODOBÝM MATERIáLOM, KTORÝ POSKyTUJE EfEKTNé, 
JEDNODUCHé A fUNKČNé RIEšENIE V EXTERIéRI AJ V INTERIéRI, 
SA STRETáVAME V POSLEDNÝCH ROKOCH ČORAZ ČASTEJšIE. 
IDE O KOMPOZIT SKLOCEMENT ALEBO STRIEKANÝ 
SKLOVLáKNOBETóN.

SKlOcEMENt – 
DIZAJNOVÝ KOMPOZITNÝ  MATERIáL SúČASNOSTI

01

02
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Práve sklenené vlákna majú vplyv na odol-
nosť proti korózii sklocementu. História 
používania sklených vlákien je pomerne 
mladá, keďže neboli vyvinuté alkáliám 
odolné sklenené vlákna vhodné do betó-
nu. Vlákna, ktoré sa spočiatku dávali do 
cementových kompozitných materiálov, 
boli rozrušované alkáliami, preto materiá-
ly nemali dlhú trvanlivosť. Úspechy vo vý-
voji vlákien boli dosiahnuté už v 60-tych 
rokov 20. storočia najmä v Anglicku a Špa-
nielsku. Bolo zistené, že prítomnosť oxidu 
zirkoničitého v sklenom vlákne má veľký 
vplyv na rezistenciu voči alkáliám. Dnes  
aplikované sklenené vlákna sa vyrábajú zo 
skla rezistentného proti alkáliám. Techno-
lógia výroby napríklad betónových fasád 
vystužených sklenenými vláknami sa už 
desaťročia overuje a zdokonaľuje. V su-
sednej Českej republike sa pred  20 rokmi 
začalo s výrobou tenkostenných skloce-
mentových prvkov so sklenenými vlákna-
mi odolnými alkáliám,  a to najprv ručným 
striekaním tohto kompozitného materiálu.  
Sklocement sa postupne dostal do bežnej 
stavebnej praxe. V súčasnosti vďaka vývoju 
sklárskeho a chemického priemyslu majú 
vlákna ako výstuž do betónu špičkovú 
kvalitu. Sklocement je dnes vyhľadávaným 
materiálom aj vďaka vývoju vysokopev-
nostných a odolných vlákien. Atraktívne 
dizajnové riešenia vznikajú dnes aj vďaka 
tomuto vývoju technológií so zameraním 
na vysoko kvalitné kompozity.   

VÝROBA A tEchNOlÓgIA
Vo vývoji stavebných hmôt predstavuje 
výroba tenkostenných sklocementových 
kompozitov  jeden z jej moderných tren-
dov. Prvky sa vyrábajú dvomi spôsobmi. 
Namiešaná tekutá zmes sa buď strieka, 
alebo leje do formy. Obe technológie sú 
využívané aj pre zložitejšie tvary s vy-
sokou pevnosťou. Pôvodnú technológiu 
striekaním nahradila novšia technológia 
liatím či liatím s vibráciou. Prvky zo sklo-
cementového kompozitu možno vyrábať 
pomocou matríc, a tak na ich povrchu je 
možné vytvoriť rôznu štruktúru či vzo-
ry. Vlastnosti hotových prvkov sa líšia  
v závislosti na technológii výroby, zlo-
žení cementovej zmesi a objeme i type 
sklenených vlákien. Postup výroby je na-
sledovný: Zmes sa nastrieka do formy, 
podľa želania aj s matricou, ktorá určí 
štruktúru pohľadovej plochy. Nástrek sa 
robí v niekoľkých vrstvách s rôznym ob-
sahom vlákien. Po zatvrdnutí sa doska  
z formy vyberie a ešte opracuje podľa po-
treby vŕtaním, frézovaním alebo rezaním.  
Princíp inovatívnej technológie TX Active 
je založený na použití cementu TioCem, 
ktorý obsahuje fotokatalyzátor. Po dopade 
svetla určitých vlnových dĺžok na povrch 
materiálu dôjde k chemickému rozpadu 
škodlivín z ovzdušia. Výrobky s použitím 
tohto cementu vyrobené takouto techno-
lógiou majú samočistiace schopnosti s roz-
kladaním škodlivín.

01 Fasádne dosky zo sklocementu patria 

dnes k efektným kvalitným povrchom, 

Soccer City Stadion, Johannesburg – 

sklocement vo farbách Afriky.

02 Vďaka svojej nízkej hmotnosti sa 

sklocement využíva aj na veľké plochy 

fasád, RWTH Aachen University, Nemecko.

03 Štruktúru povrchu je možno vytvoriť 

s rôznym povrchom, napríklad aj imitáciou 

iných materiálov.

04 kombinácia rôznych materiálov 

poskytuje možnosť atraktívneho 

stvárnenia fasády, reprezentačná budova 

festspielhaus Bregenz, Rakúsko. 

03 04



74

stavba materiály

Technológia bola schválená  aj pre pamiat-
kovo chránené objekty, štruktúru povrchu 
je možno vytvoriť s rôznym povrchom, na-
príklad imitáciu pieskovca.
 

PoVRch a jeho FaRebNosť
Výrobným procesom je možné získať ši-
roké spektrum povrchových textúr a rov-
nako aj farebných prevedení. Otvára sa 
široká škála pre návrhy prvkov temer bez 
obmedzení. Ľubovoľné povrchové štruk-
túry je možné vyrobiť vďaka matriciam, 
ktoré sa vkladajú do formy. Originálny di-
zajn vznikne napríklad zakomponovaním 
firemného loga do panelov.

Sklocement môže mať rozmanité spek-
trum povrchov, od hladkých po imitujúce 
rôzne materiály (omietka, drevo, murivo, 
kameň atď.), geometrické vzory, texty, pik-
togramy, rôzne profily, ale je  možné vytvo-
riť aj vlastný dizajn povrchu.

Čo sa týka farebnosti prvkov, tie môžu byť 
bez použitia farbív v prírodnom prevedení 
alebo farebnosť prvku možno dosiahnuť 
buď prefarbením materiálu už v hmote, 
alebo následne  povrchovou úpravou ná-
terovými hmotami. Pri prefarbovaní kom-
pozitného materiálu v hmote pigmentmi 
ostáva charakteristický vzhľad materiálu.  
Ak sú použité farebné náterové hmoty, 
tento charakteristický vzhľad sa stratí. 

VlAStNOStI A VÝhODy 
MAtERIálu
Sklocement  okrem výborných fyzikálno-
-mechanických vlastností plní aj estetické 
požiadavky. Hovorí sa o ňom, že v sebe 
integruje výhody viacerých technológií. 
Sklocementový kompozit v sebe spája pev-
nosť v tlaku cementového spojiva, trvanli-
vosť kremičitého piesku a pevnosť v ťahu 
skleného vlákna. Výsledkom je materiál, 
u ktorého vynikajú tieto vlastnosti: 

 odolnosť proti poveternosti, 
 mrazuvzdornosť, odolnosť voči UV 
 žiareniu,

 požiarna odolnosť a tepelná stabilita až  
 do 350 °C , trieda A1 – nehorľavý 
 materiál,

 vysoká pevnosť, odolnosť proti nárazu, 
 veľmi nízka hmotnosť, ľahká 

 manipulácia, jednoduchá montáž 
 a údržba,

 tenkostenosť, najčastejšia hrúbka 
 10 – 15 mm, prvky veľkých rozmerov,

 nízka nasiakavosť, 
 odolnosť proti korózii,
 pri  technológii TX Active má 

 samočistiacu schopnosť,
 estetika materiálu, rozmanitosť po-

vrchu,  
 tvarovateľnosť, možnosť ohýbania,
 vyrábaný z bieleho, šedého cementu 

 alebo prefarbovaný pigmentmi, 
 pre vnútorné a vonkajšie použitie,
 pre novostavby aj pre renováciu 

 objektov, možnosť repliky povrchu,     

05

06

05 Štruktúra fasády závisí od zámeru 

zviditeľniť alebo skryť škárovanie fasádnych 

dosiek.

06 kompozitný materiál sklocement 

dovoľuje vyrobiť pevné, tenké a ľahké 

veľkoplošné obklady, bytový dom Ostravská 

brána, Ostrava.

07 Sklocement je veľmi obľúbený vďaka 

širokému spektru povrchov, textúr 

a farebnosti, UNM Cancer Center, New Mexico.
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 dlhá životnosť ako betón, stabilita viac  
 ako 50 rokov,

 materiál je recyklovateľný,
 prijateľná cena vzhľadom na trvácnosť.

KDE SA Dá SKlOcEMENt 
aPLIkoVať?
Výrobky zo sklocementového kompozitu 
nachádzajú stále širšie uplatnenie. Mate- 
riál sa používa najmä tam, kde sú poža-
dované veľmi ľahké, ale súčasne odolné a 
pevné prvky. Ide najčastejšie o:

 veľkoplošné fasádne obkladové prvky,  
 najmä pre prevetrávané zavesené fasády,

 doplnky fasád (ostenia, šambrány, 
 parapety, rímsy, atiky, prechodové prvky), 

 výplne balkónových zábradlí, 
 strešné obkladové dosky,
 nosné konštrukcie (stratené 

 debnenia stien, stropov, stĺpov), 
 samonosné fasádne  panely väčších  

 rozmerov s oceľovou rámovou 
 konštrukciou, 

 zložitejšie priestorové diely a  
 dizajnové solitéry, 

 mestský mobiliár – lavičky, 
 veľkoobjemové kvetináče a pod.,

 záhradná architektúra, záhradný 
 nábytok, 

 skrine pre hlavné uzávery plynu 
 a elektrické rozvody, 

 pre novostavby aj rekonštrukcie 
 objektov,

 v interiéri podhľady, priečky, 
 dizajnový nábytok.
 
Na Slovensku výrobky zo sklocementu za-
tiaľ viac stretávame v tvorbe exteriérových 
prvkov drobnej architektúry ako v archi-
tektonickom riešení objektov. V porov-
naní so zahraničím sa doposiaľ využívajú 
omnoho menej. Dôvodom malého využí-
vania prefabrikátov väčších rozmerov pre 
fasády budov je slabá výrobno-technická 
základňa výrobní.  

štRuKtúRA FASáDy
Je odrazom montážneho riešenia fasád-
nych dosiek. Toto môže byť viditeľné alebo 
skryté, mechanické alebo s aplikáciou špe-
ciálneho lepidla. Pri viditeľnom ukotvení 
ide o mechanické ukotvenie, pri ktorom 
sú dosky uchytené do hliníkovej podklad-
nej nosnej konštrukcie pomocou nitov 
a skrutiek. Spôsob skrytého ukotvenia 
dosiek je v súčasnosti viac vyhľadávaným 
a používaných aj pre prevetrávané fasádne 
systémy. Ide o systém lepenia dosiek. Pri 
mechanickom neviditeľnom uchytení ob-
kladových dosiek zo sklovláknobetónu  sa 
používajú fasádne kotvy.

Obkladové prvky zo sklocementu veľmi 
dobre vyznievajú v kombinácii aj s inými 
materiálmi, napríklad drevom alebo ko-
vom. Kombinácia rôznych materiálov po-
skytuje možnosť stvárnenia fasády podľa 
architektonických zámerov s cieľom vy-
tvoriť zaujímavé plochy. 
  
ZáVER
Sklocement  je novodobým materiálom 
s veľkým potenciálom vyhľadávaným 
vďaka  svojim vlastnostiam a elegancii. 
Vracia betón späť „do hry“ napríklad ces-
tou tvarovania moderných fasád, patrí mu 
nesporne miesto v súdobej architektúre. 
Vyniká schopnosťou dosiahnuť široké 
spektrum rôznych štruktúr a textúr po-
vrchov. Umožňuje formovať aj zložitejšie 
prvky, priestorové či dizajnové solitéry. 
Tento výnimočný materiál dvíha estetickú 
úroveň objektov a predmetov. V koneč-
nom dôsledku prispieva aj k zníženiu fi-
nančných nákladov v stavebníctve. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív firiem

07

Objednávam si u Vás 

na dobierku:
Katalóg Rodinné domy 2015

................ ks à 3,50 € + poštovné

Meno a priezvisko

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

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

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

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

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



<<<
PLAST 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 3 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu
kat. č.: 490002

>>>
PLAST 100x60 cm

transparentný dutinkový polykarbonát hrubý 5 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu

kat. č.: 490001

<<<
ALUMINIUM 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 2,2 mm
hliníkové konzoly
kat. č.: 490003

    

www.celox.sk            

STRIEŠKY
nad dvere     

NOVINKA

    jednoduchá montáž

   cenovo dostupné

   odolné proti UV žiareniu

   možnosť spájania (iba plast)

   vrátane montážnych skrutiek

65,00 €
78,00 €  s DPH

37,00 €
44,40 €  s DPH

99,00 €
118,80 €  s DPH

Celox spol. s r. o.
Družstevná 1, 
900 23 Viničné, 
Tel.: 033 647 6573 
Mobil: 0905 412 590
objednavky@celox.sk                      

pobočka Banská Bystrica
Zvolenská cesta 16, 
974 05 Banská Bystrica, 
Tel.: 048 415 1944   
Mobil: 0903 222 849                
celoxbb@celox.sk

pobočka Prešov
K Surdoku 25, 
080 01 Prešov, 
Tel.: 051 776 1053    
Mobil: 0907 277 425    
celoxpo@celox.sk

Informujte sa u nás o dostupnosti striešok 
v stavebninách vo vašom okolí.
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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



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-
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-
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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.

Pakši Peter

Foto: Pemat Slovakia

PEMAT Slovakia, s. r. o.

ASISTENT PREDAJA:

Zákaznícky email: ap@pematbrany.sk

Zákaznícka linka: 0905 522 159

 

ASISTENT SERVISU:

Servisný email: servis@pematbrany.sk

Servisná linka: 0918 668 932

www.pematbrany.sk

TIché – beZPečNé – sPoľahLIVé

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,

  mikrodrážka – vytvára moderný  
 dizajn dnešnej doby v striebornej,  
 antracitovej a bielej farbe.

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. 

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-

„JE DôlEžiTé MAť DoDANý 
kVAliTNý ToVAr A oDborNE 

PrEVEDENú MoNTáž.“
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stavba pergoly

  MOVE AlEBO Aj POSuN Ku 
hVIEZDAM

Začíname pergolou, ktorá už na prvý 
pohľad púta pozornosť. Nie nadarmo, 
vyhrala totiž 1. miesto v súťaži ADI 
Design Index 2012. Nie je však iba 
pekná, ale i funkčná. Pergola má 
v predných stojkách zabudované RGB 
osvetlenie a bluetooth reproduktory. 
Predné slnolamy chránia pred 
nežiaducimi pohľadmi a pri montáži si 
môžete zvoliť jej naklonenie pomocou 
kĺbov v hornej i spodnej časti. Pergola 
je ideálna na prekrytie vírivky, terasy či 
malého bazénu. Motorická strecha vás 
ochráni pred dažďom a keď ju otvoríte, 
môžete sa počas teplej letnej noci 
pozerať priamo na hviezdy...

CENNé METRE šTVORCOVé NAVyšE... BOJUJEME O NE VšETCI. NIEKEDy JE VšAK RIEšENIE CEL-
KOM JEDNODUCHé, LEN STE O ňOM MOžNO DOTERAZ NEPOČULI. NOVÝ PRIESTOR NA BÝVANIE 
A NA ODDyCH MOžNO VyKúZLIť AJ ZA PáR HODíN, A TO NAOZAJ šTÝLOVO A fUNKČNE. NA 
SLOVENSKO MIERI SILNá TALIANSKA úDERKA OD ZNAČKy CORRADI. PREDSTAVUJEME VáM TRI 
ZAUJíMAVé PERGOLy, KTORé ROZHODNE STOJA ZA PRESKúMANIE.

AKO šTÝLOVO 
NaFÚkNuť býVaNIe?                    
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  PaLadIa – maLý PaLác

Aj menšie riešenie môže mať veľký 
efekt. Hlavnou výhodou novinky 
Paladia je jej veľmi príjemná cena. 
Pribudli aj krajšie dizajnérske detaily 
ako napríklad nerezové ukončenie 
prednej stojky a nové kryty hriadeľa. 

Predné stojky slúžia zároveň ako zvody 
dažďovej vody a samozrejmosťou 
je aj sťahovacia strecha. V zime 
ju môžete odtiahnuť, aby ste tak 
presvetlili interiér miestnosti, ku ktorej 
je pergola pristavená. Hoci je pergola 
drobnejšia, možno ju uzavrieť rovnako 
ako veľké Millenium. Plusom je aj 
veľmi pevná konštrukcia. Odolá vetru 
až s rýchlosťou do 100 km/hod, takže 
je vhodná aj do oblastí s vrtošivejším 
počasím. 

  mILLeNIum – VýmYseL 
TIsícRočIa

S pergolou Millenium získate doslova 
a do písmena nový priestor na býva-
nie. Medzi jej stĺpy totiž možno vložiť 
látkové alebo fóliové rolety, a tak ju 
celú uzavrieť. Takto zväčšený obytný 
priestor môžete v zime vykurovať a 
plnohodnotne ho využívať celý rok. 
Rolety i strecha sa dajú odtiahnuť 
a v lete tak celý priestor presvetliť. 
Zatvorená pergola spoľahlivo ochráni 
pred dažďom, vetrom i pohľadmi ľudí, 
otvorená zasa umožní stále si v súkro-
mí bývania vychutnať okolie a oddych. 
Millenium je najmasívnejšia pergola 
od značky Corradi a je charakteristická 
čistým dizajnom. Neuvidíte na nej 
žiadne skrutky, všetko dokonale lícuje. 

Exkluzívnym dovozcom pergol značky Corradi na Slovensko je spoločnosť Profirol. Pre viac informácií a kompletnú ponuku pergol 
od Corradi navštívte www.pergoly-altanky.sk alebo sa informujte telefonicky na čísle 0907 823 724. 

Reko z materiálov spoločnosti Profirol

Foto: Profirol



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

AKcIA V MESIAcI FEBRuáR Aj MAREc:
  Last Minute pobyty pre samoplatcov už od 29 € na osobu a deň
  Akciové doplatky pre klientov so schválenou kúpeľnou liečbou skupiny B už od 2 € na osobu a deň 

Dlhotrvajúca Akcia pre Seniorov: 10% zľava na liečebné pobyty platná vo všetkých liečebných domoch pre 
seniorov nad 60 rokov.

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



Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

Schody 

výroba, 
dodávka 

a montáž

Relaxujte v pohodlí vášho domova
v kryšťáľovo čistej a hebkej vode
vďaka soľnému dezinfekčnému systému ACE

www.virive-bazeny.sk
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stavba osvetlenie

Tak ako nám svetlo dokáže navodiť 
príjemnú, miestami intímnu at-
mosféru v izbách, rozžiari aj fasádu 

domu, čarovné kúty našej záhrady alebo 
nám len romanticky rozsvieti cestičku 
až pred prah dverí. V súčasnosti sa nám 
ponúka z radov dizajnérskych nápadov a 
riešení nespočetné množstvo variácií vy-
užitia záhradného osvetlenia. Je prakticky 
len na nás rozhodnúť sa, čo svetlom v na-
šom exteriéri chceme povedať. Dôležitým 
aspektom pritom ostáva predovšetkým 
funkcia a teda samotné osvetlenie. Či je 
už v našom záujme doslova rozžiariť náš 
dom, podtrhnúť detaily jeho architektúry, 
upriamiť pozornosť na krásnu štruktúru 
dreveného obkladu, alebo len nasmerovať 
svetlo na farbu, ktorá v záhrade dominuje, 
jedno ostáva vždy rovnaké – podstatou je 
svetlo. Záhradné, respektíve exteriérové 
osvetlenie je dnes v širokej škále dizajnov, 
od minimalistických svetelných stĺpov, 
cez extravagantné svetelné objekty až po  
multifunkčné svietidlá, ktoré združujú 
mimo funkcie svietidla aj využitie k zá-
hradnému sedeniu alebo použitie v podo-
be kvetináča. 

PRIEStOR VERZuS DEtAIl
Pri osvetlení platí niekoľko zásad – jednou 
z nich je svetelné rozhranie. Dokážeme 
tak upozorniť na jednoduché výrazné lí-
nie, podčiarknuť tak doslova linky a geo-
metriu budov. Pri presnom rozmiestnení 
bodových svietidiel vieme dosiahnuť nád-
hernú súhru svetla, architektúry a farieb. 
Centrom vášho exteriéru sa stáva domi-
nanta samotného domu, naproti tomu 
rovnakým princípom vhodne zvoleného 
bodového osvetlenia upútate pozornosť 

KRáSA EXTERIéROVéHO 

OSVEtlENIA

SVETLO Už OD NEPAMäTI  
PRIAM MAGICKy PRIťAHUJE 
ČLOVEKA. SVOJOU INTENZI-
TOU A fARBOU V NáS VyVO-
LáVA RôZNE POCITy A NáLA-
Dy. S TÝMTO fAKTOM DNES 
Už NARáBA PRAKTICKy KAž- 
DÝ ARCHITEKT A DIZAJNéR. 
SVETLO JE DôLEžITOU SúČAS-
ťOU NAšICH DOMOVOV, JE 
NEODMySLITEľNÝM PRVKOM 
V CELOM INTERIéRI, NO NE-
TREBA ZABúDAť NA JEHO 
NEZAMENITEľNÝ VÝZNAM  
V NAšICH EXTERIéROCH. 
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na „menšie“ detaily priamo vo vašej záhra-
de. Upriamením svetla do zelene kríkov 
vyzdvihnete upokojujúcu zeleň, zamiere-
ním svetelných lúčov na drevené detaily 
zdôraznite prírodný ráz exteriéru, pričom 
vytvárate prirodzený dojem tepla. Či už 
upozorňujete ne veľký priestor, alebo plo-
chu, pomocou osvetlenia vymedzujete 
svoj priestor a navodzujete už pred vaším 
prahom teplo domova.

MINIMAlIZMuS
Minimal – doména severského a japon-
ského dizajnu sa čoraz častejšie pretavuje 
do všetkých sfér produktového dizajnu. 
Tomu sa nevyhlo ani záhradné osvetlenie. 
Častým príkladom sú rôzne formy sve-
telných stĺpov, ktoré je najvhodnejšie vy-
užiť pri lemovaní chodníkov a príjazdo- 
vých ciest. 

gEOMEtRIA
Precízne geometrické línie a tvary sú 
v dizajne už niekoľko dekád, záhradné 
osvetlenie si doslova vypýtalo geometriu 
do svojich radov a vďaka tomu nám dnes 
dizajnérske štúdiá ponúkajú skutočné zá-
hradné skvosty. Svetlo tu už zďaleka nie 
je len pre svoju funkciu, jeho tvar a cel-
kový dizajn sa stali rovnako podstatný-
mi. Geometricky ladené svietidlá pôsobia  
v záhrade ako umelecké diela moderného  
sochárstva. 

SOlItéR
Originalita, extravagancia, ojedinelosť. 
Prvky, ktoré sa pretavujú v decentných i 
expresívnych formách svietidiel. Atypic-
kosť a zároveň jedinečnosť vytvárajú do-
konalú súhru záhradného reliéfu a svetla. 
Aj záhradné svietidlo sa môže dnes stať 
jedinečnou skulptúrou, ktorá dotvára 
vzhľad exteriéru cez deň a po zotmení pri-
dáva aj na hre svetla a tieňov. 

Svetlo bude vždy unikátnym prvkom, 
ktorým upútate pozornosť. Doménou už 
pritom nie je len rozsvietený priestor či 
objekt, doménou sa stáva aj svietidlo sa-
motné. A dnes sa ani v tejto sfére kreativi-
te medze skutočne nekladú.

Mgr. Jana Bučková

Foto: EGLO, Philips a archív redakcie

FEIM
Gen. M. R. Štefánika 59

901 01 Malacky
Mobil: 0917 570 370
Tel.: 034 / 774 3228

Pri objednávke 
nad 50 EUR
doprava zdarma

atraktívne ceny
široký výber
overená 
spoľahlivosť

www.feim.sk

FEIM
Gen. M. R. Štefánika 59

901 01 Malacky
Mobil: 0917 570 370
Tel.: 034 / 774 3228

Pri objednávke 
nad 50 EUR
doprava zdarma

atraktívne ceny
široký výber
overená 
spoľahlivosť

www.feim.sk

Stolová pracovná 
lampa Philips 

EyeCare 
Mallet LED

NA ČO PRI VÝBERE ZáHRADNéHO 
OSVETLENIA NEZABUDNúť

1. kvalita materiálu

Vzhľadom na to, že sú tieto svetlá vystavené 

rôznym poveternostným podmienkam 

a rozmarom počasia, najvhodnejšie sú 

materiály ako hliník, nehrdzavejúca oceľ 

alebo spevnené syntetické materiály.

2. Svetelný zdroj

Aktuálne najlepšou voľbou je LED osvetle-

nie, odoláva aj vysokým mrazom, kompakt-

né žiarivky pri mínusových teplotách často 

vypovedajú službu predčasne.

Eco variant je solárne osvetlenie, to však 

disponuje pomerne slabou intenzitou 

svietivosti.
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SPRíJEMNIť, PREDĺžIť A OBOHATIť CHVíLE STRáVENé V PRíRODE – ZáHRADE. PRáVE O TOM 
Sú NOVé TRENDy VO SVETE ZáHRADNEJ ARCHITEKTúRy. SNAžIA SA POňAť ZáHRADU AKO 
ARCHITEKTONICKÝ CELOK PLNÝ DETAILOV, DIZAJNOVÝCH KúSKOV ČI PRAKTICKÝCH 
DOPLNKOV. 

NOVé TRENDy 
V ZáhRADNOM DIZAjNE
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Nové trendy ovplyvňujú stvárnenie 
širokej palety prvkov, ktoré záhra-
du vytvárajú a dotýkajú sa každej 

jej organickej či anorganickej súčasti.  Na 
nasledujúcich stranách vám priblížime tie 
najdôležitejšie, ktoré najviac vplývajú na 
vytváranie jej novodobého obrazu. 

1. tEMAtIZácIA ZáhRAD
V poslednom období sa záhrady čoraz čas-
tejšie riešia tematicky, inšpirujúc sa archi-
tektúrou, technologickými výdobytkami či 
samotnou prírodou. Nápad a myšlienka sa 
pretavujú nielen do celkovej kompozície 
záhrady, ale i do stvárnenia prvkov drob-
nej architektúry. Zvolenou témou alebo 
konceptom môžeme vyrozprávať príbeh 
a urobiť záhradu ľahko čitateľnou a jedi-
nečnou.  Pretavením určitej myšlienky do 
záhrady docielime, že sa záhrada nestane 
bezduchou kombináciou trávnika a okras-
ných rastlín.

2. KREAtíVNE StVáRNENIE 
StAVEBNÝch PRVKOV
Záhradné stavby ako altánky, pergoly či 
rôzne prístrešky sú dôležitou súčasťou 
záhrad. Sústreďuje sa v nich spoločenský 
život a sú miestom odpočinku či úkrytu 
pred nepriazňou počasia. Ich stvárnenie 
je preto kľúčové. Moderné trendy im však 
neprisudzujú výlučne praktickú funkciu. 
Musia byť klenotom záhrady, nie iba jej 
súčasťou. Je preto dôležité, aby sa na ne 
náležite upriamila pozornosť. Umiestňu-
jeme ich preto do výrazných fokálnych 
bodov, kompozičných uzlov, do ktorých  

01 Pri používaní výrazných farieb musíme 

použité farby zosúladiť s existujúcimi prvkami, 

ako i  s rastlinnou výsadbou.

02 Novodobé trendy prajú zabudovanému 

nábytku a multifunkčným prvkom.

03 Dôležitým prvkom záhrady sa stáva prístre-

šok. Vedieme k nemu pohľady a priehľady, 

musí byť preto náležite esteticky stvárnený.

04 Vodné prvky s malým objemom vody vytlá-

čajú zo záhrad na údržbu náročné jazierka.

01

02

03

04
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a z ktorých vedieme výhľady a pohľady. 
Ich materiálové stvárnenie môže byť rôz-
norodé. Dôležitejším momentom je však 
ich previazanie na okolité štruktúry a prí-
padné opakovanie sa tvarov či štruktúr 
prístrešku v plošnej kompozícii záhrady.

3. INtEgROVANIE KuchyNSKÝch 
PRVKOV
Ruka v ruke so zaujímavým stvárnením 
prístreškov ide aj integrovanie kuchyn-
ských prvkov do priestoru záhrady. Trend 
prichádzajúci z austrálskeho kontinentu 
si získava čoraz viac fanúšikov i v našich 
končinách. Na kuchynský drez, zabudo-
vaný gril, piecku či úložné priestory pre 
kuchynskú vybavenosť myslí i čoraz viac 
našincov. Letné kuchyne ponúkajú mož-
nosti pre kulinárske vyžitie a spríjemnia 
strávené chvíle v záhrade.

4. StVáRNENIE ElEMENtOV
Voda je nepopierateľne jednou z najdôle-
žitejších elementov v záhrade. Moderné 
trendy však podporujú jej stvárnenie vo 
forme, ktorá nie je náročná na údržbu. Na 
údržbu náročné jazierka sa čoraz častejšie 

nahrádzajú vodnými prvkami, v ktorých 
cirkuluje minimálny objem vody. Ide o rôz-
ne skulpturálne vodné prvky a formálne 
bazéniky kombinované s rôznymi vodný-
mi výpustami a chrličmi. Vizuálny  a akus-
tický efekt je väčšinou umocnený svetel-
ným efektom vo večerných hodinách.  

Dôležitou súčasťou moderných záhrad je i 
ohňový prvok. Je úplne jedno, či jeho zdro-
jom energie je drevo, plyn, bioalkohol, alebo 
rôzne gélové substancie. Oheň do záhrady 
jednoducho patrí a efekt, ktorý v neskorých 
večerných hodinách ponúka, sa nedá ničím 
iným nahradiť. Hra plameňov, odrazy a 
odtiene vrhaného teplého svetla sú v noci 
jednoducho magické. Na jeho uplatnenie 
slúžia rôzne ohňové koše, fakle či zabudo-
vané  ohniská, slúžiace aj na prípravu jedál.

5. uPlAtNENIE uMENIA 
V ZáhRADE
Trojdimenzionálne umelecké diela do-
minujú v záhradách už celé tisícročia. 

05 Mať všetko poruke v komfortne zaria- 

denom priestore určenom na nerušený 

oddych – motto novodobého posedenia.

06 Exteriérové kuchynské doplnky ako 

napríklad plynové grily umožňujú v pries-

toroch záhrady pohodlnú prípravu jedál.

08 Zosúladenie tvarov, foriem, materiálov 

je dôležité pri každom detaile. 

09 Vymodelovať, prakticky a esteticky  

vytvarovať svahovitý pozemok je vždy 

veľkou výzvou.

10 Skulptúry sa stávajú dôležitou súčas-

ťou záhradnej tvorby.

11 – 12 Solitérny či skulpturálny nábytok 

si pomaly nachádza cestu aj do našich 

záhradných kompozícií.

06

07
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Svoje vrcholové uplatnenie našli hlavne 
v renesančných a barokových záhradách  
v podobe figuratívnych kamenných sôch. 
Modernistické trendy, ktoré nastúpili  
v 50-tych rokoch minulého storočia, pri-
niesli abstrakciu  a symbolizmus preta-
vený nielen do sôch, ale aj do moderných 
skulptúr. Skulptúry tvoria nenahraditeľ-
ný estetický a umelecký doplnok záhrad.  
Dizajnéri im preto v záhradách právom 
prisudzujú dôležitú úlohu a uplatnenie. 
Inšpirované tradičnými umeleckými sloh- 
mi, ale aj novodobou geometrickou ab-
strakciou oživujú nevýrazné kúty, steny,  
trávnikové plochy či okrasné záhony.  

6. NáBytOK V ZáhRADE
Najmä pri rozmerovo malých záhradách 
sa oplatí do priestorotvorných prvkov za-
budovať  záhradný nábytok. Ten sa tým 
stane neoddeliteľnou súčasťou záhrady a 
prispieva tak k jedinečnému charakteru 
záhrady. V móde je i používanie rôzneho 
solitérneho nábytku, pri ktorom praktic-
kosť nie je až taká dôležitá. Sedacie vaky, 

dizajnové lehátka alebo nábytok vyrobený 
z dreva však musí byť náležite umiestnený 
a pohodlný.

7. PoužíVaNIe VýRaZNých 
FARIEB
V minulosti sa v našich končinách výrazné 
farby príliš nepoužívali. Na ich uplatnenie 
chýbali predovšetkým zaujímavé plochy.  
S výstavbou murovaných oplotení, vyvý- 
šených záhonov a rôznych konštrukcií 
nám v záhrade vznikajú povrchy, na kto-
rých sa môžu uplatniť nielen zaujímavé 

materiály, ale i výrazné farby.  Je pritom 
dôležité zosúladiť použité farby s existu-
júcimi prvkami a v neposlednom rade i  
s rastlinnou výsadbou. 

8. NáVRAt ZElENINOVÝch 
ZáhONOV
Praktické vedomosti o prírode môžeme 
nadobudnúť iba v úzkom kontakte s rast-
linami. V priestoroch našich záhrad na to 
máme jedinečnú príležitosť. Pestovaním 
úžitkových, liečivých rastlín a byliniek  
máme možnosť znovuobjaviť radosť zo 
správcovstva prírody. Zavedený mýtus  
o nútenej separácii  úžitkovej časti záhrady 
od okrasnej  už  dávno neplatí. Moderné 
trendy nielenže  podčiarkujú dôležitosť 
úžitkových záhonov, ale im aj v rámci 
celkovej kompozície priznávajú náležité 
umiestnenie. Už to nie sú zamaskované 
hriadky zeleniny za nevzhľadným záhrad-
ným oplotením. Úžitkové plochy sú jasne 
vymedzené a ľahko udržiavateľné. Často 
sú to vyvýšené záhony, do ktorých sa 
pravidelne zaoráva po domácky vyrobený 
kompost z organického odpadu. Dôleži-
tým momentom je správne odhadnutie 
veľkosti úžitkovej plochy, ktorú v priebehu 
vegetácie dokážeme rýchlo a efektne udr-
žiavať.

Ing. Zoltán Nagy, Grand Garden

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

už sTe sa sTReTLI s Pojmom  
„LeTNá ZáhRada“ ?

 mobilné zasklenie terás bezrámovými  
 estetickými systémami

 patentovaný systém otvárania a po- 
 súvania sklenených tabúľ podľa potreby

 tepelná pohoda v každom ročnom  
 období

 variabilita systému predĺži dobu využí- 
 vania terás či altánkov

 podľa potreby uzavrie terasy najrôznej- 
 ších pôdorysných tvarov

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



MINIMUM STAROSTLIVOSTI 
A MAXIMáLNy EfEKT. 
AUTOMATICKá ZáHRADA 
JE SNOM SNáĎ KAžDéHO 
ZáHRADKáRA. VEľA TOHO 
PRITOM NETREBA. STAČí 
TRáVNIK, ROBOTICKá 
KOSAČKA, AUTOMATICKé 
ZAVLAžOVANIE A MINI-
MUM ROBOTy.
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ľahlivých robotov, za ktorých hovoria ich 
výsledky v záhrade. Pravidelným kosením 
nútia trávnik rozrastať sa skôr do šírky ako 
do výšky, čím vytvárajú kobercový tvar 
trávnika. Robotickým kosačkám od spo-
ločnosti Husqvarna neprekáža počasie. 
Nemusíte sa Automower báť nechať sám 
doma, proti odcudzeniu je chránený PIN 
kódom. Medzi nesporné výhody robotic-
kých kosačiek patrí nízka hlučnosť, ktorá 
nepresiahne 65 dB. Modernejšie robotické 
kosačky ako napríklad Automower 320 
alebo Automower 330 X sú navyše vyba-
vené funkciou kosenia do špirály, vďaka 
ktorej dokážu identifikovať miesta na tráv-
niku, kde je tráva hustejšia, aby ich potom 
kosili častejšie. Tieto roboty sa dokážu 
prispôsobiť tempu rastu trávy aj na zákla-
de počasia. Ak prší výdatnejšie, kosia viac 
a v období sucha zas menej.

Výber robotickej kosačky nie je žiadna 
veda. Potrebujete vedieť veľkosť kosenej 
plochy. Ak máte záhradu s členitým teré-
nom, pýtajte si modely schopné zvládnuť 
svahy s vyšším sklonom. Niektoré modely 
zvládnu sklon svahu až 45 %. Pre väčšiu 
pohodlnosť si dokonca môžete kúpiť aj 
model, ktorý budete môcť ovládať mobi-
lom cez GPS alebo SMS.

Reko z materiálov spoločnosti Husqvarna

Foto: Husqvarna

AutOMOWER – 
SAMOSTATNé KOSAČKy

O robotických kosačkách sa v os-
tatnej dobe hovorí čoraz viac ako 
o budúcnosti kosenia. Niet sa 

čomu čudovať, veď ľudia majú čoraz me-
nej času venovať sa samým sebe, nie ešte 
starostlivosti o trávnik. Komfort, ktorý 
kvalitná robotická kosačka prináša, pri-
tom zahŕňa pravidelné kosenia za každého 
počasia, vysokú bezpečnosť a minimál-
nu údržbu. Vašou jedinou úlohou bude 
ohraničiť špeciálnym lankom priestor, 
v ktorom bude kosačka pracovať. Tá bude 
potom kosiť neustále a v náhodných sme-
roch, čím dodá trávniku dokonalý vzhľad 
bez machu.

Spoločnosť Husqvarna je líder na trhu 
s robotickými kosačkami už od roku 1995. 
Týchto 20 rokov skúseností dokázali vývo-
jári pretaviť do skutočne kvalitných a spo-

Táto kosačka je vhodná na trávnaté plochy  

s rozlohou do 3200 m². Je vybavená zabu-

dovanou GPS navigáciou, ktorá umožňuje 

efektívny pohyb po záhrade. 



93

Teploty nad nulou a dostatočne vy-
schnutá pôda sú signál pre začatie 
vertikutácie. Ak vykonáte údržbu 

trávnika hneď na jar, odmení sa vám zdra-
vým rastom a počas sezóny budete mať 
o to menej práce s jeho údržbou. Verti-
kutácia slúži k prevzdušneniu trávnika, 
ktorý nemohol cez zimu z dôvodu ne-
priepustnej ťažkej vrstvy snehu poriadne 
dýchať a tiež k prevzdušneniu samotnej 
pôdy. Výborným pomocníkom vám bude 
elektrický vertikutátor EVC 1000 od znač-
ky Gardena. Keďže sa pri vertikulácii nože 
zarezávajú priamo do pôdy, trávnik potom 
ľahšie prijíma vlahu a živiny. Ide o takú po-
myselnú očistu a naštartovanie správnych 

HNEĎ AKO SA TEPLOTy ZAČNú STABILNE UDRžIAVAť NAD 5 °C, 
PUSTITE SA ČO NAJRÝCHLEJšIE DO PRáCE. TRáVNIK, KTORÝ 
BOL CEZ ZIMU ZAKRyTÝ SNEHOM, POTREBUJE PORIADNE 
PREVZDUšNIť A SKULTIVOVAť, NAJLEPšIE HNEĎ AKO PôDA 
ROZMRZNE. 

ZáhRADA SA PO ZIME 
NEMôžE DOČKAť VAšEJ STAROSTLIVOSTI

procesov rastu. Po vertikulácii z trávnika 
nezabudnite odstrániť všetok vyhrabaný 
materiál. Nenechajte sa demotivovať, ak 
bude trávnik vyzerať zničene, je to bežný 
jav. Ak na trávniku nájdete väčšie prázdne 
plochy, znovu ich vysejte. Potom trávnik 
už len pohnojte a polejte.

Reko z materiálov značky Gardena

Foto: Gardena

majstrovský kus

inšpirovaný prírodou

                 Nové betónové platne so vzhľadom prírodného kameňa

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

www.abw.sk

               

ABW Travertino Naturline

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

Spoločne s prírodou 
      (biologická ochrana rastlín)

Biobit XL
proti húseniciam 
motýľov

Žlté
proti moliciam,  
voškám, skočkám

Modré
proti strapkám

Biele
proti piliarke jablčnej, 
slivkovej a kvetárke 
kapustovej

Žlté veľké 
sférické
proti vrtivke čerešňovej

Lepové pásy
okolo kmeňa stromov

Žlté trojuholníky
na izbové rastliny

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

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

Nemaslug
proti slizniakom

Entonem
proti smutivkám

Larvanem
proti nosánikom

Dravé roztoče
proti strapkám,
roztočcom

Parazitické
osičky
proti voškám, moliciam

Alginure
na posilnenie obrany-
schopnosti rastlín proti 
hubovým chorobám

LE
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É 
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Vertikutátor Gardena EVC 1000 je určený na 

trávnaté plochy do cca 600 m2. Dlhá životnosť 

vertikutačných nožov z kalenej pozinkovanej 

ocele a elektromotor s vysokým výkonom.
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  VÁZA PLNÁ

JARI
Od začiatku decembra až do aprí-

la sa na trhu pravidelne objavu-
jú cibuľoviny, ktoré sú obľúbené  

v každej domácnosti. Dokazuje to holand-
ská burza, ktorá dosahuje v tomto období 
najväčší obrat práve v predaji rýchlených 
cibuľovín. Prevažnú časť tohto sortimentu 
tvoria rôzne druhy tulipánov, hyacintov, 
narcisov a modríc. Objavujú sa aj amarilky, 
snežienky a krokusy. Cibuľoviny dopĺňajú 
iné jarné rastliny, ako sú emerice, zvonče-
ky, skoré azalky, cyklámeny alebo kvitnúce 
kalanchoe. Obrovskou prednosťou cibu-
ľovín je ich nenáročnosť na starostlivosť. 
Všetky živiny si totiž berú zo svojich cibu-
liek, a tak potrebujú iba veľmi miernu zá-
lievku. Nádherne sa vynímajú v prútených 
košíkoch, drevených, hliníkových či kame-
ninových nádobách. 

V moderných interiéroch môžete na aran-
žovanie využiť veľké sklenené nádoby. 
Ďalšou výhodou je, že keď vedľa seba po-
ložíte niekoľko nádob s rôznymi druhmi 
prvých poslov jari, jednoducho vytvoríte 
prekrásne farebné kombinácie, ktoré mô-
žete podľa nálady obmieňať. 

Cibuľoviny sú pre jarné aranžmány  
ideálne, pretože po vytvorení aranžmánu 
v ňom stále rastú a každý deň tak premie-
ňajú jeho vzhľad. V kvetinových aranžmá-
noch môžete kombinovať mnoho rôznych 
farieb alebo použiť jednu dominantnú far-
bu doplnenú zelenou alebo bielou. Ich tva-
ry sú prirodzené a premenlivé ako príroda 
sama. Skvele sa dopĺňajú s rezanými sa-
sankami (Anemone), iskerníkmi (Ranun-
culus), orgovánom (Syringa) a vetvičkami 
rodu Prunus (napríklad vetvičky čerešne, 
sakury), vŕbou (Salix) či lieskou (Corylus) 
a kalinou (Viburnum), ktorej kvety majú 
sviežu zelenú farbu. Vetvičky je možné 
využiť rôznym vtipným spôsobom na 
ozvláštnenie aranžmánu.

ROZJASNITE SVOJ DOMOV 
PESTRÝM JARNÝM ARANž-
MáNOM  Z OBľúBENÝCH 
CIBUľOVíN. ZáBAVNú PRáCU 
S TULIPáNMI, NARCISMI A 
HyACINTAMI ZVLáDNE úPL-
NE KAžDÝ. PRINášAME VáM 
JEDNODUCHÝ NáVOD, AKO 
NA TO. 



95

01 Potrebujeme sklenenú 
vázu na nožičke, rôzne 
cibuľoviny (tulipány, 
hyacinty, narcisy a pod.), 
pokrútené prúty alebo vet-
vičky, záhradnícky substrát, 
záhradné kliešte.

02 Do sklenenej vázy vloží-
me pokrútené prútie.

03 Postupne vkladáme 
cibuľoviny, začneme najvyš-
ším narcisom a hyacintom 
a pokračujeme zakrpatený-
mi tulipánmi. 

04 Niektoré cibuľoviny mô-
žeme aj rozdeliť na kusy,  
a tak povkladať do malých 
medzier v aranžmáne.

05 Prázdne medzery 
vyplníme záhradníckym 
substrátom

06/07 Navrch poukladajte 
ešte niekoľko na kúsky 
postrihaných prútov.

08/09/10/11 Svieži jarný 
aranžmán z tých najkraj-
ších jarných cibuĺovín je na 
svete!

Ing. Monika VARGOVá, 

Ing. Lenka VARGOVá, 

záhradné architektky, floristky

Foto: Ateliér Papaver

www.atelierpapaver.sk

čo s cibuľovinami po 
odkvitnutí?
Po odkvitnutí odstrihnite 

zelené časti rastlín zhruba 2 cm 

nad cibuľkou. Cibuľky nechajte 

približne 10 dní v prievane  

a v tieni, kým ich povrch neza-

schne. Následne vyberte všetky 

poškodené alebo hnilé kusy. 

Tie zdravé uložte do prieduš-

ného papierového vrecka a 

skladujte v suchej miestnosti.

01 02

04

07

10 11
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09

03
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jú zatiaľ ešte falošné tóny sláčikových ná-
strojov, no talent, tréning a dobré vedenie 
ich bez pochýb časom vycibria. Veď celý 
život sa formujeme a vyvíjame... 

gIOVANNI Z AlghERA
Na jednej z turistami nevyhľadávaných 
ulíc Alghera stretávam typického talian-
skeho dôchodcu. Usmiaty, „vyštafírovaný“ 
v trochu ošumelom károvanom saku so 
silnými okuliarmi na hlboko posadených 
očiach a paličkou. Zaujíma ho, odkiaľ som, 
ako sa u nás žije i kam smerujem. Žovi-
álnemu deduškovi vôbec neprekáža, že 
taliančinu ovládam veľmi slabo. Stojíme 
v tieni stromov a zhovárame sa. Keď príde 
bod zlomu a Giovanni prezradí, že je jeho-
vista, zvalím všetko na neznalosť cudzie-
ho jazyka, pozdravím sa a poberiem preč. 
Radšej sa mu nesnažím vysvetliť, že s prís-
lušníkmi tejto svojskej komunity sa človek 
stretne všade na svete a nespomínam ani 
osobné príbehy s nimi. O tom, ako som 
sa dozvedel kedysi na Kryme, že dlhý rad 
víkendujúcich domácich, čakajúci na auto-
bus do pobrežnej Balaklavy, je predzves-
ťou konca sveta či v Japonsku, že tsunami 

SARDíNSKE MOMENty
STREDOMORSKÝ OSTROV 
S ROZLOHOU POLOVICE 
SLOVENSKA, LEžIACI JUž-
NE OD KORZIKy A PATRIACI 
TALIANSKU, Má SVOJE LE-
žéRNE ČARO. A HOCI TURIS-
TI OBDIVUJú NAJMä JEHO 
PLážE, MESTá S JUžANSKOU 
ATMOSféROU ČI JEDINEČNé 
ARCHEOLOGICKé NáLEZISKá 
NURAGICKEJ CIVILIZáCIE, 
NIEKEDy Sú NAJOČARUJúCEJ-
šíMI ČRIEPKy Z TUNAJšIEHO 
žIVOTA. MILé MALé MOMEN-
Ty, KTORé Sú JEDINEČNOSťOU 
A KORENíM KAžDéHO MIESTA 
NA SVETE. 

Zamračený večer v mestečku Fertilia 
môže v človeku navodiť dojem, že 
prišiel kamsi inam, ako pôvodne 

plánoval – ošarpané, len ledabolo natre-
té a pusté domy nekorešpondujú z pred-
stavami európskeho prímorského raja. 
Stačilo by privrieť oči a predstavovať si 
predmestie niektorého z prístavov v ju-
hovýchodnej Ázii. Je to však len chvíľko-
vý dojem – na nábreží blízkeho mestečka 
Alghero, obkoleseného historickým opev-
nením, je už všetko „v poriadku“. Slnko sa 
skláňa za horizont, blesky malých fotoapa-
rátov pracujú, hoci snímky by boli krajšie 
bez nich, ľudia degustujú víno a jedia piz-
zu. Čašníčka v stredných rokoch, pochá-
dzajúca zo Štokholmu a žijúca na Sardínii, 
uchvacuje starší manželský pár z Nemecka 
bezchybným ovládaním ich jazyka a – pad-
núc si do oka – vedú dlhú konverzáciu. 

Len o pár desiatok krokov ďalej je už úze-
mie domácich. Mladí sedia pri poháriku 
červeného vína a rozoberajú celkom iné 
témy, staršia generácia živo diskutuje 
s ešte väčšou kadenciou slov v jednej z ka-
viarní. Z okien muzikálnej školy sa ozýva-
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spôsobila ľudská hriešnosť a v žiadnom 
prípade nie veľká tektonika. Najväčším 
prekvapením z tohto žánru bola pred ča-
som trojica vysmiatych tokijských babi-  
čiek – jehovistiek, ktoré mali „svoju litera-
túru“ priamo na mieste dostupnú i v poľ-
štine, slovenčine a češtine. Tomu sa dá 
skutočne povedať globalizácia! 

BRáNA DO SASSARI
Za autobusovú stanicu v Sassari by sa 
nemuselo hanbiť ani to najzabudnutej-
šie provinčné mestečko v našich krajoch. 
To, čo jej bolo ubraté z architektonickej 
stránky, však vyvažuje energia. V tom 
najlepšom zmysle živelní mladí ľudia od-
tiaľto smerujú po škole domov do blízkych 
i vzdialenejších dediniek a človek im ani 
príliš nemusí rozumieť, aby pochopil, že 
žijú vo svojom svete priateľstiev a každo-
denných záležitostí, v ktorom sú šťastní. 
Zatiaľ, našťastie, žiadny iný nepoznajú 
a realita života sa ich bude týkať až po nie-
koľkých prázdninách. 

„Aký si mi bronzový!“ vraví vodič autobu-
su smerujúceho do prístavu Santa Teresa 
Gallura statnému mladému černochovi. 
„Ale kdeže, som úplne čierny!“ smeje sa ces-
tujúci mladík a usádza sa pri francúzskej 
horolezkyni podobného veku. Cesta sa 

kľukatí nahor a dolu pahorkatým krajom 
spadajúcim do mora, v jednej z dediniek 
zastavujeme na kávu – lacnejšiu a lepšiu 
ako u nás doma. Kým navštívim toaletu, 
vodič na mňa jednoducho zabúda a až po 
intervencii ďalšieho z cestujúcich zacúva 
späť na parkovisko. Všetko s tvárou, akoby 
sa vôbec nič nedialo. Veď sme na talian-
skom území. 

Tam a sPäť
Z mestečka Santa Teresa Gallura smerujú 
trajekty na susednú Korziku – známej-
šiu, obľúbenejšiu a najmä drahšiu. Nahor 
a dolu prepravujú autá domácich i tých, 
ktorí sa vydali spoznávať nové zákutia 
Európy. Kým postarší nemeckí motocyk-
listi vychutnávajú miestne pivo Ichnusa,  

01

02

03

04

01 Večerná panoráma prístavu Alghero

02 Trajekt spájajúci Sardíniu a Korziku o chvíľu 

vyrazí z mestečka Santa Teresa Gallura

03 Domáci obyvatelia sú milí, srdeční a často  

i zvedaví

04 Káva akú nájdete len v Taliansku
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skupinka britských turistov bez vlastnej 
dopravy sa chystá späť do Sassari. Talian-
sky bezproblémový štýl ich spočiatku zará-
ža – vodič na otázku, kde sa kupujú lístky, 
jednoducho odvetí: „Počkajte!“

Cesta odsýpa a cestujúci zatiaľ nezaočko-
vaní južanskou pohodou začínajú byť kaž-
dou minútou nervóznejší. Vzápätí šofér 
zastavuje vozidlo priamo pred malou tra-
fikou v jednej z dedín. „Máte lístky na auto-
bus?“ pýta sa jeho vodič sympatickej mla-
dej predavačky v hranatých okuliaroch. 
Po kladnej odpovedi od cestujúcich vybe-
rie po sedem a pol eura a vráti sa s hŕbou 
malých papierikov, ktoré pomaly označí. 
S úsmevom sa prejde po svojom vozidle, 
vracajúc ľuďom výdavok a podávajúc im 
malé biele cestovné lístky.

SlOVá VERZuS RÝchlE PRSty
Talianski cestujúci tejto linky nevyťahujú 
z vačkov smartfóny a nedávajú sa do vir-
tuálnej prstovej gymnastiky rýchleho ese-
meskovania. Všetci si prisadnú k vodičovi, 
aby sa vzápätí rozprúdila živá politická de-
bata, ktorej aktérmi sú okrem šoféra dve 
staré panie i milá mladá ostrovanka. Nie 
je potrebná veľká znalosť taliančiny, aby 
bolo možné pochopiť rozčarovanie i to, čo 
si o svojich politických predstaviteľoch do-
máci myslia. Nič pekné to, pochopiteľne, 
nie je. 

„Zabudli ste odbočiť, táto linka ide cez Castel-
sardo!“ vyhŕkne z mladej Talianky pred jed-
nou z križovatiek, no na stočenie volantu 
do želanej strany je už neskoro. Vodič sa 
pozrie do veľkých spätných zrkadiel a bez 
zaváhania zacúva niekoľko desiatok met-
rov. Všetci sa dostanú, kam treba a živá 
debata môže pokračovať. 

VZdIaLeNá bLíZkosť
Späť v už známom mestečku som skôr, ako 
by som si želal, no čas neúprosne ukrajuje 
z kalendára i na Sardínii. Poštár prechá-
dzajúci na mopede starým Algherom sa 
na okamih zastavuje v priestore krytej 
tržnice za svojimi kamarátmi, predáva-
júcimi ryby, krčmár z neďalekej kaviarne 
dáva rozhovor miestnej televízii, pričom 
jej „kameraman“ všetko sníma na obyčajný 
telefón na statíve. 

Domáci tridsiatnik Mario, ktorý pred 
nedávnom prerobil niekoľko bytov na 
jednom poschodí domu v širšom centre 
mesta na ubytovanie v súkromí, vysvet-
ľuje, ako s rodinou žije na vidieku a aký je 
tam spokojný. Upíjam si s poslednej malej 
šálky chutnej kávy v putike s názvom „La 
vecchia grotta del diavolo“ – „Stará diab-
lova jaskyňa“, po očku pozorujúc štvoricu 
starých Rumuniek klábosiacich pri vedľaj-
šom stolíku. 

Na to, aby sme si uvedomili, akí sme všade 
na svete podobní a jeden druhému i v de-
tailoch blízki, stačí kráčať a pozerať sa. 
Práve takéto momenty mám pri cestách 
najradšej. A pokým sú v krajine so štyrmi 
hlavami Maura na červeno – bielej vlajke 
takéto pestré, viem, že i na Sardínii je všet-
ko v poriadku. 

Peter Hupka

Foto: autor

05 Mestečko Castelsardo patrí k najkrajším na 

severnom pobreží ostrova

06 Santa Teresa Gallura z paluby trajektu

07 Južanská romantika v uličkách Alghera

05

06

07
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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: Plynový gril ALABAMA v hodnote 119 €,  získava Ing. Viera Škvarková, Dubnica n/Váhom
2. cena: žehliacu dosku Vileda Premium v hodnote 90 €, získava janka Lisá, Malacky
3. cena: Slnečník SUMMER šedý v hodnote 43 €, získava Marek Rolinec, Zemianske Kostoľany

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 10,40 eur                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,20 eur                                                      
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu
Krížikom označte dĺžku predplatného.    

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

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

* Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity 

a služby pre všetky produkty  a médiá vydavateľstva Perpes, s. r. o.

            

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

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

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

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

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





Organizátori: Slovenské centrum dizajnu Agrokomplex – Výstavníctvo, Nitra
Spoluorganizátor: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Kurátorky: Katarína Hubová, Adriena Pekárová
Spolupráca: Margita Michlíková, Helena Veličová
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