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1994
JAGA 
vydáva 
prvý titul: 
Komerčný 
katalóg  
Staveb-
níctvo, 
architek-
túra 1994.

1996
Vychádza 
prvá 
publikácia 
edície 
Projekty 
rodinných 
domov.

2000
Vychádza 
prvý diel 
edície Re-
novujeme, 
staviame, 
zariaďuje-
me.

2001
JAGA 
kupuje od 
vydavateľ-
stva Ber-
telsmann 
Springer 
časopis 
Môj dom.

2002
JAGA 
kupuje od 
vydavateľ-
stva Ber-
telsmann 
Springer 
časopis 
ASB.

2005
JAGA 
kupuje 
časopis 
Urob si 
sám. Vzni-
ká časopis 
Stavebné 
materiály 
a portál 
mojdom.sk.

2006
JAGA 
rozširuje 
svoje 
odborné 
portfólio 
o TZB 
HAUS-
TECHNIK 
a portál 
asb.sk.

2007
Je vyhlá-
sený  
1. ročník 
ASB GALA, 
vzniká 
časopis 
Správa bu-
dov a JAGA 
kupuje 
Inžinierske 
stavby.

2009
Vzniká 
nový 
časopis 
ekoBý-
vanie 
a portál 
urobsi-
sam.sk.

2010
Vzniká 
nový 
interneto-
vý katalóg 
projekty 
rodinnych-
domov.sk.

2014
JAGA 
rozširuje 
svoje 
odborné  
portfólio 
o ASB  
Almanach.

2015
Vzniká 
nový 
časopis  
ZÁHRA-
DA, ktorý 
si už v pr-
vom roku 
svojej 
existencie 
získal 
svojich 
čitateľov.

2017
Vzniká 
nový in-
ternetový 
portál
zahrada.sk.

2018
Vzniká 
nový in-
ternetový 
portál
pohodo.sk.

2019
Národná 
BIM konfe-
rencia

2020
1.ročník 
konferen-
cie  
Deve-
lopment 
Summit

Ľudmila Prekalová
obchodná riaditeľka
+421 903 592 378
ludmila.prekalova@jaga.sk

Katarína Lipovská
produktový manažér 
časopisu Stavebné  
materiály
+421 903 288 511
katarina.lipovska@jaga.sk

Veronika Uhrínová
produktový manažér  
časopisu TZB Haustechnik
+421 902 982 999
veronika.uhrinova@jaga.sk

Jaroslava Omastová
produktový manažér 
časopisu Správa budov
+421 903 245 665
jaroslava.omastova@jaga.sk

Juraj Vilkovský
produktový manažér 
časopisu Inžinierske stavby/
Inženýrské stavby
+421 903 246 321
juraj.vilkovsky@jaga.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE V ČESKEJ REPUBLIKE:
Vladimír Brutovský, +420 777 284 680, vladimir.brutovsky@jagamedia.cz
Markéta Šimoníčková, +420 775 284 686, marketa.simonickova@jagamedia.cz 
Miroslava Valtová, +420 775 284 685, miroslava.valtova@jagamedia.cz

OBCHODNÉ ODDELENIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE:

POPULÁRNO-NÁUČNÉ ČASOPISY
6   Môj dom
12 Môj dom špeciály 
14  Tvorivé ekoBývanie
18 Urob si sám
20  Záhrada

ODBORNÉ ČASOPISY
30  ASB – architektúra , stavebníctvo, biznis
36 ASB Green
38 ASB špeciál TOP 50 Architektonických ateliérov  

 na Slovensku
40  ASB špeciál TOP STAVBY
42  ASB špeciál ALMANACH
44  Stavebné materiály
48  Správa budov
52  TZB Haustechnik
56  Inžinierske stavby/Inženýrské stavby

EVENt
62  ASB GALA 2023
64 JAGA CUP, Development summit, BIM konferencia

1 739 100 čitateľov mesačne

V prípade záujmu o prezentáciu v médiách JAGA kontaktujte obchodné oddelenie: 
+421 2 50 200 262, obchod@jaga.sk alebo priamo niektorého z našich obchodných 
zástupcov.

B2C 
časopisy
408 100 čitateľov mesačne

47 000 čitateľov 
(MML-TGI)

82 800 čitateľov
(MML-TGI)

172 600 čitateľov 
(MML-TGI)

83 700 čitateľov  
(MML-TGI)

22 000
(tlačený náklad)

B2B 
časopisy
32 000 čitateľov mesačne

ALMANACH 
STAVEBNÍCTVO 
2021—2022

ARCHITEKTÚRA
STAVEBNÍCTVO
BIZNIS

ŠPECIÁL 2022
ROČNÍK 18
2,60 €

JAGA

6 000
(tlačený náklad)

7 000
(tlačený náklad)

6 000
(tlačený náklad)

6 000
(tlačený náklad)

3 500
(tlačený náklad)

3 500
(tlačený náklad)

ONLINE  
magazíny
1 299 000 čitateľov mesačne

330 000 čitateľov
www.mojdom.sk
(audit AIMmonitor)

482 000 čitateľov
www.urobsisam.sk
(audit AIMmonitor)

380 000 čitateľov 
www.zahrada.sk
(Google Analytics)

107 000 čitateľov
www.asb.sk

(Google Analytics)

Obsah Kontakty

História
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Prečo má budovanie povedomia o vašej značke stále zmysel?

Zdroj: Les Binet and Peter Field, Media in Focus: Marketing 
Effectiveness in the Digital Era, IPA, (Figure 62)

Reklama a PR v časopisoch a online magazínoch je jedným z najlepších prostriedkov na dlhodobé budovanie 
povedomia o značke (brand building) a vďaka tomu aj na dlhodobo udržateľný rast predaja produktov.

Zdroj: Les Binet and Peter Field, Media in Focus: Marketing 
Effectiveness in the Digital Era, IPA, (Figure 02)

Porovnanie efektivity v čase: brand building a marketing cielený na okamžitý predaj

Marketing cielený na okamžitý predaj/len krátkodobý rast predaja

 6 mesiacov

Brand building/nárast predaja dlhodobo

Čas

Krivka 
nárastu 
predaja

Marketing cielený na okamžitý predaj
Výsledok: okamžitý, ale len krátkodobý rast 

predaja a potreba neustálej investície na 
aktiváciu ďalšieho predaja

Brand building 
Výsledok: pomalý, ale stabilný a dlhodobý 

nárast predaja a zvýšenie ziskovosti

Prečo je brand building taký dôležitý aj v čase naháňania okamžitej návratnosti z marketingových 
kampaní? Viac hovorí výskum britského Inštitútu podnikateľov v reklame IPA.

Zdroj: Les Binet and Peter Field, Media in Focus: Marketing Effectiveness 
in the Digital Era, IPA, (Figure 01)

Rozdiel vo výsledkoch medzi 
krátkodobou podporou predaja 

a brand buildingom

Brand building prináša široký 
zásah a stabilný efekt na 

zvýšenie predaja produktov

Brand 
building

Dlhodobý 
efekt

Krátkodobý 
efekt

Krátkodobá 
podpora 
predaja

Užší zásah, ale rýchly efekt, nízka ziskovosť

Široký zásah, ale pomalší efekt, veľká ziskovosť

dlhodobý prínos

novozískaní
zákazníci

existujúci 
zákazníci

Brand building Krátkodobá podpora 
predaja

buduje vzťah 
zákazníka k značke

využíva vzťah 
zákazníka k značke

pozitívne ovplyvňuje 
budúce predaje

okamžité zvýšenie 
predaja

široký zásah veľmi úzky zásah

dlhodobý efekt
krátkodobý efekt 
len počas trvania 

kampane

pozitívne pôsobí na 
emócie zákazníka

zákazníka len 
presviedča, aby kúpil 

produkt
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Kto číta časopis Môj dom? 

čitateľov si prečíta jedno 
vydanie časopisu Môj dom. 

Typickými čitateľmi časopisu Môj dom sú najmä ženy a muži 
v produktívnom veku od 30 do 49 rokov. Majú úplné stredoškolské 
alebo vysokoškolské vzdelanie, sú živiteľmi rodiny s deťmi 
a majiteľmi vlastného bytu alebo domu so záhradou. Snažia sa 
zariadiť, skrášliť a zútulniť svoj interiér, ale využívajú aj nápady 
týkajúce sa balkónov, terás, záhrady a okolia domu. Hľadajú 
rady, tipy a informácie o stavebných výrobkoch, technológiách 
a materiáloch. Pomerne veľkú skupinu predstavujú tiež čitatelia 
do 29 rokov, ktorí sú slobodní a časopis Môj dom je pre nich 
inšpiráciou pri vytváraní príjemného bývania. Inzercia v časopise Môj 
dom ovplyvňuje rozhodovanie väčšiny čitateľov pri výbere výrobkov 
alebo firiem a viac ako polovica z celkového počtu čitateľov sa na 
základe časopisu Môj dom obrátila na niektorú z inzerujúcich firiem.

Základné informácie
Čítanosť: 47 000 čitateľov mesačne
Náklad:   22 000 výtlačkov
Periodicita: mesačník + 3-krát špeciál
Rozsah:  128 až 212 strán
Cena:  1,99 €
Ročník: 24

Distribúcia
•	 predplatitelia
•	 novinové	stánky,	predajne	tlače
•	 obchodné	reťazce	a	čerpacie	stanice	(napr.	Tesco,	Billa,	Kaufland,	

Terno, COOP, Metro, OMV, Shell, Slovnaft, Lukoil)
•	 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	 

a www.predplatne.jaga.sk
•	 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	
 www.alza.sk

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 1 352 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

Koľko zarábajú
 60 % čitateľov má priemerný 

životný štandard, priemerné 
príjmy.

 38 % čitateľov má najvyšší 
sociálny status v spoločnosti, 
najvyššie príjmy.

 2 % čitateľov majú nižší 
životný štandard.

Kde bývajú
 41 % čitateľov vlastní byt.
 45 % čitateľov vlastní dom.
 14 % čitateľov býva 

v prenajatom dome alebo 
byte.

Prečo inzerovať v časopise Môj dom?
01 47 000 záujemcov o rekonštrukciu a bývanie uvidí reklamu 

v jednom vydaní časopisu Môj dom.
02 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej 

skupine čitateľov. Nepredané výtlačky časopisov sa zadarmo 
prikladajú k aktuálnym vydaniam časopisov o bývaní.

03 Každý čitateľ časopisu si ho v priemere prelistuje alebo prečíta 
3,4-krát (zdroj: prieskum GFK).

04 Reklama v časopise je jedným z najsilnejších stimulov 
nákupného rozhodnutia respondentov (zdroj: prieskum GFK).

B2CMôj dom    Najštýlovejší časopis o bývaní

53 % 47 % 
čitateľov sú ženy, 
ktoré kladú dôraz 
na kvalitu svojho 

bývania.

čitateľov sú muži, 
potenciálni zákazníci 
stavebných firiem 
hľadajúci inšpirácie práve 
v stavebných rubrikách.

Ženy aj muži

28 % 29 % 24 % 16 % 7 %
Vek 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69

60 %
priemerné 

príjmy

2 %
nižší životný  

štandard

38 %
najvyššie  

príjmy

45 %
vlastný dom

14 %
prenajatý 
dom alebo 

byt 

41 %
vlastný byt

56 % 98 % 49 % 
čitateľov chystá 

rekonštrukciu  
svojho bývania.

čitateľov 
zariaďuje, alebo 
v najbližšom roku 
bude zariaďovať 
interiér.

čitateľov stavia 
alebo chystá stavbu 

rodinného domu.

Rekonštruujú, stavajú a zariaďujú

47 000
Zdroj: celonárodný prieskum 
čítanosti MML-TGI

24 % 29 % 26 % 13 % 8 %
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM  
VYDANIA BýVANIE DOMÁCNOSť StAVBA ZÁHRADA

Môj dom 10/2022 
OBJEDNáVKy: 9. 9. 2022
PODKLADy: redakčná spolupráca 31. 8. 2022 
advertoriál 9. 9. 2022
inzercia 14. 9. 2022

4. 10. 2022

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:	
   Rúry a sporáky
•	Testovanie

•	Šikmá	strecha
•	Hydroizolácie
•	Vykurovanie:	Kozuby
•	Energeticky	úsporné	domy
•	Podlahové	krytiny	•	Garáž

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom špeciál Rodinné domy 
Nové stavebné materiály 
OBJEDNáVKy: 28. 9. 2022
PODKLADy: redakčná spolupráca 19. 9. 2022
advertoriál 28. 9. 2022 
inzercia 3. 10. 2022

19. 10. 2022
Môj dom špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Prehľad stavebných mate-
riálov s cenovou ponukou. 
Projekty rodinných domov 
od rôznych architektonic-
kých kancelárií.

•	Drevostavby
•	Hrubá	stavba
•	Zastrešenie
•	Vykurovanie

•	Spevnené	plochy
•	Okná	a	strešné	okná
•	Dvere
•	Fasády
•	Bazén

•	Veľký	prehľad	 
inovatívnych sta-
vebných materiálov, 
technológií  
a postupov výstavby

Môj dom 11/2022 
OBJEDNáVKy: 14. 10. 2022
PODKLADy: redakčná spolupráca 5. 10. 2022
advertoriál 14. 10. 2022
inzercia 19. 10. 2022

4. 11. 2022

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania
•	Zdravé	bývanie

•	Domáce	spotrebiče:	
   Spotrebiče na pečenie
•	Testovanie

•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom 12/2022 – 01/2023 
OBJEDNáVKy:  18. 11. 2022
PODKLADy: redakčná spolupráca 9. 11. 2022
advertoriál  18. 11. 2022
inzercia  23. 11. 2022

9. 12. 2022

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:	
   Čierna technika – TV    
    a spol.
•	Testovanie

•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom 2/2023 
OBJEDNáVKy:  16. 1. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 5. 1. 2023
advertoriál  16. 1. 2023
inzercia  19. 1. 2023

6. 2. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:
   Inteligentná domác-
nosť
•	Testovanie

•	Hrubá	stavba
•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom 3/2023 
OBJEDNáVKy:  13. 2. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 2. 2. 2023
advertoriál  13. 2. 2023
inzercia  16. 2. 2023

6. 3. 2023

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Financovanie	bývania

•	Domáce	spotrebiče:	
Vysávače

•	Testovanie
•	Energeticky	úsporné	
domy

•	Vykurovanie
•	Murovacie	materiály
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom 4/2023 
OBJEDNáVKy:  16. 3. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 7. 3. 2023
advertoriál  16. 3. 2023
inzercia  21. 3. 2023

6. 4. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania
•	Zdravé	bývanie

•	Domáce	spotrebiče:	
   Práčky a sušičky
•	Testovanie		

•	Strechy,	vykurovanie
•	Suchá	výstavba
•	Energeticky	úsporné	domy
•	Drevostavby,	garáž
•	Stavebniny,	obklady	a	dlažby

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac
•	Spevnené	plochy
•	Kosačky

Môj dom špeciál  
Nové stavebné materiály 
OBJEDNáVKy:  7. 4. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 29. 3. 2023
advertoriál  7. 4. 2023
inzercia  12. 4. 2023

28. 4. 2023
Môj dom špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Prehľad stavebných
materiálov s cenovou
ponukou. Projekty 
rodinných domov od 
rôznych architektonických 
kancelárií.

•	Drevostavby
•	Hrubá	stavba
•	Zastrešenie
•	Vykurovanie

•	Spevnené	plochy
•	Okná	a	strešné	okná
•	Fasády

•	Veľký	prehľad	 
inovatívnych 
stavebných materi-
álov, technológií  
a postupov vý-
stavby

Môj dom 5/2023 
OBJEDNáVKy:  13. 4. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 4. 4. 2023
advertoriál  13. 4. 2023
inzercia  20. 4. 2023

5. 5. 2023

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:	
   Chladničky a mraz-
ničky
•	Testovanie

•	Okná	a	strešné	okná
•	Podlahy
•	Sadrokartón
•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Kosačky
•	Náradie
•	Rady	na	mesiac
•	Bazén

Môj dom 6/2023 
OBJEDNáVKy:  14. 5. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 5. 5. 2023
advertoriál  14. 5. 2023
inzercia  19. 5. 2023

6. 6. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok	
•	Financovanie	
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:			
  Sušičky
•	Testovanie

•	Hydroizolácie
•	Ochrana	dreva
•	Tienenie
•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Spevnené	plochy
•	Náradie
•	Rady	na	mesiac
•	Bazén

Môj dom špeciál Úspora energií
OBJEDNáVKy:  24. 5. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 15. 5. 2023
advertoriál  24. 5. 2023
inzercia  23. 5. 2023

14. 6. 2023
Môj dom špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Materiály a technika  
na energeticky úspornú 
výstavbu. Vybavenie 
domácnosti s efektívnou 
prevádzkou.

•	Kúpeľňa	–	úspora	vody
•	Úsporné	spotrebiče
•	Osvetlenie

•	Hrubá	stavba	(murovacie	
   materiály, zastrešenie)
•	Fasády	–	zateplenie
•	Okná	a	dvere
•	Vykurovanie				•	Vetranie

•	Úspora	vody

Môj dom 7/2023
OBJEDNáVKy:  16. 6. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 7. 6. 2023
advertoriál  16. 6. 2023
inzercia  21. 6. 2023

7. 7. 2023

•	Kúpeľňa	(trendy)
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:	
   Kávovary a raňajkové 
   spotrebiče
•	Testovanie

•	Povrchová	úprava	stien
•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Záhradný	nábytok
•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom 8/2023 
OBJEDNáVKy:  17. 7. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 6. 7. 2023
advertoriál  17. 7. 2023
inzercia  20. 7. 2022

7. 8. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Financovanie			
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:	
   Vínotéky
•	Testovanie

•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom 9/2023 
OBJEDNáVKy:  15. 8. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 4. 8. 2023
advertoriál  15. 8. 2023
inzercia  18. 8. 2023

5. 9. 2023

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania
•	Osvetlenie

•	Domáce	spotrebiče:	
   Umývačky
•	Testovanie

•	Moderné	fasády
•	Okná	a	strešné	okná
•	Vykurovanie:	Kozuby
•	Energeticky	úsporné	domy
•	Drevostavby

•	Spevnené	plochy
•	Terasy
•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

Môj dom 10/2023 
OBJEDNáVKy:  14. 9. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 5. 9. 2023
advertoriál  14. 9. 2023
inzercia  19. 9. 2023

5. 10. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania
•	Podlahové	krytiny

•	Domáce	spotrebiče:	
   Rúry a sporáky
•	Testovanie

•	Šikmá	strecha
•	Hydroizolácie
•	Vykurovanie:	Kozuby
•	Energeticky	úsporné	domy
•	Garáž

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac
•	Zimná	technika

Môj dom špeciál Nové stavebné materiály 
OBJEDNáVKy:  28. 9. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 19. 9. 2023
advertoriál  28. 9. 2023
inzercia  3. 10. 2023

19. 10. 2023
Môj dom špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Prehľad stavebných
materiálov s cenovou po-
nukou. Projekty rodinných 
domov od rôznych archi-
tektonických kancelárií.

•	Drevostavby
•	Hrubá	stavba
•	Zastrešenie
•	Vykurovanie

•	Spevnené	plochy
•	Okná	a	strešné	okná
•	Dvere
•	Fasády
•	Bazén

•	Veľký	prehľad	 
inovatívnych sta-
vebných materiálov, 
technológií a postu-
pov výstavby

Môj dom 11/2023 
OBJEDNáVKy:  16. 10. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 5. 10. 2023
advertoriál  16. 10. 2023
inzercia  19. 10. 2023

6. 11. 2023

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Financovanie	bývania
•	Zdravé	bývanie

•	Domáce	spotrebiče:	
   Spotrebiče na pečenie
•	Testovanie

•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac
•	Zimná	technika

Môj dom 12/2023 – 01/2024
OBJEDNáVKy:  20. 11. 2023
PODKLADy: redakčná spolupráca 9. 11. 2023
advertoriál  20. 11. 2023
inzercia  23. 11. 2023

11. 12. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Financovanie	
   bývania

•	Domáce	spotrebiče:	
  Čierna technika – TV   
   a spol.
•	Testovanie

•	Vykurovanie
•	Energeticky	úsporné	domy

•	Náradie
•	Rady	na	mesiac

B2CMôj dom    Najštýlovejší časopis o bývaní
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5
cena verzus 
kvalita
Ak hľadáte kvalitu, cena 
je určite jednou z dobrých 
indícií. Nikto nechce 
záhradný nábytok, ktorý 
vydrží iba jedno leto. 
Nábytok z odolného 
materiálu je stabilný, držia 
mu všetky spoje a v dobrom 
stave vám zostane ešte 
mnoho rokov. Materiál 
samotný však tiež nemôže 
byť jediné kritérium. Aj 
tam totiž existujú veľké 
rozdiely, čo sa týka kvality či 
vypracovania. pozor si treba 
dávať na hliníkový nábytok 
vyrobený z tenkých rúrok 
(hrúbka stien by mala byť 
minimálne okolo 1,2 mm) 
a lacnejší plast, ktorý sa 
ľahko poškriabe a pod 
väčšou váhou sa môže 
i zlomiť. (Foto IKEA)

Konzolové stolíky s betónovým vzhľadom 
sa dajú šikovne stohovať na seba. Sú 

vyrobené z polycementu, ktorý je 
odolný proti počasiu a ľahko sa udržiava. 

Za 119 €/2 ks kúpite na tchibo.sk.

Záhradné ležadlo je vyrobené z látky 
textilene, ktorá sa veľmi ľahko čistí. Celá 

hojdacia sieť je zastrešená a zahŕňa 
ochrannú sieť so zipsom, takže vás 
účinne ochráni pred nepríjemným 

hmyzom. Za 209 € predáva hegen.sk.

pohodlná dvojmiestna pohovka Lin od 
španielskej značky La Forma je vyrobená 
z umelého ratanu a kovu, ktoré zaručujú 

jednoduchú údržbu. Štýlový kúsok 
vhodný do interiéru i na terasu. Za 563 € 

nájdete na bonami.sk.

Štýlové hojdacie kreslo FOLIO 
ROCKING vyrobené z recyklovateľnej 

polypropylénovej živice vystuženej 
sklenými vláknami s UV prísadami 
s matným povrchom. Rafinovaná 

konštrukcia umožňuje sklopiť operadlo 
do dvoch pohodlných polôh. Za 219,60 € 

kúpite na sedooz.sk.
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6
Ako ho budem 

používať? 
Aj nad týmto sa veru treba zamyslieť. Je pre 
vás lepšia nízka sedačka či hojdacie kreslo? 

Chcete veľký stôl či malý? A potrebujete 
ho vôbec? Ako trávite čas v záhrade? Ak 

chodíte z práce pred zotmením a na víkendy 
zväčša cestujete mimo domu, nekupujte 

si hneď celú súpravu. Vyberte si pohodlné 
kreslo alebo menšiu sedačku, na ktorej si 

vypijete v pokoji kávu. Kto často hostí
známych, ten nech určite investuje do 

veľkého jedálenského stola. Romantické 
duše si zas nevedia predstaviť záhradu bez 

hojdačky. (Foto H&M HOME)

náš TIP
Záruka dva roky nie je 
na záhradný nábytok 

dostatočná. Vyberte si 
ten, na ktorý predajca 

poskytuje záruku 
minimálne päť rokov.

náš TIP
Milovníci vody a slnka 

by si mali určite 
zadovážiť pohodlné 

a najmä polohovateľné 
ležadlo.

bEZ STAROSTí

Nočný stolík je jedeným 
z mnohých čarovných 
prvkov, ktoré nás bavia. 
Vyzerá ako od značky 
Kartell, no je to starý 
hrniec na kyslú kapustu.

Vidiecka spálňa s drevenou 
posteľou a duchnami sa nesie 
opäť v duchu jednoduchosti, 

striedmosti a decentného 
zladenia celého interiéru. V tomto 

prípade sú spájajúcimi prvkami 
dubová podlaha, biele okenice 

a jednoduché zdobenie čela 
postele i skríň, ktoré tvarom 
korešponduje s dekoračným 

prvkom nad dverami. 

PôDORYSY

PôVODNÝ STAV PO REKONŠTRUKCII

37 www.mojdom.sk

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise  
Môj dom. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových 
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných 
informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Tipy na nákup zalamuje redakcia podľa layoutu časopisu. Rubrika je určená na prezentáciu produktov 
s uvedením ceny. 
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti. 
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.

Formáty a ceny inzercie

PRÍPLATOK: 10 % za požadované umiestnenie
ZĽAVy: 15 % agentúrna provízia pre zmluvných 
partnerov

STORNO POPLATKy: 50 % pred termínom uzávierky ob-
jednávok na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané 
číslo časopisu podľa edičného plánu

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

Neštandardné formáty

PRIESTORY S DUŠOU,
nábytok z masívu

Chcete mať jedinečný interiér 
bytu, domu či kancelárie?

Taký, ktorý bude mať 
svoju špecifickú atmosféru 
a zároveň aj kus originality? 

V tom prípade je tu pre 
vás Ajnfach, ktorý pretvára 

verejné aj súkromné  
priestory na nevšedné

a nadštandardné riešenia. Keď 
chcete zariadenie na mieru, 

keď vám v interiéri chýba 
povestný „genius loci“, obráťte 

sa na nich. Netvoria totiž 
štandardné priestory, ale také, 
ktoré vzbudia obdiv a potešia 

každé oko. Okrem toho 
vyrábajú aj nábytok z masívu. 

www.ajnfach.com

júlové

tipy
  pRAKTICKé, ŠIKOVNé, TRENDOVé A INDIVIDUáLNE 

 VYCHYTáVKY DO DOMáCNOSTI  

Kúpeľne  
pre každého 

Moderná, klasická, elegantná, vidiecka, 
lesklá... Kúpeľňa je priestor, kde sa 

staráme o svoju hygienu, ale zároveň aj 
odpočívame. Nezabúdajme preto, že by mala 

byť miestom na relaxáciu a oddych. Vyberte si 
z ponuky ASKO – NáBYTOK kúpeľňový program, 

ktorý bude najlepšie vyhovovať vám aj vašej 
kúpeľni. Napríklad kúpeľňový program Spice. 

Jednotlivé komponenty z tejto modelovej 
série sú v bielej farbe a vo vysokom 

lesku. Predné plochy s extravagantnou 
zaoblenou profiláciou sa hodia 

do nadčasovo zariadenej 
kúpeľne. www.asko.sk
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novinky, rady, materiálytipy

dOKOnalá Ochrana 
dreva – lazÚra 3 v 1
primalex lazúra 3v1 dokáže poskytnúť dreveným 
povrchom v exteriéri všestrannú ochranu – v jedinom 
nátere sa totiž spájajú dekoratívne aj impregnačné 
účinky. vďaka obsahu 
účinných aktívnych látok 
zabezpečuje dokonalú 
prevenciu a ochranu proti 
zmodraniu, drevokaznému 
hmyzu a hubám. dostáva 
sa hlboko do dreva, čím 
ho chráni pred prenikaním 
vlhkosti a predchádza tak 
vzniku plesní a hniloby. 
lazúra navyše ochraňuje 
drevo pred účinkami uv 
žiarenia a zároveň zvýrazňuje 
jeho kresbu. primalex lazúra 
3v1 je vhodná na nátery pergol, plotov, drevených 
podhľadov, konštrukcií a stavebných prvkov.  
www.primalex.sk

Myslime na zdravie  
a pohodlie seniorov
Mali ste o víkende inú predstavu než píliť rodičom 
drevo na zimu? Iste, otca s mamou vidíte radi a ani 
fyzická námaha vám neprekáža, no voľnú sobotu ste 
predsa len chceli stráviť inak... Rodičom však nemôžete 
nepomôcť, stačí, koľko sa v zime nachodia po drevo 
do kôlne. Pomôžte im, ale inak – pripojením domu 
na zemný plyn. Nech si dožičia oddych aj zaslúžené 
pohodlie. Mesačné platby za kúrenie plynom zvládnu 
i seniori, navyše budú žiť v zdravšom prostredí, bez 
dymu a prachu. Pripojiť sa k zemnému plynu môžete 
ľahko aj z pohodlia domova prostredníctvom online 
formulárov na www.spp-distribucia.sk.

tienenie hodné  
21. storočia
vonkajšia roleta renson Fixscreen 
Solar má nielen moderný dizajn,  
ale využíva aj moderné  
technológie – ovláda sa pomocou 
diaľkového ovládača a je vybavená 
solárnym článkom. nepotrebuje 
teda elektrické káble, čo sa hodí pri 
rekonštrukciách aj novostavbách. 
Solárna batéria je jednoducho 
dostupná a v prípade potreby sa dá 
ľahko vymeniť. Ďalšou výhodou je 
odolnosť – navíjací box a vodiace 
lišty sú vyrobené z extrudovaného 
hliníka, vďaka čomu je roleta 
Fixscreen Solar mimoriadne stabilná 
a dobre odoláva vetru. v ponuke 
je široká škála látok v mnohých 
farebných odtieňoch.  
www.renson.sk

Ochrana Klímy
Klimatické zmeny si dnes vyžadujú efektívne a environmentálne prijateľné 
riešenia. Reakciou značky Vaillant je aj ekologické chladivo, ktoré 
ako jeden z prvých výrobcov zavádza do tepelných čerpadiel. Prvým 
z takýchto produktov je monoblokové tepelné čerpadlo aroTHERM 
plus vzduch/voda v energetickej triede A+++. Je naplnené chladivom 
R290, ktoré znižuje jeho uhlíkovú stopu, zároveň mu umožňuje podať 
nadpriemerný výkon. Chladivo má nízke číslo GWP = 3, teda nízky 
potenciál spôsobovať globálne otepľovanie. Výsledkom je komfort, 
teda spoľahlivé vykurovanie, chladenie i príprava teplej vody, ktorý je 
udržateľný. www.vaillant.sk
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Product
placement

800 €
Podklady: 250 znakov,  
produktová fotografia, 

názov produktu, 
opis produktu, 
cena a veľkosť, 
kontakt na web

Plošná inzercia

novinky, rady, materiályTipy

vÝhoDY lamiel v Tvare Z
v ponuke českého výrobcu lomaX nájdete aj exteriérové žalúzie 
so subtílnymi lamelami Z70. lamela so šírkou len 7 cm pôsobí 
elegantne, najmä však umožňuje osadenie aj do plytších ostení. 
minimálna šírka žalúzií 435 mm zároveň dovoľuje použiť ich aj 
v najužších oknách. Tesnenie na hranách zaisťuje tiché dosadnutie 
a prierez v tvare písmena Z zaručuje, že lamely do seba pri zatvorení 
dokonale zapadanú a zatienia interiér. vďaka malej výške však 
nebránia výhľadu, keď sú otvorené. v ponuke sú v piatich farbách, 
ovládať sa dajú na diaľku aj pomocou mobilného zariadenia.
www.lomax.cz

Účinne vyvetrá, ľahko sa montuje a výsledkom je zdravá 
domácnosť bez plesní. Reč je o lokálnej vetracej jednotke 
s rekuperáciou recoVAIR VAR 60, ktorá slúži na vetranie 
jednotlivých miestností v domoch i bytoch. Umožňuje 
spätné získavanie tepla do 90 %, vďaka čomu v chladnejších 
mesiacoch ušetríte množstvo energie na vykurovanie. Má 
mimoriadne tichú prevádzku a triedu energetickej účinnosti 
A. Inštaluje sa jednoducho do obvodovej steny domu či bytu, 
pričom stavebné zásahy sú minimálne, a dá sa namontovať aj 
dodatočne v rámci modernizácie. www.vaillant.sk

aj coviD-19  
ostane vonku
Počas karantény 
potrebujete doma 
zdravý vzduch, 
no máte strach zo 
zlodejov alebo náhlej 
búrky? Aj pre zdravý 
spánok je dôležitá 
dobre vyvetraná izba, 
no otvorené okno 
by mohlo lákať deti na nebezpečné dobrodružstvá. Vo 
všetkých podobných
prípadoch ponúka firma BRUVO Slovakia riešenie – 
mikrovetranie, ktoré dokáže zabezpečiť efektívnu a zároveň 
bezpečnú ventiláciu. Okno je vtedy otvorené na 10 mm, 
čo je postačujúce na zaistenie dostatku čerstvého vzduchu, 
a zároveň úplne bezpečné, keďže poloha okna sa zaistí 
uzamknutím pomocou kľúča, ktorý je súčasťou okennej 
kľučky. www.bruvo.sk

ZDravÉ veTranie iZieB

„superpolystyrén“  
slovenskej výroby
Tepelná izolácia je overenou 
cestou k úspore energie a zníženiu 
emisií co2. expandovaný polystyrén 
(eps) pritom dokáže ponúknuť 
najlepší pomer ceny a kvality 
a je podstatou izolácií doslova od 
podlahy až po strechu. ešte lepšie 
tepelnoizolačné parametre pri 
zachovaní ostatných výhod, ako je 
nízka hmotnosť, pevnosť a výborná 
odolnosť proti vlhkosti, má tzv. sivý 
polystyrén s prídavkom grafitu. 
Jediným slovenským výrobcom 
grafitového fasádneho polystyrénu 
eps 80 F Grafit s pevnosťou  
80 kpa je firma slovizol. nájdete 
ho napríklad v sieti predajní  
DeK stavebniny, odporúčaná  
cena je 49 €/m3  
bez Dph. www.slovizol.sk
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cena verzus 
kvalita
Ak hľadáte kvalitu, cena 
je určite jednou z dobrých 
indícií. Nikto nechce 
záhradný nábytok, ktorý 
vydrží iba jedno leto. 
Nábytok z odolného 
materiálu je stabilný, držia 
mu všetky spoje a v dobrom 
stave vám zostane ešte 
mnoho rokov. Materiál 
samotný však tiež nemôže 
byť jediné kritérium. Aj 
tam totiž existujú veľké 
rozdiely, čo sa týka kvality či 
vypracovania. pozor si treba 
dávať na hliníkový nábytok 
vyrobený z tenkých rúrok 
(hrúbka stien by mala byť 
minimálne okolo 1,2 mm) 
a lacnejší plast, ktorý sa 
ľahko poškriabe a pod 
väčšou váhou sa môže 
i zlomiť. (Foto IKEA)

Konzolové stolíky s betónovým vzhľadom 
sa dajú šikovne stohovať na seba. Sú 

vyrobené z polycementu, ktorý je 
odolný proti počasiu a ľahko sa udržiava. 

Za 119 €/2 ks kúpite na tchibo.sk.

Záhradné ležadlo je vyrobené z látky 
textilene, ktorá sa veľmi ľahko čistí. Celá 

hojdacia sieť je zastrešená a zahŕňa 
ochrannú sieť so zipsom, takže vás 
účinne ochráni pred nepríjemným 

hmyzom. Za 209 € predáva hegen.sk.

pohodlná dvojmiestna pohovka Lin od 
španielskej značky La Forma je vyrobená 
z umelého ratanu a kovu, ktoré zaručujú 

jednoduchú údržbu. Štýlový kúsok 
vhodný do interiéru i na terasu. Za 563 € 

nájdete na bonami.sk.

Štýlové hojdacie kreslo FOLIO 
ROCKING vyrobené z recyklovateľnej 

polypropylénovej živice vystuženej 
sklenými vláknami s UV prísadami 
s matným povrchom. Rafinovaná 

konštrukcia umožňuje sklopiť operadlo 
do dvoch pohodlných polôh. Za 219,60 € 

kúpite na sedooz.sk.
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Ako ho budem 

používať? 
Aj nad týmto sa veru treba zamyslieť. Je pre 
vás lepšia nízka sedačka či hojdacie kreslo? 

Chcete veľký stôl či malý? A potrebujete 
ho vôbec? Ako trávite čas v záhrade? Ak 

chodíte z práce pred zotmením a na víkendy 
zväčša cestujete mimo domu, nekupujte 

si hneď celú súpravu. Vyberte si pohodlné 
kreslo alebo menšiu sedačku, na ktorej si 

vypijete v pokoji kávu. Kto často hostí
známych, ten nech určite investuje do 

veľkého jedálenského stola. Romantické 
duše si zas nevedia predstaviť záhradu bez 

hojdačky. (Foto H&M HOME)

náš TIP
Záruka dva roky nie je 
na záhradný nábytok 

dostatočná. Vyberte si 
ten, na ktorý predajca 

poskytuje záruku 
minimálne päť rokov.

náš TIP
Milovníci vody a slnka 

by si mali určite 
zadovážiť pohodlné 

a najmä polohovateľné 
ležadlo.

bEZ STAROSTí

VYCHYTáVKY DO VAŠEJ ZáHRADY 
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Správna dlažba k bazénu

Luxusný a elegantný povrch okolia 
bazéna vytvára prírodný kameň. Má 
dlhú životnosť, avšak jeho nevýhodou 

je vysoká finančná náročnosť. Obľúbenou 
alternatívou je preto betónová dlažba 
imitujúca prírodný kameň. 
Platne Bradstone Travero sú praktickým 
a elegantným riešením dlažby v okolí 
bazénov. Svojím štruktúrovaným 
povrchom a farbou 
prírodného travertínu 
dodávajú prirodzený 
charakter. Výhodou 
Bradstone Travero 
konceptu je samotný 
bazénový lem, použitím 
ktorého sa nenaruší ucelenosť 
priestoru v okolí bazéna. 

Konceptové riešenia okolo bazéna 
nájdeme aj pri variante Bradstone 
Old Town. Bazénový lem je dostupný 
v dvoch vyhotoveniach – slonovinová 
a pieskovcová. Profilovanie, nepravidelné 
hrany a teplé farebné odteine podporia 
južanskú atmosféru.

Centrálnym prvkom exteriéru 
vášho domu je často bazén. 
V horúcich dňoch je miestom 
na oddych a osvieženie. Práve 
tu trávi rodina spoločný čas 
po práci či cez víkendy. Preto 
by okolie bazéna malo spĺňať 
najvyššie estetické, ako aj 
praktické požiadavky. 

Ak hľadáte moderné a čisté 
línie, možno vás okúzlia 

porcelánové platne AirPave. 
Výhodou je ľahká údržba 

a široký výber farieb a vzorov. 
Veľkorysý obdĺžnikový formát znižuje 
podiel škár a prináša do vašej záhrady 
elegantnú ľahkosť. 

Semmelrock Stein+design 
Trnavská cesta 3728, 926 01 Sereď
www.semmelrock.sk

Ďalšie tipy  
na stvárnenie priestoru 

okolo bazéna a informácie 
o produktoch nájdete na 
www.semmelrock.sk.

Semmelrock_PR_MD2007_KS.indd   115 23.6.2020   15:56:34

Elektromobil je reálnou voľbou
Domáce nabíjacie stanice ABB pre elektromobily

Domáce nabíjacie stanice s výkonom 20 – 24 kW otvárajú dvere nástupu elektromobilov. 
Už to nie je fikcia, ale reálna možnosť. Nabíjacie stanice sú vo vyhotovení s káblom pre 
štandard CCS alebo multištandard CHAdeMO + CCS.

www.abbvypinace.sk
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novinky, rady, materiályTipy

vÝhoDY lamiel v Tvare Z
v ponuke českého výrobcu lomaX nájdete aj exteriérové žalúzie 
so subtílnymi lamelami Z70. lamela so šírkou len 7 cm pôsobí 
elegantne, najmä však umožňuje osadenie aj do plytších ostení. 
minimálna šírka žalúzií 435 mm zároveň dovoľuje použiť ich aj 
v najužších oknách. Tesnenie na hranách zaisťuje tiché dosadnutie 
a prierez v tvare písmena Z zaručuje, že lamely do seba pri zatvorení 
dokonale zapadanú a zatienia interiér. vďaka malej výške však 
nebránia výhľadu, keď sú otvorené. v ponuke sú v piatich farbách, 
ovládať sa dajú na diaľku aj pomocou mobilného zariadenia.
www.lomax.cz

Účinne vyvetrá, ľahko sa montuje a výsledkom je zdravá 
domácnosť bez plesní. Reč je o lokálnej vetracej jednotke 
s rekuperáciou recoVAIR VAR 60, ktorá slúži na vetranie 
jednotlivých miestností v domoch i bytoch. Umožňuje 
spätné získavanie tepla do 90 %, vďaka čomu v chladnejších 
mesiacoch ušetríte množstvo energie na vykurovanie. Má 
mimoriadne tichú prevádzku a triedu energetickej účinnosti 
A. Inštaluje sa jednoducho do obvodovej steny domu či bytu, 
pričom stavebné zásahy sú minimálne, a dá sa namontovať aj 
dodatočne v rámci modernizácie. www.vaillant.sk

aj coviD-19  
ostane vonku
Počas karantény 
potrebujete doma 
zdravý vzduch, 
no máte strach zo 
zlodejov alebo náhlej 
búrky? Aj pre zdravý 
spánok je dôležitá 
dobre vyvetraná izba, 
no otvorené okno 
by mohlo lákať deti na nebezpečné dobrodružstvá. Vo 
všetkých podobných
prípadoch ponúka firma BRUVO Slovakia riešenie – 
mikrovetranie, ktoré dokáže zabezpečiť efektívnu a zároveň 
bezpečnú ventiláciu. Okno je vtedy otvorené na 10 mm, 
čo je postačujúce na zaistenie dostatku čerstvého vzduchu, 
a zároveň úplne bezpečné, keďže poloha okna sa zaistí 
uzamknutím pomocou kľúča, ktorý je súčasťou okennej 
kľučky. www.bruvo.sk

ZDravÉ veTranie iZieB

„superpolystyrén“  
slovenskej výroby
Tepelná izolácia je overenou 
cestou k úspore energie a zníženiu 
emisií co2. expandovaný polystyrén 
(eps) pritom dokáže ponúknuť 
najlepší pomer ceny a kvality 
a je podstatou izolácií doslova od 
podlahy až po strechu. ešte lepšie 
tepelnoizolačné parametre pri 
zachovaní ostatných výhod, ako je 
nízka hmotnosť, pevnosť a výborná 
odolnosť proti vlhkosti, má tzv. sivý 
polystyrén s prídavkom grafitu. 
Jediným slovenským výrobcom 
grafitového fasádneho polystyrénu 
eps 80 F Grafit s pevnosťou  
80 kpa je firma slovizol. nájdete 
ho napríklad v sieti predajní  
DeK stavebniny, odporúčaná  
cena je 49 €/m3  
bez Dph. www.slovizol.sk
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1/1 strany
215 x 280 mm

3 550 €

118

Stenypovrchy v interiéri  
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Čo dokážu 
interiérové omietky
Väčšina ľudí očakáva od omietky alebo stierky 
v interiéri len to, že sa postará, aby boli steny 
v miestnosti hladké. Prípadne trochu drsné. A to 
naozaj nie je veľa. Dokážu toho totiž omnoho viac.

väčšinou považujeme omietku či stierku 
len za niečo, čo zabezpečí, aby interiér 
„nešpatili“ konštrukčné materiály 

stien a stropu. Niečo, čo sa postará o hladké 
steny, ktoré sa potom pekne vymaľujú. Ibaže 
interiérové omietky a stierky ponúkajú aj ďalšie 
možnosti a vlastnosti, ktoré sa môžu hodiť.

Podklad a vrstvy
Ale poďme pekne po poriadku. Podľa čoho 
si vlastne vybrať povrchovú úpravu stien? 
Možnosti výberu ovplyvňuje v prvom rade 
podklad. Na bežné konštrukcie, ako sú murivo 
či betón, sa obvykle aplikujú dvojvrstvové 
omietky – najskôr sa nanesie tzv. spojovací 
mostík (alebo prednástrek), ktorý zlepší kontakt 
omietky s konštrukciou. Nasleduje jadrová, 
resp. vyrovnávacia omietka (v hrúbke asi 1,5 až 
2 cm), ktorá sa môže nanášať aj v niekoľkých 

vrstvách. Vrchnú vrstvu môže potom tvoriť 
štuková alebo dekoratívna omietka.
Na dokonale hladké konštrukcie, napríklad 
na sadrokartónové steny, sa môžu použiť 
aj tenkovrstvové omietky a stierky, ktoré sa 
nanášajú v jednej vrstve hrubej len niekoľko 
milimetrov. Aj tie si však vyžadujú kontaktný 
náter – tzv. primer či penetráciu.
úplným finále môže byť v oboch prípadoch 
napríklad maliarsky náter, teda „farba“, 
existujú však aj finálne omietky a stierky 
farbené v hmote, ktoré sa už nemaľujú. No 
a aby toho nebolo málo, omietky sa okrem 
toho líšia aj zložením, z ktorého vyplývajú ich 
rozličné vlastnosti.  

Užitočné vlastnosti
Omietky môžu mať rôzne užitočné schopnosti. 
Niektoré majú výborné difúzne vlastnosti, 
takže umožňujú múrom „dýchať“, alebo 
dokážu regulovať vzdušnú vlhkosť tým, že 
ju pohlcujú, keď je jej vo vzduchu priveľa, 
a uvoľňujú, keď sa vzduch v miestnosti veľmi 
vysuší, či inak prispievajú k zdravšiemu 
vnútornému prostrediu. Tieto vlastnosti závisia 
najmä od zloženia omietky – napríklad vápno 
pôsobí dezinfekčne, cement zvyšuje tvrdosť 
a odolnosť, sadra dokáže regulovať vlhkosť 
vzduchu... V súčasnosti sa asi najčastejšie 
používajú dvojvrstvové vápenno-cementové 
omietky, ktorých výhodou je univerzálnosť 
(možno nimi omietať napríklad aj miestnosti 
so zvýšenou vlhkosťou). Väčšina stierok má 
zase sadrový základ, dostupné sú však aj druhy 
na báze umelých živíc.

99 odtieňov krásy
Povrch steny upravenej omietkou či stierkou 
nemusí byť len jednoducho hladký, prípadne 
viac či menej zrnitý. Možností je omnoho  
viac – počínajúc matom alebo leskom, 
pokračujúc štruktúrami pripomínajúcimi 
zamat, kôru stromu či kožu a končiac lesklými 
kovovými efektmi či plastickými reliéfmi 
vytvorenými v modelovateľnej omietke.
Ponuka je teda viac než pestrá. Takže podľa 
čoho by ste sa mali rozhodnúť? V prvom 
rade musíte vyberať stierku alebo omietku, 
resp. omietkový systém vhodný na daný 

podklad (murivo, betón, sadrokartón 
a pod.). Ďalším kritériom by 
mali byť vlastnosti, ktoré 
chcete dosiahnuť – či už je to 
priedušnosť, vodoodolnosť, 

tvrdosť a odolnosť proti 
poškodeniu, alebo zaujímavý 
vzhľad. My vám prinášame 
niekoľko námetov na inšpiráciu.

betón patrí k aktuálnym 
interiérovým trendom. Steny, 
ktoré vyzerajú ako betónové, 
však nemusia byť skutočne 
z betónu. Originálny „surový“ 
vzhľad sa dá dosiahnuť aj 
pomocou vnútornej stierky 
primalex beton efekt. 
môžete ňou napodobniť 
hladký pohľadový alebo 
hrubý industriálny betón aj 
zalakovaný betónový povrch. 
bázu možno tónovať do rôznych 
odtieňov. www.primalex.sk
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2/3 PR šírka
2 400 €

2 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, logo

2/3 PR výška
2 400 €

2 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, 

logo

1/2 šírka
190 x 118 mm

1 900 €

1/2 výška
93 x 246 mm

1 900 €

1/3  šírka
190 x 77 mm

1 400 €

1/3 výška
60 x 246 

mm
1 400 €

IntuItívne bývanIe
Interiérová dizajnérka Zuzana Kaščáková si kúpila dom na dedine 
a naplnila ho harmóniou. Mali sme možnosť stráviť s ňou pár hodín 
nad šálkou výborného čaju a koláčmi, pri rozprávaní plnom pozitívnej 
energie a nadšenia. Snáď sa nám podarí odovzdať aj vám kúsok tej 
nálady cez nasledujúce stránky. 

kREATíVNA PREmENA

11 www.mojdom.sk

Branding 
rubriky 
2 300 €

Podklady: logo

Tipy na nákupy
800 € – 1/1 strany

Podklady: produktové 
fotografie, názvy produk-

tov, opisy produktov,  
cena a veľkosť, 
kontakt na web

facebook.com/korado.as www.korado.cz

  široký sortiment typov a rozmerov
  vo vyhotovení pre teplovodné 
i kombinované vykurovanie

  krajné či stredové pripojenie
  viac ako 200 farebných odtieňov 
zo vzorkovníka RAL

  vyrobené z kvalitnej ocele 
s predĺženou zárukou 5 rokov

DIZAJN DO 
VAŠEJ KÚPEĽNE
KORALUX A KORATHERM 
AQUAPANEL

17425-Korado-Kampan printy-2020-Moj dom-7-190x77-ZR-AQUAPANEL-KOMBI-SK.indd   1 10.06.2020   13:53:14

Sila prírody 
v domácnosti
Už žiaden kompromis 

medzi účinným čistením 
a vaším zdravím či životným 
prostredím. Všetky produkty 
slovenskej značky CHISTEE 
sú 100 % prírodné a 100 % 
rozložiteľné. Pri ich výrobe 
je použité len to najlepšie 
z prírody. Výnimočná zmes 

rastlinných olejov a prírodných 
výťažkov otvára nové možnosti 

čistenia, umývania alebo 
prania. Vhodné sú prakticky 

na čokoľvek – od kúpeľne cez 
nábytok, umývadlá, riady, 
drezy, kachličky, mramor, 
podlahy, parkety, umelú 
hmotu, sklo, drevo až po 

ovocie a zeleninu. Koncentrát 
Universal je ideálny aj na 

pranie a na škvrny na oblečení. 
CHISTEE = čistá domácnosť, 

čistá príroda, čisté svedomie. 
www.chistee.sk

Betónové umývadlo
Keď sa tím mladých ľudí, ktorých vášňou je 
dobrý dizajn a remeselná práca s kvalitnými 
materiálmi, pustí do tvorenia, výsledkom 
môže byť aj takéto štýlové umývadlo 
VEKTOR. Do umývadlovej formy bol 
odliaty špeciálny sivý betón podľa vlastnej 
receptúry obohatený o sklenené vlákna. 
povrch umývadla je ošetrený vodoodolným 
uzáverom, ktorý nepodlieha UV žiareniu. 
Slovenská firma okrem zákazkovej výroby 
betónových umývadiel realizuje aj pulty, 
betónové dosky a originálne interiérové 
doplnky vyrobené podľa vlastných návrhov.  
www.concretetopsolutions.eu

Ocenená  
sprchová vanička 

Novinka od značky Kaldewei 
do bezbariérových minikúpeľní 
očarila profesionálov z oblasti 

sanity, architektov aj investorov. 
Cayonoplan Multispace vyhrala 

vďaka svojej výnimočnej 
inovatívnosti a estetike Red Dot 

Award v kategórii Product Design 
2020. Spravila totiž konečne aj 

z malej kúpeľne bezbariérový 
priestor a súčasne zónu, kde 

hrá prím dizajn. Vanička je 
určená na inštaláciu v úrovni 

podlahy a vybrať si ju môžete 
až v 12 farbách aj s pridanou 

protišmykovou úpravou.  
www.kaldewei.cz
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Redakčná
rubrika 
1 400 €

Podklady: text v rozsahu 
450 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 430 280 3 6 150 €2/1 strany do zrkadla 416 246 –
1/1 strany 215 280 3 3 550 €1/1 strany do zrkadla 190 246 –
1/2 strany šírka 190 118 – 1 900 €1/2 strany výška 93 246 –
1/3 strany šírka 190 77 – 1 400 €1/3 strany výška 60 246 –
klopa na titulke 107 280 3 3 950 €
Z-gate 421 280 3 7 850 €
2. strana obálky 215 280 3 4 350 €
1. strana časopisu 215 280 3 4 350 €
ďalšie strany pred editoriálom 215 280 3 3 950 €
1/3 výšky pri editoriáli 60 246 3 2 500 €
3. strana obálky 215 280 3 3 950 €
4. strana obálky 215 280 3 5 590 €
2/1 PR 5 000 znakov, 2 až 8 obrázkov, logo 6 150 €
1/1 PR 2 500 znakov, 2 až 4 obrázky, logo 3 550 €
1/2 PR šírka 1 250 znakov, 1 až 2 obrázky, logo 1 900 €1/2 PR výška
2/3 PR šírka 2 000 znakov, 1 až 2 obrázky, logo 2 400 €2/3 PR výška
redakčná rubrika* 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

450 znakov, 1 obrázok 1 400 €

2/1 tipy na nákup** 1 500 €
1/1 tipy na nákup** 800 €
1/2 tipy na nákup** 500 €
product placement 250 znakov, 1 obrázok 800 €
branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia*** minimálna cena 
2 550 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
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B2CMôj dom    Najštýlovejší časopis o bývaní

1/1 PR
3 550 €

2 500 znakov, 
2 – 4 fotografie, 

1 logo
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Základné informácie
Náklad:  22 000 výtlačkov
Cieľová skupina:  ľudia, ktorí plánujú výstavbu 
  a rekonštrukciu bývania
Charakteristika:  formát 220 × 280 mm, rozsah približne 150 strán,  

 plnofarebná tlač, mäkká väzba
Cena publikácie:  1,99 €
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•	 predajne	tlače	a	novinové	stánky
•	 stavebniny
•	 internetový	obchod		www.jagastore.sk

UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM VYDANIA BýVANIE tÉMY

Môj dom špeciál 1/2023
Nové stavebné materiály
OBJEDNáVKy:  7. 4. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  29. 3. 2023
advertoriál  7. 4. 2023
inzercia  12. 4. 2023

28. 4. 2023
Môj dom špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Prehľad stavebných
materiálov s cenovou
ponukou.
Projekty rodinných 
domov od rôznych 
architektonických 
kancelárií.

•	Drevostavby
•	Hrubá	stavba
•	Zastrešenie
•	Vykurovanie

•	Spevnené	plochy
•	Okná	a	strešné	okná
•	Fasády

•	Veľký	prehľad	 
inovatívnych sta-
vebných materiálov, 
technológií  
a postupov výstavby

Môj dom špeciál 2/2023
Úspora energií
Objednávky:  24. 5. 2023
Podklady:
redakčná spolupráca  15. 5. 2023
advertoriál  24. 5. 2023
inzercia  23. 5. 2023

14. 6. 2023
Môj dom špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Materiály a technika na 
energeticky úspornú 
výstavbu.
Vybavenie domácnosti  
s efektívnou prevádzkou.

•	Drevostavby
•	Hrubá	stavba
•	Zastrešenie
•	Vykurovanie

•	Spevnené	plochy
•	Okná	a	strešné	okná
•	Dvere
•	Fasády
•	Bazén

•	Veľký	prehľad	nových	
bytových projektov

Môj dom špeciál 3/2023
Nové stavebné materiály 
OBJEDNáVKy:  28. 9. 2023
PODKLADy:
Redakčná spolupráca  19. 9. 2023
advertoriál  28. 9. 2023
inzercia  3. 10. 2023

19. 10. 2023
Môj dom špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Prehľad stavebných
materiálov s cenovou
ponukou.
Projekty rodinných
domov od rôznych
architektonických
kancelárií.

•	Drevostavby
•	Hrubá	stavba
•	Zastrešenie
•	Vykurovanie

•	Spevnené	plochy
•	Okná	a	strešné	okná
•	Dvere
•	Fasády
•	Bazén

•	Veľký	prehľad	 
inovatívnych sta-
vebných materiálov, 
technológií  
a postupov výstavby

Formáty a ceny inzercie

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise  
Môj dom. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových 
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných 
informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Tipy na nákup zalamuje redakcia podľa layoutu časopisu. Rubrika je určená na prezentáciu produktov 
s uvedením ceny.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti. Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

PRÍPLAtOK: 10 % za požadované umiestnenie
ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia pre zmluvných 
partnerov

StORNO POPLAtKY: 50 % pred termínom 
uzávierky objednávok na dané číslo časopisu podľa 
edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané 
číslo časopisu podľa edičného plánu

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

Plošná inzercia

Sedačka Serena od spoločnosti MSJ, svietidlo Shilo Bungo od Elusie, jedálenské otáčavé stoličky na dubovej 
podnoži od značky Furninova, koberec od značky Brink and Campman, detská posteľ od značky Lifetimekidsrooms.

PôdORYSY

SPOdNé POdLAŽIE

VRChNé POdLAŽIE

Profil
MAJItELIA 

Mladá rodina s pracovne 
vyťaženými rodičmi 

a dvoma malými deťmi. 
Jednou z ich hlavných 
požiadaviek bolo, aby 

mal byt dostatok krytých 
úložných priestorov 

a ľahko sa udržoval čistý.

NEhNUtEľNOSť
Mezonetový byt  

s rozlohou 170 m2 
v novostavbe v Bratislave

NÁVRh INtERIéRU
Ing. Zuzana Lukačiková

www.bytovydizajn.sk

balkón

kúpeľňa
Wc

chodba

kúpeľňa

spálňa
technická 
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terasa

obývačka

kuchyňa a jedáleň

balkón

detská izba

balkón
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Keďže krokvy majú obvykle výšku menej než 25 cm, 
dnešná tepelná izolácia krovu máva dve, prípadne aj tri 
vrstvy – jedna sa vkladá medzi krokvy, ďalšia pod, prípadne 
nad krokvy (zvyčajne je z tuhších dosiek z kamennej 
minerálnej vlny upevnených do pomocného roštu). Tým 
sa zároveň eliminuje vznik tepelných mostov v mieste 
drevených prvkov, ktoré majú vyššiu tepelnú vodivosť než 
samotná izolácia.

Správny systém hydroizolácií
Tepelnú izoláciu, ale aj samotný krov je potrebné chrániť 
pred vodou a vlhkosťou – vlhká izolácia totiž funguje asi 
ako mokrý kabát, navyše, vlhkosť môže vážne poškodiť 
drevenú konštrukciu krovu. Ochrana v podobe špeciálnych 
fólií je pritom potrebná zo strany exteriéru aj interiéru. 
V podkroví totiž vzniká pri bežných činnostiach množstvo 
vodnej pary – ak by prenikala do krovu, mohla by tam 
skondenzovať na vodu a spôsobiť nielen mokré fľaky na 
strope, ale aj ďalšie škody. Preto musí byť tepelná izolácia 
zo strany interiéru súvisle prekrytá parotesnou fóliou (tzv. 
prozábranou). Dôležité je pri tom aplikovať fóliu správnou 
stranou nahor (nápismi smerom k montážnikovi), súvisle 
a bez prerušení. Spoje jednotlivých pásov, napojenia 
na stenu a rôzne prestupy (stavebných konštrukcií 
a rozvodov) sa musia utesniť kvalitnými páskami a tmelom. 
Ďalšou dôležitou fóliou v skladbe strechy je poistná 
hydroizolácia, ktorá sa inštaluje pod strešnú krytinu. 
Chráni tepelnú izoláciu pred zatečením vody, ktorá 
sa dostala pod krytinu zo zrážok alebo skondenzovala 
z vodnej pary. Zároveň však musí prepúšťať prípadnú 
vlhkosť zo strešnej konštrukcie smerom von, do 
odvetrávaného priestoru tesne pod krytinou.

nedostatočne izolované podkrovia majú v lete problémy 
s prehrievaním. Keďže podkrovie má menej akumulačnej hmoty, ktorá 
by vyrovnávala teplotné výkyvy, je tu tento problém výraznejší než 
v murovaných častiach domu. tepelnoizolačné materiály na báze 
minerálnych vlákien pritom zabraňujú prehrievaniu šikmých striech 
lepšie ako materiály na báze penových plastov. (Foto velUX)
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Výrobný program firmy Slovizol 
s ekologickým znižovaním množstva 
oxidu uhličitého v ovzduší a ekonomickým 
poslaním – úsporou nákladov na vykurovanie 
domov a bytov – zahŕňa široký sortiment 
polystyrénových dosiek. 

Sú určené na rôzne 
druhy tepelných 
izolácií doslova 

„od podlahy až po 
strechu“. Ich podstatu 
tvorí expandovaný 
polystyrén (EPS), 
ktorý za uplynulé 
polstoročie získal na stavbách pevné miesto. Bez neho dnes 
už nie je prakticky realizovaná žiadna energeticky hospodárna 
výstavba. Inak povedané, polystyrén predstavuje najvýhodnejšiu 
kombináciu ceny a kvality z celej škály zatepľovacích segmentov. 
Pred časom sa na trh dostal tzv. šedý polystyrén s prídavkom 
grafitu. Predstavuje spojenie ešte lepších tepelnoizolačných 
parametrov pri zachovaní ostatných fyzikálnych veličín, ako je 
hmotnosť, pevnosť v ohybe, pevnosť v tlaku, trh, šmyk a výborná 
odolnosť proti vlhkosti. Je to bezkonkurenčne ten najlepšie 
izolujúci materiál určený na fasádu. Ako jediný výrobca na 
Slovensku ponúka firma Slovizol grafitový fasádny polystyrén 
s pevnosťou 80 kPa – EPS 80 F Grafit.
Zateplenie s použitím grafitového polystyrénu je absolútne 
bezpečné a nemá žiadny negatívny vplyv na zdravie človeka. 
Práca s polystyrénom je jednoduchá a veľmi komfortná. 
Neobsahuje žiadne škodlivé látky, napr. formaldehydy ani iné 
agresívne a prchavé látky, ktoré môžu negatívne pôsobiť na 
zdravie. Tomu zodpovedá aj pracovné oblečenie, ktoré môže 
byť úplne ľubovoľné. Pri práci netreba používať ochranný oblek, 
rukavice, okuliare, prípadne respirátor, ako je to potrebné pri 
práci s niektorými inými izolačnými materiálmi. Človek môže 
zatepľovať „v plážovom oblečení“.
Materiály by sa mali vracať do obehu v záujme ochrany našej 
planéty. Aj tento výrobok je 100 % recyklovateľný a po splnení 
prvotného účelu je znovu plnohodnotne použiteľný.
www.slovizol.sk

Šedá eminencia medzi 
polystyrénmi lepšie 
izoluje aj chráni 

Expandovaný polystyrénAdvertoriál

slovizol_pr_MDsp120.indd   3 15.4.2020   22:27:44

1/1 strany
215 x 280 mm

3 550 €

1/2 výška
93 x 246 mm

1 900 €
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Dnešná doba s modernou výstavbou kladie čím ďalej, tým 
väčší dôraz na energetické úspory pri vykurovaní budov. 
Moderné stavebné materiály dokážu znížiť tepelné straty 
na minimum, a tak je použitie tepelného čerpadla alebo 
iného nízkoteplotného zdroja štandardná voľba. Ďalej býva 
táto sústava doplnená napr. o solárny ohrev TÚV. Uvedené 
zdroje tepla sú tzv. nízkoteplotné. 

Pokiaľ sa investor rozhodne 
pre teplovodné vykurovanie 
s nízkoteplotným zdrojom, rieši 

otázku voľby vhodného koncového 
zariadenia alebo vykurovacieho telesa. 
Vhodnou voľbou sú teplovodné 
konvektory, ktoré môžu byť podlahové, 
nástenné alebo tzv. fasádne, ďalej vo 
forme výhrevnej lavice či tepelného 
výmenníka na individuálne inštalácie. 

Veľkou prednosťou konvektorov je, že sa 
veľmi rýchlo ohrievajú a dokážu účinne 
odovzdávať teplo do miestnosti. Oproti 
štandardným radiátorom disponujú 
nižším vodným objemom (až o 90 % 
menším v porovnaní s bežnými 
radiátormi), čo má za následok nižšiu 
tepelnú zotrvačnosť týchto telies.
Veľmi široké portfólio produktov 
spoločnosti KORADO umožňuje 

komplexné projektové riešenia pod 
jednou značkou pre každú stavbu 
a každú miestnosť, čo prináša maximálnu 
kompatibilitu, projekčné pohodlie 
a servis, individuálne riešenie a tiež 
finančné úspory.
Lavicové konvektory KORALINE 
v úprave Exclusive a Economic sa 
štandardne dodávajú so stojančekovými 
konzolami na čistú podlahu. Ďalšou 
možnosťou ukotvenia je použitie 
stojančekových konzol na hrubú 
podlahu alebo konzol na zavesenie 
výhrevnej lavice na stenu. Teraz sú 
v sortimente stojančekové konzoly 
zakrývajúce pripojenie na výhrevnú 
sústavu. Konvektor tak vyzerá elegantne 
a kompaktne. Na tesnosť výmenníka sa 
poskytuje záruka 10 rokov.
Vďaka modernej technológii výroby 
je možné vyrábať aj atypické rozmery 
konvektorov podľa potrieb jednotlivých 
projektov.
Kompletný sortiment a podrobné 
informácie k jednotlivým produktom 
nájdete na www.korado.cz

Vykurujte svoj dom efektívne 
a nízkoenergeticky

VykurovanieAdvertoriál

KORAFLEX

KORABASE

KORALINE LKX

KORALINE LD

korado_pr_MDsp120.indd   3 16.4.2020   4:48:22
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1/1 PR
3 550 €

3 600 znakov, 
2 – 4 fotografie, 

1 logo

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 430 280 3 6 150 €2/1 strany do zrkadla 416 246 –
1/1 strany 215 280 3 3 550 €1/1 strany do zrkadla 190 246 –
1/2 strany šírka 190 118 – 1 900 €1/2 strany výška 93 246 –
1/3 strany šírka 190 77 – 1 400 €1/3 strany výška 60 246 –
klopa na titulke 107 280 3 3 950 €
Z-gate 421 280 3 7 850 €
2. strana obálky 215 280 3 4 350 €
1. strana časopisu 215 280 3 4 350 €
ďalšie strany pred editoriálom 215 280 3 3 950 €
1/3 výšky pri editoriáli 60 246 3 2 500 €
3. strana obálky 215 280 3 3 950 €
4. strana obálky 215 280 3 5 590 €
2/1 PR 5 000 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo 6 150 €
1/1 PR 2 500 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 3 550 €
1/2 PR šírka 1 250 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 900 €1/2 PR výška
2/3 PR šírka 2 000 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 400 €2/3 PR výška
redakčná rubrika* 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

450 znakov, 1 obrázok 1 400 €

2/1 tipy na nákup** 1 500 €
1/1 tipy na nákup** 800 €
1/2 tipy na nákup** 500 €
product placement 250 znakov, 1 obrázok 800 €
branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia*** minimálna cena 
2 550 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
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B2CMôj dom špeciál    Najštýlovejší časopis o bývaní

1/2 šírka
190 x 118 mm

1 900 €
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Kto číta časopis tvorivé ekoBývanie?
Typickým čitateľom je žena vo veku približne 20 až 49 rokov, ktorá 
sa zaujíma o praktické, ekonomické a ekologické riešenia určené 
do domácnosti aj do exteriéru. Je domácky a rodinne založená, 
s aktívnym prístupom k zveľaďovaniu svojho domova. Voľný čas 
trávi v prírode, v záhrade či vylepšovaním interiéru. Medzi čitateľmi 
sa objavujú aj muži, ktorí sa inšpirujú najmä pracovnými postupmi či 
radami smerujúcimi k ušetreniu v domácnosti.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 969 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

41 % 84 % 76 % 
čitateľov chystá 

rekonštrukciu  
svojho bývania.

čitateľov zariaďuje, 
alebo v najbližšom 

roku bude 
zariaďovať interiér.

čitateľov tvorí podľa 
pracovných postupov 
uverejnených 
v časopise.

tvoria, zariaďujú a rekonštruujú

B2CTvorivé ekoBývanie    Ako bývať za menej a ekologicky

Základné informácie
Čítanosť: 82 800 čitateľov
Náklad:   25 000 výtlačkov
Periodicita: 4-krát ročne
Rozsah:  64 až 96 strán
Cena:  0,99 €
Ročník: 15

Prečo inzerovať v časopise tvorivé ekoBývanie?
01 97 % čitateľov časopisu sú ženy, ktoré zaujíma, ako ušetriť pri 

zariaďovaní a rekonštrukcii bývania a zároveň bývať ekologicky.
02 Najväčšia afinita na trhu na cieľovú skupinu žien, ktoré chcú 

rekonštruovať a zariaďovať svoje bývanie ekonomicky a ekologicky.
03 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej 

skupine čitateľov. Nepredané výtlačky časopisov sa zadarmo 
prikladajú k aktuálnym vydaniam časopisov o bývaní.

04 Každý čitateľ časopisu si ho v priemere prelistuje alebo prečíta 
3,4-krát (zdroj: prieskum GFK).

05 Reklama v časopise je jedným z najsilnejších stimulov 
nákupného rozhodnutia respondentov (zdroj: prieskum GFK).

Distribúcia
•	 predplatitelia
•	 novinové	stánky,	predajne	tlače
•	 obchodné	reťazce	a	čerpacie	stanice	(napr.	Tesco,	Billa,	Kaufland,	

Terno, COOP, Metro, OMV, Shell, Slovnaft, Lukoil)
•	 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	a	www.predplatne.jaga.sk
•	 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk	 
a	www.floowie.com

97 % 3 % 
čitateľov sú ženy,  

ktoré zaujíma 
ekonomické 
a ekologické 

bývanie.

čitateľov sú muži, 
ktorí sa angažujú 
pri rekonštrukciách 
interiéru aj exteriéru.

Ženy dominujú

21 % 41 % 17 % 12 % 9 %
Vek

Koľko zarábajú
 53 % čitateľov má priemerný 

životný štandard, priemerné 
príjmy.

 26 % čitateľov má najvyšší 
sociálny status v spoločnosti, 
najvyššie príjmy.

 21 % čitateľov má nižší životný 
štandard.

Kde bývajú
 68 % čitateľov býva 

v byte.
 32 % čitateľov býva 

v dome.

53 %
priemerné 

príjmy

21 %
nižší životný  

štandard

26 %
najvyššie  

príjmy

68 %
býva v byte

32 %
býva v dome

čitateľov si prečíta jedno 
vydanie časopisu. 

82 800
Zdroj: celonárodný prieskum 
čítanosti MML-TGI

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM 
VYDANIA BýVANIE DOMÁCNOSť StAVBA ZÁHRADA

tvorivé ekoBývanie 5/2022
OBJEDNáVKy: 6. 10. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 27. 9. 2022 
advertoriál 6. 10. 2022
inzercia 11. 10. 2022

26. 10. 2022
•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Nátery	–	hobby	postupy
•	Podlahy
•	Zdravé	bývanie

•	Úsporní	pomocníci:	
   Digestory
•	Testovanie	spotrebičov

•	Pasívny	rodinný	dom	
•	Seriál:	Vykurovanie	–	
   podlahové a stenové
•	Odborník	radí
•	Rekonštrukcia	chaty,	chalupy
•	Staviame	chatu,	chalupu

•	Ekozáhrada

tvorivé ekoBývanie 6/2022
OBJEDNáVKy: 16. 11. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 7. 11. 2022 
advertoriál 16. 11. 2022
inzercia 22. 11. 2022

7. 12. 2022

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Nátery	–	hobby	postupy

•	Úsporní	pomocníci:	
   Rúry a sporáky
•	Testovanie	spotrebičov

•	Drevodom
•	Seriál:	Vykurovanie	–	kozub
•	Odborník	radí
•	Rekonštrukcia	chaty,	chalupy
•	Staviame	chatu,	chalupu

•	Ekozáhrada

tvorivé ekoBývanie 1/2023
OBJEDNáVKy:  6. 3. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  23. 2. 2023
advertoriál  23. 2. 2023
inzercia  9. 3. 2023

24. 3. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Nátery	–	hobby	postupy

•	Úsporní	pomocníci:			
   Varné dosky
•	Testovanie	spotrebičov

•	Pasívny	rodinný	dom	
•	Seriál:	Vykurovanie
•	Odborník	radí
•	Rekonštrukcia	chaty,	chalupy
•	Staviame	chatu,	chalupu

•	Ekozáhrada

tvorivé ekoBývanie 2/2023
OBJEDNáVKy:  22. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  11. 5. 2023
advertoriál  22. 5. 2023
inzercia  25. 5. 2023 9. 6. 2023

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Nátery	–	hobby	postupy
•	Zdravé	bývanie
•	Podlahy

•	Úsporní	pomocníci:	
   Mrazničky a chladničky
  Umývačky riadu
•	Testovanie	spotrebičov

•	Inteligentný	rodinný	dom	
•	Seriál:	Vykurovanie
•	Odborník	radí
•	Izolácie
•	Drevodom	
•	Seriál:	Vykurovanie	–	tepelné	

čerpadlá
•	Odborník	radí
•	Klimatizácia
•	Rekonštrukcia	chaty,	chalupy
•	Staviame	chatu,	chalupu

•	Ekozáhrada
Spevnené plochy

tvorivé ekoBývanie 3/2023
OBJEDNáVKy:  22. 8. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  11. 8. 2023
advertoriál  22. 8. 2023
inzercia  25. 8. 2023

11. 9. 2023

•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Nátery	–	hobby	postupy

•	Úsporní	pomocníci:	
   Práčky a sušičky
•	Testovanie	spotrebičov

•	Energeticky	úsporný		
   rodinný dom 
•	Seriál:	Vykurovanie	–
   tepelné čerpadlá
•	Odborník	radí
•	Izolácie
•	Rekonštrukcia	chaty,	chalupy
•	Staviame	chatu,	chalupu

•	Ekozáhrada:	
   Spevnené plochy

tvorivé ekoBývanie 4/2023
OBJEDNáVKy:  6. 11. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  26. 10. 2023
advertoriál  6. 11. 2023
inzercia  9. 11. 2023 24. 11. 2023

•	Kuchyňa
•	Nábytok
•	Nátery	–	hobby	postupy
•	Podlahy
•	Zdravé	bývanie
•	Kúpeľňa
•	Nábytok
•	Nátery	–	hobby	postupy

•	Úsporní	pomocníci:	
   Digestory
  Rúry a sporáky
•	Testovanie	spotrebičov

•	Pasívny	rodinný	dom	
•	Seriál:	Vykurovanie	–	
   podlahové a stenové
•	Odborník	radí
•	Drevodom
•	Seriál:	Vykurovanie	–	kozub
•	Rekonštrukcia	chaty,	chalupy
•	Staviame	chatu,	chalupu

•	Ekozáhrada

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 420 275 3
5 200 €

2/1 strany do zrkadla 380 243 –
1/1 strany 210 275 3

3 000 €
1/1 strany do zrkadla 175 243 –
1/2 strany šírka 175 113 –

1 750 €
1/2 strany výška 83 243 –
1/3 strany šírka 175 73 –

1 250 €
1/3 strany výška 55 243 –
2. strana obálky 210 275 3 3 550 €
1. strana časopisu 210 275 3 3 550 €
ďalšie strany pred editoriálom 210 275 3 3 400 €
1/3 výšky pri editoriáli 55 243 – 2 150 €
3. strana obálky 210 275 3 3 350 €
4. strana obálky 210 275 3 4 200 €
2/1 PR 5 000 znakov, 2 – 5 obrázkov, logo 5 200 €
1/1 PR 3 400 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 3 000 €
1/2 PR šírka

1 700 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 750 €
1/2 PR výška
2/3 PR šírka

2 200 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 100 €
2/3 PR výška
redakčná rubrika* 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

450 znakov, 1 obrázok 1 100 €

2/1 tipy na nákup** 1 500 €
1/1 tipy na nákup** 800 €
1/2 tipy na nákup** 500 €
product placement 250 znakov, 1 obrázok 800 €
branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia*** minimálna cena 
2 550 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
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* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise Tvorivé 
ekoBývanie. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových 
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných 
informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Tipy na nákup zalamuje redakcia podľa layoutu časopisu. Rubrika je určená na prezentáciu produktov 
s uvedením ceny.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov a hmotnosti. 
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.

Formáty a ceny inzercie

PRÍPLAtOK: 10 % za požadované umiestnenie

ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia 
pre zmluvných partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom uzávierky objednávok na 
dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané 
číslo časopisu podľa edičného plánu

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

Neštandardné formáty

 novinky       interiér       exteriér       tipy       nápady       dizajn

kaleidoskop
Zvykli sme si nosiť rúška, 
dôkladne umývať ruky aj 
dezinfikovať oblečenie. Na čo 
často zabúdame, je interiér auta, 
pritom s ním prichádzame do 
styku veľmi často. Vydezinfikujete 
ho ľahko pomocou dezinfekčného 
prostriedku a handričky. Každý 
povrch dôkladne utierajte aspoň 
20 sekúnd, aby sa dezinfekcia 
dostala naozaj všade. Na citlivé 
povrchy, ako je koža alebo kov, 
si však prostriedok najskôr 
opatrne vyskúšajte, môže ich 
zničiť. V tom prípade siahnite 
po obyčajnom mydle. Začnite 
volantom, ale nezabudnite 
ani na ďalšie kontaktné 

body: rýchlostnú páku, páčky 
smeroviek, štartovacie tlačidlo, 
kľúčik, displej. Pri umývaní 
rýchlostnej páky nevynechajte ani 
jej manžetu, kde sa tiež zhlukujú 
nečistoty. Nevynechajte ovládače 
smeroviek a stieračov. Ak si auto 
bežne striedate s niekým iným, 
zamerajte sa aj na prvky, ktorými 
sa nastavuje pozícia sedadiel, 
volantu, zrkadielok, pretrite 
aj okraje vnútorného spätého 
zrkadla. Pretrite aj držadlá 
odkladacích priestorov a ovládače 
okien. Vydezinfikujte aj kľučky, 
nielen zvnútra, ale aj z vonkajšej 
strany. Nezabudnite na ochranné 
rukavice počas celej práce.

Vydezinfikujte si aj auto
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Dovolenka na terase
Tohtoročné leto bude iné. Väčšina z nás zrejme strávi dovolenku na Slovensku vo svojich domovoch 

a záhradách. Ako si užiť teplé dni a zároveň si dopriať odpočinok bez slnka? CLIMAX prináša niekoľko tipov:

Vonkajšie markízy sú vhodné na terasy aj 
balkóny a nevyžadujú si náročné stavebné 
úpravy. Pritom poskytnú dostatok ochrany 
pred slnkom aj na veľké plochy. Siahnite 
po kazetovej markíze s dizajnovým boxom 
– jej látka je chránená pred nepriaznivým 
počasím. Štýlová markíza segno má 
elegantný hranatý tvar, ktorý navrhli 
talianski dizajnéri. S vysúvaním dlhým 
až 3,3 m ochráni každú terasu pred 
slnečnými lúčmi. Navyše všetky markízy 
môžete doplniť o slnečný, vetrový alebo 
otrasový senzor. 

Aby vás pergola chránila pred slnkom a vetrom aj zboku, 
doplňte ju o bočnú clonu. Priaznivú cenu a jednoduchú 
montáž ponúka ľahká zvislá fasádna clona v-rol 
63. Jej látka nie je chránená boxom, preto je vhodná 
práve na balkóny alebo terasy, kde bude schovaná pred 
dažďom. „Látka clony V-rol 63 je navinutá na hriadeli 
a po stranách vedená v oceľových lankách. Celý systém 
je oproti markízam subtílny, a pritom skvele zatieni 
celý balkón,“ dodáva Filip Šimara. Viac informácií 
a inšpirácie nájdete na www.servisclimax.sk.

Túžite stráviť celé leto na čerstvom vzduchu? 
Zaobstarajte si záhradnú pergolu. Jedinečná 

hliníková pergola kubus je nenáročná na údržbu 
a navyše vás nadchne svojou „vychytávkou“ – strechu 
možno nakloniť v závislosti od výšky slnka. „Umožňujú 

to dva elektromotory, keď jeden vysúva tieniacu látku 
a druhý umožňuje jej sklopenie. Na výber máte z viac 

než 150 farieb látok a maximálny rozmer pergoly je 
4,5 × 6 m. Všetky pergoly vyrábame na mieru, presne 

podľa individuálnych požiadaviek každého zákazníka,“ 
hovorí Filip Šimara, obchodný riaditeľ najväčšieho 

českého výrobcu tienenia CLIMAX.
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Materiál a pomôcky
 veľké hladké okruhliaky  kefka  
na umývanie  biela a čierna farba  
(napr. Ekokryl Mat)  veľký guľatý štetec
 kopírovací papier, ceruzka  tenký  
guľatý štetec

1Kamene poriadne 
umyte a nechajte 

vyschnúť.

2Natrite ich  
bielou farbou  

a opäť nechajte 
uschnúť.

3Z počítača si 
vytlačte požadovaný 

nápis a cez kopírovací 
papier ho prepíšte na 
kameň.

4Nápis vymaľujte 
tenkým štetcom.

text, foto a realizácia Mgr. art. Jana Ardanová

Univerzálna farba

Ekokryl je moderná 
ekologická, vodou- 
riediteľná vrchná 
farba. Je vhodná pre 
práce v interiéri aj 
v exteriéri, pri prácach 
typu „urob si sám“. 
Farba je vhodná 
na nátery dreva, 
lepenky, minerálnych 
podkladov, papiera, ale i kovov. 
Vyrába sa v matnom a lesklom 
vyhotovení, v 16 farebných 
odtieňoch. Možno si však vybrať aj 
akýkoľvek odtieň zo vzorkovníc NCS 
alebo RAL. Cena: matný od 5,20 € 
s DPH za 0,6 l, lesklý od 6,80 € 
s DPH za 0,6 l. Predáva sieť 
podnikových predajní Chemolak.

V doVolenkoVej   
nálade
Kamene sú nádherný prírodný 
materiál, ktorého energiu pocítite  
pri dotyku s ním. Podržte ich chvíľu 
na dlani, niečo vám možno budú 
chcieť povedať. A niečo im môžete 
povedať aj vy, napríklad, že tento rok 
sa k moru určite vyberiete. 
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handmade

Redakčná
rubrika 
1 100 €

Podklady: text v rozsahu 
450 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web

handmade

1 Tento regál s háčikmi je naozaj 
veľmi jednoduchý na výrobu. 

Úprava spočíva len v pár krokoch. 
V závislosti od veľkosti priestoru 
na stene môžete ponechať rošt 
v plnej výške alebo ho vhodným 
spôsobom skráťte.

2 Vyberte si vhodné kvetináče, 
okolo ktorých uviažte špagát 

tak, aby sa kvetináč dal zavesiť.

3 Regál z roštu pripevnite 
na stenu a na jednotlivé 

latky zaveste háčiky v tvare S, 
prípadne môžete pripevniť aj 
okrasné háčiky. Na ne zaveste 
rôzne dekoračné predmety alebo 
pomôcky. 

4 Keďže sa tento nástenný regál 
hodí aj do iných miestností, 

dozdobiť ho môžete napríklad 
aj časopismi, košíkmi na rôzne 
drobnosti, kvetináčmi s bylinkami 
alebo aj kvetmi – pre farebné 
osvieženie.

text a foto Möbelix (ďalšie inšpiratívne pracovné postupy hľadajte na blog.moebelix.sk)
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náStenný regál
Rošt, ktorý bol doteraz vždy schovaný medzi rámom postele a matracom, sa 

takto dostane na výslnie. Či už v obývacej izbe, v kancelárii, prípadne v kuchyni – 
s týmto skvelým regálom si vyzdobíte ktorúkoľvek prázdnu stenu. 

Kvetináč s rastlinným motívom rozžiari 
akúkoľvek miestnosť, krásne vynikne aj 
zavesený na rošte. Kvetináč na rastliny 
Eden, Ø cca 15 cm, výška cca 13,5 cm, kov, 2,99 €, Möbelix.

2727

Branding 
rubriky 
2 300 €

Podklady: logo
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hVyrob si sám dizajnové kreslo 
od Sigurda Larsena

LAZUROL CLASSIC S 1023 – VAŠA SPRÁVNA VOĽBA NA NÁTER DREVA

HORNBACH predstavuje unikátny projekt – Dizajnovú 
„edíciu DIELO“. Pre všetkých domácich majstrov i ostatných, 
ktorí chcú a veria si, pripravil uznávaný dánsky architekt 
v spolupráci s HORNBACHOM dizajnové kreslo, ktoré si však 
musí vyrobiť každý sám. Všetko, čo potrebujete, je trocha 
šikovnosti a chuť tvoriť vlastnými rukami. 

Kto je Sigurd Larsen? 
Na projekte sa s nadšením 
podieľal Sigurd Larsen, 
dánsky architekt a dizajnér 
nábytku. Podmienkami pri 
zadaní a vzniku projektu 
boli pôvod a dostupnosť 
materiálov a náradia 

v HORNBACHU. „Navrhnúť nábytok 
z materiálu, ktorý možno kúpiť iba v hobby 
markete, bola naozajstná výzva,“ hovorí 
Sigurd Larsen.

Prečo práve kreslo? 
„Kreslo je pre dizajn ikonické. Uprostred 
miestnosti funguje ako socha, čo sa nedá 

povedať napríklad o nástennej polici. 
K tomu sa pridáva ešte bezprostredný 
kontakt kresla a človeka, ktorý v ňom sedí. 
Táto spolupatričnosť sa, samozrejme, ešte 
zintenzívni, ak si človek kreslo zostaví 
sám,“ vysvetľuje S. Larsen. 

Originálne materiály  
z projektového marketu
Na výrobu dizajnérskeho kresla sú použité 
originálne materiály – rám je zo stabilného 
vrstveného dreva, ktoré na rozdiel od masívu 
príliš nepracuje, sedačku a operadlo tvoria 
široké, pevné pásy a pre montáž sú použité 
nábytkárske skrutky. Všetko potrebné 
na výrobu kresla – náradie, materiály 

i presný návod na jeho 
zostrojenie nájdete 
v predajniach alebo 
v e-shope HORNBACH. 
Kreslo by si mal byť schopný postaviť doma 
každý, kto má aspoň menšiu dielňu.
Návod na výrobu kresla kúpite  
v projektových marketoch HORNBACH  
alebo na www.hornbach.sk/dielo

Pri kúpe návodu vo forme knihy 
získate aj plaketu originality výrobku.
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ležadlo 
Brommö, 
49,99 €,  

IKEA

béžová stolička  
La Forma Rodini, 2 ks,  
559 €, www.bonami.sk

záhradná stolička 
Kenton, 430 €,  
www.gardin.sk

záhradné kreslo, 
366,96 €,  
www.malvarosa.sk

Prírodná stolička 
Gjerlev, 69,99 €, 

jysk.sk

ratanové kreslo Marron 
Antic uno, 246,71 €,  

www.malvarosa.sk

pripravila Michaela Donauerová

záhradnÉ  
(PO)SEDENIE
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nanákupe

Tipy 
na nákup

800 € – 1/1 strany
Podklady: produktové 

fotografie, názvy produk-
tov, opisy produktov,  

cena a veľkosť, 
kontakt na web

Product
placement 

800 €
Podklady: 250 znakov, 
produktováfotografia, 

názov produktu, 
opis produktu,  
cena a veľkosť, 
kontakt na web

B2CTvorivé ekoBývanie    Ako bývať za menej a ekologicky
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Kto číta časopis Urob si sám?
Typickým čitateľom je muž s priemerným vekom 42 rokov, 
ktorý vlastní rodinný dom a záhradu a je živiteľom rodiny. 
Je domácky založený, praktický a zručný. Vo voľnom 
čase sa venuje zveľaďovaniu a vylepšovaniu interiéru, 
dvora a záhrady. Medzi čitateľmi majú zastúpenie aj ženy 
v produktívnom veku, ktoré sú často iniciátorkami úprav 
bytu, domu či záhrady.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 1 651 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

66 % 11 % 
čitateľov chystá 

rekonštrukciu alebo práve 
rekonštruuje svoje bývanie.

čitateľov sa pripravuje 
na stavbu domu alebo 
práve stavia dom.

Chystajú rekonštrukciu

B2CUrob si sám    Najčítanejší časopis pre domácich majstrov

Základné informácie
Čítanosť 172 600 čitateľov mesačne
Náklad:   28 000 výtlačkov (audit ABC SR)
Periodicita: mesačník + 3-krát špeciál
Rozsah:  80 až 96 strán
Cena:  1,60 €
Ročník: 43

Prečo inzerovať v časopise Urob si sám?
01 Najčítanejší a najpredávanejší časopis pre domácich majstrov 

a ľudí, ktorí chystajú rekonštrukciu svojho bývania.
02 Médium s najväčšiou afinitou na trhu na cieľovú skupinu mužov 

v produktívnom veku, ktorí vlastnia rodinný dom a chystajú 
rekonštrukciu.

03 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej skupine 
čitateľov. Nepredané výtlačky časopisov sa zadarmo prikladajú 
k aktuálnym vydaniam časopisov o bývaní a záhrade.

04 Časopis Urob si sám je dlhodobo v prvej desiatke 
najpredávanejších mesačníkov na Slovensku.

05 Reklama v časopise je jedným z najsilnejších stimulov nákupného 
rozhodnutia respondentov (zdroj: prieskum GFK).

Distribúcia
•	 predplatitelia
•	 novinové	stánky,	predajne	tlače
•	 obchodné	reťazce	a	čerpacie	stanice	(napr.	Tesco,	Lidl,	Billa,	
Kaufland,	Terno,	COOP,	Metro,	OMV,	Shell,	Slovnaft,	Lukoil)

•	 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	a	www.predplatne.jaga.sk
•	 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk	 
a	www.floowie.com

65 % 35 % 
čitateľov sú muži, 
prevažne domáci 

majstri, ktorí si svoje 
bývanie zveľaďujú 

svojpomocne.

čitateľov sú ženy, 
ktorých počet sa 
zvyšuje od vytvorenia 
nového layoutu.

Muži aj ženy

12 % 30 % 19 % 18% 21 %
Vek

Ako financujú stavbu 
a rekonštrukciu

 54 % z vlastných zdrojov.
 19 % kombináciou vlastných 

zdrojov a úveru.
 16 % kombináciou vlastných 

zdrojov a stavebného sporenia.
 6 % prostredníctvom úveru.
 5 % prostredníctvom stavebného 

sporenia.

54 %
vlastné zdroje

6 %
úver

5 %
stavebné 
sporenie

19 %
kombinácia 

vlastné zdroje 
a úver

16 %
kombinácia 

vlastné zdroje 
a stavebné 

sporenie

70 %
čitateľov 

vlastní dom

29 %
čitateľov 

vlastní byt

1 %
čitateľov býva 

v prenájme

Majitelia 
nehnuteľností

 70 % čitateľov vlastní dom.
 29 % čitateľov vlastní byt.
 1 % čitateľov býva 

 v prenájme.

čitateľov si prečíta jedno 
vydanie Urob si sám.

172 600
Zdroj: celonárodný prieskum 
čítanosti MML-TGI

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM 
VYDANIA HLAVNÁ tÉMA HOBBY BýVANIE A StAVBA REKONštRUKCIA ZÁHRADA

Urob si sám 12/2022
OBJEDNáVKy: 31. 10. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 21. 10. 2022 
advertoriál 31. 10. 2022 
inzercia 4. 11. 2022

18. 11. 2022

•	Hlavná	téma:	Podlahové	
krytiny

•	Téma	čísla:	Tipy	na	
darčeky – náradie

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Seriál:	Hrubá	stavba •	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac

Urob si sám 1/2023
OBJEDNáVKy: 28. 11. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 16. 11. 2022 
advertoriál 26. 11. 2022 
inzercia 1. 12. 2022

14. 12. 2022

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Seriál:	Hrubá	stavba •	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac

Urob si sám 2/2023
OBJEDNáVKy:  2. 1. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  27. 12. 2022
advertoriál  2. 1. 2023
inzercia  9. 1. 2023

20. 1. 2023

•	Hlavná	téma:	 
Rekonštrukcia kúpeľne

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Strecha
•	Seriál:	Hrubá	stavba

•	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac
•	Skleník

Urob si sám 3/2023
OBJEDNáVKy:  1. 2. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  23. 1. 2023
advertoriál  1. 2. 2023
inzercia  6. 2. 2023

17. 2. 2023

•	Hlavná	téma:	 
Realizácia základov

•	Téma	čísla:	 
Interiérové podlahy

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Seriál:	Hrubá	stavba
•	Stavba	terasy

•	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac

Urob si sám 4/2023
OBJEDNáVKy:  1. 3. 2023
PODKLADy:
Redakčná spolupráca  20. 2. 2023
advertoriál  1. 3. 2023
inzercia  6. 3. 2023

17. 3. 2023

• Hlavná téma: Hrubá 
stavba  – začíname 
stavať dom

•	Téma	čísla:	Strecha,	
terasy, Hydroizolácie 
základov RD,  
Začíname stavať dom

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Strecha
•	Seriál:	Hrubá	stavba

•	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac
•	Záhradná	technika
•	Vysoké	záhony

Urob si sám 5/2023
OBJEDNáVKy:  28. 3. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca 17. 3. 2023
advertoriál  28. 3. 2023
inzercia  31. 3. 2023

17. 4. 2023

•	Hlavná	téma:	Strecha
•	Téma čísla: Rekonštruk-

cia, Balkóny a terasy, 
Záhradné altánky, stavby 
z dreva, Moderné interié-
rové a exteriérové dlažby

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Schody	v	rod.	dome
•	Izolačné	stav.	materiály
•	Suchá	výstavba
•	Seriál:	Hrubá	stavba
•	Stavebniny,	obklady	

a dlažby

•	Rekonštrukcie
•	Prestavby	terás	

a balkónov

•	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac

Urob si sám špeciál 1/2023
Z čoho stavať
OBJEDNáVKy:  4. 4. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  27. 3. 2023
advertoriál  4.4. 2023
inzercia  11. 4. 2023

21. 4. 2023
Urob si sám špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Veľký sprievodca  
stavbou rodinného 

domu

•	Plánovanie,	rozpočty,		
projekty

•	Hrubá	stavba	
•	Stavebné	materiály	
•	Tepelné	a	zvukové	

izolácie

•	Okná	a	dvere
•	Omietky	a	stierky
•	Technické	zariadenia	

rodinného domu 
•	Využitie	obnoviteľ-

ných zdrojov

•	Podlahy	a	obklady
•	Bezpečnosť	
   v rodinnom dome
•	Sauny

Urob si sám 6/2023
OBJEDNáVKy:  3. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  21. 4. 2023
advertoriál  3. 5. 2023
inzercia  9. 5. 2023

19. 5. 2023

•	Hlavná	téma:	 
Exteriérové dlažby

•	Téma	čísla:	 
Maľovanie interiéru 
a exteriéru,  
Úprava	trávnika

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Seriál:	Hrubá	stavba •	Rekonštrukcie
•	Záhradné	domy

•	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac
•	Chodníky	a	spevnené	
   plochy
•	Bazén

Urob si sám 7/2023
OBJEDNáVKy:  2. 6. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  24. 5. 2023
advertoriál  2. 6. 2023
inzercia  7. 6. 2023

20. 6. 2023

•	Hlavná	téma:	 
Natieranie a údržba 
dreva

•	Téma	čísla:	Záhradné	
kozuby, Farby v interiéri 
a v exteriéri

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Strecha
•	Murovacie	materiály
•	Seriál:	Hrubá	stavba

•	Rekonštrukcie
•	Altánok,	pergola

•	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac
•	Chodníky	a	spevnené	
   plochy
•	Bazén
•	Kompostovanie

Urob si sám špeciál 2/2023 
Ako šetriť na energiách a bývaní
OBJEDNáVKy:  15. 6. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  6. 6. 2023
advertoriál  15. 6. 2023
inzercia  20. 6. 2023

3. 7. 2023
Urob si sám špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Udržateľnost, 
cirkularita, 

úspory

•	Úsporné	bývanie
•	Udržateľná	výstavba
•	Cirkularita	materiálov	

pri zariaďovaní 
bývania

•		Rekonštrukcie	
s využitím 
ekologických 
technológií

•	Ekozáhrada

Urob si sám 8/2023
OBJEDNáVKy:  3. 7. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  22. 6. 2023
advertoriál  3.7. 2023
inzercia  7. 7. 2023

20. 7. 2023

•	Hlavná	téma:	Jazierka	
a zavlažovanie

•	Téma	čísla:	
Rekonštrukcia kúpeľne,  
Jazierka a zavlažovanie

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Seriál:	Hrubá	stavba •	Rekonštrukcie:			
   Kúpeľňa 
•	Altánok,	pergola

•	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac
•	Kompostovanie

Urob si sám 9/2023
OBJEDNáVKy:  2. 8. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  24. 7. 2023
advertoriál  2 .8. 2023
inzercia  7. 8. 2023

18. 8. 2023

•	Hlavná	téma:	 
Vykurovanie – prehľad

•	Téma	čísla:	Balkóny	 
a terasy, Hydroizolácia 
spodnej vrstvy

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Suchá	výstavba
•	Cementy	a	prísady	 

do betónu
•	Kozub	a	pec	 

v rodinnom dome
•	Seriál:	Hrubá	stavba

•	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac
•	Chodníky	a	spevnené	
   plochy

Urob si sám 10/2023
OBJEDNáVKy:  4. 9. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  24. 8. 2023
advertoriál  4.9. 2023
inzercia  7. 9. 2023

20. 9. 2023

•	Hlavná	téma:	Hrubá	
stavba pred zimnou 
sezónou

•	Téma	čísla:	Hydroizolácia	
–	komíny,	Údržba	kotlov	
pred vykurovacou 
sezónou

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Vykurovanie	 
rodinného domu

•	Terasy	a	balkóny
•	Izolačné	materiály
•	Seriál:	Hrubá	stavba
•	Kozub	a	pec	v	dome
•	Osvetlenie

•	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac

Urob si sám špeciál 3/2023 
Rekonštrukcia domu a bytu
Objednávky:  13. 9. 2023
Podklady:
redakčná spolupráca  4. 9. 2023
advertoriál  13. 9. 2023
inzercia  19. 9. 2023

2. 10. 2023
Urob si sám špeciál 

je v predaji 
3 mesiace.

Veľký sprievodca
rekonštrukciou 

domu a bytu

•	Plánovanie,	rozpočty,		
projekty

•	Hrubá	stavba	
•	Stavebné	materiály	
•	Tepelné	a	zvukové	

izolácie

•	Okná	a	dvere
•	Omietky	a	stierky
•	Technické	zariadenia	

rodinného domu 
•	Využitie	obnoviteľných	

zdrojov

•	Podlahy	a	obklady
•	Bezpečnosť	
   v rodinnom dome
•	Sauny

Urob si sám 11/2023
OBJEDNáVKy:  4. 10. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  25. 9. 2023
advertoriál  4.10. 2023
inzercia  9. 10. 2023

20. 10. 2023

•	Hlavná	téma:	 
Strecha – výmena

•	Téma	čísla:	Jesenné	
upratovanie záhrady, 
Strecha – výmena či 
oprava? 

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Strecha
•	Moderné	vykurovacie	

telesá
•	Seriál:	Hrubá	stavba
•	Podlahové	krytiny

•	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac
•	Zimné	upratovanie

Urob si sám 12/2023
OBJEDNáVKy:  31. 10. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  23. 10. 2023
advertoriál  31.10. 2023
inzercia  6. 11. 2023

20. 11. 2023

•	Hlavná	téma:	Podlahové	
krytiny

•	Téma	čísla:	Tipy	na	
darčeky – náradie

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Seriál:	Hrubá	stavba •	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac

Urob si sám 1/2024
OBJEDNáVKy:  28. 11. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  16. 11. 2023
advertoriál  28.11. 2023
inzercia  1. 12. 2023

14. 12. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Seriál:	Hrubá	stavba •	Rekonštrukcie •	Choroby	a	škodcovia
•	Rady	na	mesiac

B2CUrob si sám    Najčítanejší časopis pre domácich majstrov
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TexT redakcia, realizácia a foTo Marian drobnica

Ak hľadáte skvelý projekt pre deti, už nehľadajte! Tento 
neuveriteľne zábavný projekt navyše zvládne každý domáci 
majster, pretože sa dá zhotoviť z ľahko dostupných materiálov 
a taktiež si pri ňom vystačíte s bežným „kutilským“ náradím.
Trojuholník môžu používať bábätká už od 6 mesiacov a deti od 
4 do 5 rokov v závislosti od ich hmotnosti.

2  BrúSenie
Vyrezané oblúky, ako aj všetky hrany na 
budúcich nohách trojuholníka vybrúste 
pomocou vibračnej brúsky alebo jemným 
brúsnym papierom dohladka.

1  nohy rámu
Z hobľovaných hranolov si namerajte 
a odrežte nohy rámu podľa schémy (A a B). 
Na koncoch hranolov narysujte polkružnicu 
s priemerom 37 mm a priamočiarou pílou 
odrežte oblúk.

4  otvory na priečky
Na dlhších nohách prvý bod na otvor zaznačte 
30 mm od kraja, na kratších nohách zasa 
70 mm od kraja, ďalšie body zakreslite 
v rozstupoch 125 mm od seba. 

5  Spájanie lepením
Postupne spájajte lepením najskôr priečky 
s dlhými nohami, potom s krátkymi nohami. 
Spoje zafixujte na 12 až 24 hodín pomocou 
zvierok. 

3  priečky na reBriny
Pevné priečky na rebriny sme vyrobili z násad 
na hrable, ktoré sú z bukového dreva. Narežte 
ich na požadovanú dĺžku a vybrúste dohladka.

Budete potreBovať
MaTeriál

 Hobľovaný smrekový hranol  
(2 ks, 50 × 75 × 2 000 mm)     

 Násada na hrable (13 ks, Ø 28 mm)
 Lepenka alebo škárovka z mäkkého dreva 
(2 ks, 18 × 250 × 250 mm)

 Lepidlo na drevo Wood-x D3 
 Nábytková matica (1 ks balenia 6 × 13 mm)
 Metrická nábytková skrutka  
(8 ks, 6 × 70 mm)

Náradie
 Meter, ceruzka, uholník alebo vodováha 
 Priamočiara píla alebo ručná pílka
 Vŕtačka, Forstnerov vrták (Ø 30mm), 
vrták do dreva (Ø 8 mm)

 Vibračná brúska alebo brúsny klátik 
 Stolárske zvierky 
 Imbusový kľúč šesťhranný veľkosť č. 4 a 6 

Náklady: do 60 €
Časová náročnosť: 1 víkend
Zručnosť: mierne pokročilý

„Konštrukcia je skladacia, čo 
uľahčuje jeho ľahké uskladnenie.“

radí majo drobNica
domáci majster

Hĺbka otvorov 
20 mm

Ø tyčiek  
28 mm 

Jemný  
brúsny  
papier

Ø otvoru  
30 mm 

2  piklerovej 
trojuholník 

36  

Sprchové záSteny SAnSWISS – 
kvAlItA, vArIAbIlItA A štýl

advertoriál SanSwiSS

Pri renovácii či budovaní novej kúpeľne sa spoľahnite na tradičnú 
kvalitu SanSwiss. Podľa dispozície svojej kúpeľne zvoľte osvedčené 
sprchové zásteny z radov CADURA, TOP-LINE a TOP-LINE S.

c
ADURA je výnimočná 
svojím výrazným dizajnom, 
prepracovanou ergonómiou 
a vysokofunkčnými riešeniami. 

Štandardná výška je veľkorysých 2 000 mm. 

Krídlové dvere radu CADURA sa otvárajú 
von aj dovnútra a disponujú integrovanými 
pántmi, čo uľahčuje čistenie. Posuvné dvere sú 
vybavené Soft open/close systémom na ľahké 
i tiché otváranie a zatváranie dverí. Praktický 
odklápací systém pri posuvných dverách 
umožňuje bezproblémové čistenie. Sprchové 
zásteny CADURA v aluchrómovom vyhotovení 
dopĺňajú nové kolekcie – žiarivá zlatá GOLD 
LINE, extravagantná matná čierna BLACK 
LINE a decentná matná biela WHITE LINE. 
Na zaistenie súkromia odporúčame originálny 
dekor skla Shade.
TOP-LINE je variabilný rad, ktorý ponúka 
vynikajúce riešenie do akejkoľvek kúpeľne. 
Veľký výber štandardných sprchových kútov, 
walk-in zásten i vaňových zásten s najrôznejšími 
sklami dopĺňajú možnosti atypických variantov. 

CADURA. Jednokrídlové dvere s bočnou 
stenou v matnej bielej farbe a s čírym 
sklom. Vanička ILA.

V ponuke sú krídlové dvere s otváraním 
von alebo von aj dovnútra, posuvné dvere 
alebo zalamovacie dvere. Štandardná výška 
sprchových zásten radu TOP-LINE je 
1 900 mm. Pri výške 2 000 mm odporúčame 
sprchové zásteny radu TOP-LINE S, ktorý 
ponúka SanSwiss aj v atraktívnej matnej 
čiernej farbe (kolekcia BLACK LINE).
Sprchové zásteny SanSwiss sa štandardne 
dodávajú s antiplakovou úpravou Aquaperle. 
Do menších kúpeľní odporúčame populárne 
WALK-IN zásteny. 
V priestrannej kúpeľni sa ponúka veľkorysé 
riešenie – tzv. U-montáž. Ide o spojenie 
sprchových dverí s dvomi bočnými stenami.
www.sanswiss.sk

TOP-LINE S. Štvrťkruh s dvojdielnymi 
posuvnými dverami v matnej čiernej 
farbe. Vanička ILA.

San_Swiss_PR_USS2008_KS.indd   27 13.7.2020   10:27:09
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akumulátorová kosačka  
na trávniky do 1 700 m2

Model DLM462 s vlastným pohonom 
a kovovým podvozkom DLM462Z je 
vybavený štyrmi slotmi na 18 V Li-ion 
LXT batérie, pričom využíva dve 
batérie, po ich vybití jednoduchým 
prepnutím vypínača prepnete 
na rezervné batérie, čím 
predĺžite čas nepretržitej 
prevádzky. 
Akumulátory sú 
kompatibilné 
so značkou 
Makita. 
Žiadne emisie 
a nízka hladina hluku 
ju predurčujú na použitie v lokalitách, ako sú napríklad bytové 
zástavby, nemocnice, zástavby rodinných domov a domovy 
sociálnych služieb. Je vybavená technológiami XPT (ochrana 
proti nadmernému prachu a vlhkosti), SOFT NO LOAD (otáčky 
motora sa automaticky znížia alebo zvýšia podľa záťaže motora), 
BL motor (bezuhlíkový motor na efektívnejšie využitie batérií). 
Zber trávy do zberného koša (60 l) s ukazovateľom naplnenia koša 
alebo mulčovanie pomocou pribaleného mulčovacieho klinu, ľahká 
manipulácia, centrálne nastavenie výšky kosenia pákou s ôsmimi 
polohami v rozpätí 25 – 100 mm. Kosačka sa dodáva bez batérií 
a nabíjačky. odporúčaná cena je 799,99 €. www.makita.sk.

presné a výkonné nožnice
Nožnice na živý plot EGO Power+ s 56 V EGO batériou, ktorá sa 
výkonom vyrovná benzínu, vás prekvapia výdržou na jedno nabitie. 
Otočná zadná rukoväť a duálny spúšťací systém poskytujú lepší 
komfort i bezpečnosť užívateľa, zatiaľ čo hladký a tichý bezkefový 
motor a prevodovka poskytujú všetku potrebnú energiu bez 
vibrácií, splodín a hluku spaľovacieho motora. Tieto nožnice sú 
dostupné v dĺžkach od 51 do 65 cm, čo ich robí ideálnymi na 
starostlivosť o živý plot s akoukoľvek šírkou. Ich silnou stránkou 
sú dvojité ostrie, ako aj laserom rezané a diamantmi brúsené 
nože na presný a čistý rez. Dvojrýchlostný volič umožňuje zvoliť 
správnu rýchlosť pri každej úlohe a veľká rezná kapacita znamená, 
že môžete pracovať aj na širších živých plotoch s hrubšími vetvami 
a stonkami. Špička čepele je chránená pred prípadným nárazom 
do steny či oplotenia. Aby bola bezpečnosť pri práci vyššia, je čepeľ 
vybavená bezpečnostným chráničom, vďaka ktorému sa vyhnete 
zraneniu, zatiaľ čo elektrická brzda po uvoľnení spúšte okamžite 
zastaví čepeľ. Viac informácií na www.egopower.sk a u predajcov 
(napr. GAZDA Centrum Bratislava). cena od 99 €.

dobrý nákup

VARIANT-HAUS®

Tepelný odpor R až 9,77 m2.K/W.

CESTA K VYŠŠÍM 
ENERGETICKÝM 
ÚSPORÁM 
BUDOV

Systém strateného debnenia z dutých tvárnic 
z expandovaného polystyrénu na konštrukcie 
vonkajších a vnútorných stien nad úrovňou 
aj pod úrovňou terénu a priečok energeticky 
úsporných a pasívnych budov.

Jednoduchá a rýchla výstavba, nízke náklady 
na výstavbu vďaka možnosti svojpomocnej 
výstavby, LEGO pre dospelých.

m_Varianthaus_UROB_SI_SAM_95x267_zal.indd   1 4.6.2020   11:
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radí 
odborník

richard 
slafkovský
špecialista 
na náradie zo 
spoločnosti ALLMEDIA, spol s r. o.

„Ak ste si už vybrali 
vhodný kotúč, nezabudnite 
na bezpečnostné opatrenia 

pri samotnej práci, ktoré 
treba určite dodržiavať.“

+  priemer kotúča 
Do brúsky upínajte len určený 
priemer kotúča, nikdy nie iný. 
Kotúče sú dimenzované na 
maximálnu obvodovú rýchlosť 
80 m/s, z čoho sa potom odvíjajú 
odporúčané otáčky. Čím väčší 
priemer kotúča, tým nižšie otáčky, 
aby sa dodržala maximálna 
obvodová rýchlosť.

+  ochranný kryt 
Vždy ho používajte. Určite by ste 
nechceli zažiť, aby sa vám kotúč pri 
neodbornej manipulácii rozpadol pri 
otáčkach 10 000 m/s.

+  ochranné doplnky 
Nezabudnite používať ochranné 
pracovné prostriedky, t. j. ochranné 
okuliare, rukavice, prípadne 
slúchadlá a respirátor, keďže pri 
rezaní a brúsení sa dosť práši.

Ďalšie 
praktické rady 
nezabudnite sledovať 

v premiére každú 
sobotu o 18.30 h  

na jednotke.

dielŇa
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Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany
5 200 €

2/1 strany do zrkadla

1/1 strany
3 000 €

1/1 strany do zrkadla

1/2 strany šírka
1 750 €

1/2 strany výška

1/3 strany šírka
1 250 €

1/3 strany výška

2. strana obálky 3 550 €

1. strana časopisu 3 550 €

ďalšie strany pred editoriálom 3 400 €

1/3 výšky pri editoriáli 2 150 €

3. strana obálky 3 350 €

4. strana obálky 4 200 €

2/1 PR 5 000 znakov, 2 – 5 obrázkov, logo 5 200 €

1/1 PR 4 000 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 3 000 €
1/2 PR šírka

2 000 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 750 €
1/2 PR výška

2/3 PR šírka
3 000 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 100 €

2/3 PR výška
redakčná rubrika* 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

450 znakov, 1 obrázok 1 100 €

dobrý nákup (1 produkt) 450 znakov, 1 foto, cena 
a kontakt 1 100 €

product placement 250 znakov, 1 obrázok 800 €
branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia** minimálna cena 
2 550 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.
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* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba 
novinky a informácie predtým nepublikované 
v časopise Urob si sám. Redakcia si vyhradzuje 
právo na gramatickú, štylistickú a formálnu 
úpravu dodaných textových materiálov a tiež na 
úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené 
na uverejňovanie všeobecných informácií 
o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania 
sa určí po doručení vzorky na základe jej 
rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, 
aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

Formáty a ceny inzercie

PRÍPLAtOK: 
10 % za požadované 
umiestnenie

ZĽAVY: 
15 % agentúrna 
provízia 
pre zmluvných 
partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu
100 % po termíne 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu

Neštandardné formáty

Akumulátorové nožnice  
na živé ploty
Nožnice s označením DUH602 sú poháňané 
bezuhlíkovým motorom (BL motor), vďaka ktorému 
sa kapacita akumulátora využíva efektívnejšie ako pri 
bežných uhlíkových elektromotoroch. Obojstranne 
zaostrené čepele s obojstranným smerom rezu ľahko 
strihajú konáre až do priemeru 23,5 mm. Dĺžka lišty 
60 cm sa uplatní pri údržbe väčších plôch. Nožnice 
disponujú otočnou rukoväťou, čím sa prispôsobujú 
nárokom pri práci. Elektrická brzda zastaví motor 
hneď po uvoľnení jednej ruky. Pružné uloženie motora, 
prevodovky a lišty zabezpečuje nízke vibrácie. Nožnice 
sa dodávajú vo verzii RT (1× akumulátor BL1850 5Ah, 
nabíjačka) alebo bez akumulátora a nabíjačky, ak ich 
už od spoločnosti Makita máte. nožnice duh602rT 
s akumulátorom a nabíjačkou kúpite za 399,99 € 
a nožnice duh602Z bez akumulátora a nabíjačky za 
269,99 €. www.makita.sk

zmiernite letné horúčavy 
v byte či dome až o 7 °c 

Vonkajšia roleta znižuje tepelné straty 
v zimnom období. Keď je vonku neznesiteľné 

teplo, udržujte si doma príjemnú 
teplotu vďaka vonkajším markízam 

a roletám, ktoré zabraňujú prenikaniu 
slnečného tepla cez okná. Vonkajšie 
rolety VELUX sú ideálne na každé 
ročné obdobie. Chránia interiér 
pred vysokou teplotou v lete, 

pomáhajú udržiavať teplo v zime 
a umožňujú úplné zatemnenie 

kedykoľvek počas dňa. Bezúdržbová 
hliníková konštrukcia s dlhou životnosťou 

odoláva aj najnáročnejším poveternostným 
podmienkam a pomáha chrániť vaše okno pred vlámaním, znižuje hluk 
dažďa a krupobitia.
náš Tip. ak chcete chrániť interiér pred teplom z exteriéru, no 
zachovať výhľad von, zvoľte si vonkajšiu markízu.

doBrý Nákup

HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE

MILIÓNOV M2 
PREDANÝCH FÓLIÍ

VIAC AKO

HYDROIZOLÁCIA 
PREVERENÁ POLSTOROČÍM

WWW.FATRAFOL.SK

SPOĽAHLIVÁ 
HYDROIZOLÁCIA 

STREŠNÝCH 
PLÁŠŤOV

proti dažďovej vode, 
snehu a vlhkosti na 

rovné a šikmé strechy

OSVEDČENÁ 
IZOLÁCIA 

SPODNÝCH 
STAVIEB

proti zemnej vlhkosti, 
tlakovej vode, ropným 

látkam a radónu

ŠPECIÁLNA 
HYDRO-

IZOLAČNÁ 
FÓLIA 

izolácia záhradných
jazierok, rybníkov a 

vodných plôch

viete udržať 
slnečné lúče pod 

kontrolou?
Zúčastnite sa nášho 

súťažného kvízu a hrajte 
o inteligentný systém VELUX 

ACTIVE with NETATMO.
www.urobsisam.sk/

letovtieni
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3× miniprojekt

Budete potreBovať
MaTeriál

 Smreková škárovka (alebo iná doska  
s min. rozmermi 17 × 400 × 500 mm)

 Drevený hranolček na uchytenie sita  
(2 ks, 15 × 30 × 375 mm)

 Drevený hranolček na rúčky  
(2 ks, 15 × 30 × 240 mm)

 Drevená guľovitá tyč na rúčku  
(1 ks, Ø 15 × 400 mm)

 Sito s otvormi približne 10 × 10 mm 
s minimálnymi rozmermi 480 × 370 mm

 transferový gél na prenos textu  
(napr. Marabu)

 Biocídne napúšťadlo na drevo
 Lazúra na drevo (napr. Chemolux Lignum) 
 Lepidlo na drevo (napr.  Pattex wood)

náradie
 Priamočiara píla, brúsny papier
 Akumulátorový skrutkovač 
 Plochý štetec
 Nožnice na plech, sponkovačka

KošíK na úrodu

TexT, foTo a realizácia Jana ardanová

Je ľahký a praktický. Slúži na zber a oplachovanie 
zeleniny vodou, ktorá vďaka situ ľahko pretečie von. 
Vyrobiť si môžete rôzne veľkosti, menší na zber 
jahôd alebo väčší na paradajky.

rAdí JAnA ArdAnová
dizajnérka dekorácií

„Zhotovte si do záhrady 
praktické ‚zlepšováky‘, 
ktoré vám pomôžu pri 

spracovávaní vlastnoručne 
dopestovanej úrody.“

2  Spojovacie hranolčeky
Potom vypíľte dva spojovacie hranolčeky dlhé 
375 mm a dva, ktoré budú slúžiť na uchytenie 
rúčky – tie odpíľte na jednom konci do 
oblúka, pričom môžu byť dlhé 240 mm.

4  napúšťanie a lazúrovanie
Všetky diely natrite biocídnym napúšťadlom a po 
jeho uschnutí lazúrou na drevo v dvoch vrstvách. 
Na dosku môžete predtým namaľovať nápis 
alebo ho pretlačiť pomocou transferového gélu.

6  Upevnenie Sita a rúčky
Sponkovačkou prichyťte sito na bočné 
hranolčeky. Postupujte od stredu ku krajom. 
Potom upevnite bočné hranolčeky o bočné 
dosky, vložte do dier rúčku a prilepte ju 
lepidlom na drevo.

1  Bočné Steny
Z papiera si vystrihnite maketu bočnej steny 
koša (280 × 130 mm) a prekreslite ju dvakrát 
na škárovku. Priamočiarou pílou vypíľte dva 
kusy a hrany prebrúste brúsnym papierom.

3  otvory na rúčkU
Do oboch hranolčekov na uchytenie 
rúčky vyvŕtajte na konci s oblúkom diery 
s priemerom 15 mm. 

5  hranolčeky na rúčkU
Po uschnutí lazúry priskrutkujte na vnútornú 
stranu bočných dosiek hranolčeky s otvormi 
na rúčku. Každý pomocou troch skrutiek do 
dreva. Otvory si však najskôr predvŕtajte.

Náklady: do 6 €
Časová náročnosť: 2 dni
Zručnosť: začiatočník

phototransfer 
medium
Aplikujte laserové výtlačky výrokov, 
fotografií, obrázkov alebo ozdôb na mnoho 
rôznych povrchov svojich bytových doplnkov. 
Použiť ho môžete na drevo, MDF, kov, 
a mnoho ďalších materiálov. Dostanete 
ho aj ako súpravu spolu s lakom, štetcom 
a stierkou, ktorá je skvelým darčekom pre 
tvorivých ľudí. Cena za súpravu 10,31 €, 
www.davinci.sk

padlo nám 
do oka

28  

Product
placement 

800 €
Podklady: produktová 

fotografia, názov  
produktu, charakteristika 

produktu, cena  
a veľkosť balenia,  
kontakt na web

Plošná inzercia

+  lazúry
Nejde o bezfarebný náter. Môžete si vyberať 
z množstva farebných odtieňov. Lazúra 
drevo vykreslí a bude vidieť jeho štruktúru, 
navyše drevo chráni pred poveternostnými 
podmienkami. Lazúry možno rozdeliť do 
troch skupín. Tenkovrstvové (na vpitie 
do dreva bez zanechania vrstvy laku), 
hrubovrstvové (do dreva sa vpijú len málo 
a zanechávajú na povrchu lakový film) 
a zosvetľujúce (na drevo tmavých odtieňov).

+  krycia farba
Prinavráti staršiemu drevu jeho stratenú 
krásu. Plní i ochrannú funkciu pred 
mechanickými či poveternostnými vplyvmi. 
Štruktúru dreva však úplne prekryje, čím 
zamaskuje jeho prípadné nedostatky či 
poškodenia. Obnova je zložitejšia, pretože 
náter nie je paropriepustný a vytvorí 
jednoliaty vzhľad. Vybrať si môžete 
z množstva všakovakých odtieňov.

+  oleje a laky
Plnia predovšetkým estetickú funkciu. 
Zachovávajú prirodzenú krásu dreva. 
Oleje alebo vosky na drevo umožňujú 
drevu pohlcovať ju a opäť odovzdávať. 
Olej, ktorý sa nevsiakne, zotrite, inak by 
sa mohla vytvoriť hrubšia vrstva, ktorá 
sa môže časom odlúpnuť. Laky vytvárajú 
na povrchu hrubšiu vrstvu náteru, čím 
uzatvárajú póry dreva. Môžu mať však 
sklon k praskaniu a odlupovaniu.

+  naPúšťadlá
Zabezpečujú ochranu dreva pred 
drevokazným hmyzom či hubami, taktiež 
môžu chrániť drevo pred zmodrením 
i plesňami. Vpijú sa priamo do dreva 
a chránia ho zvnútra. Napúšťadlo 
používajte ako úplne prvý náter a potom 
pokračujte ostatnými. Štruktúra dreva 
zostáva po ošetrení viditeľná.

vyznáte sa v náteroch na drevo? raDí 
oDborník

andrej Žúrek
marketingový 
manažér 
Chemolak, a. s.

aký je rozdiel medzi vodnými 
a syntetickými materiálmi?
Vodouriediteľné nátery neobsahujú 
rozpúšťadlá. Na slnku neoxidujú 
a časom vám nezožltnú, to však 
v prípade, že tieto farby obsahujú UV 
stabilizátor. Nezapáchajú a môžete 
s nimi pracovať aj v interiéri. Vďaka 
tomu, že sú riediteľné vodou, pracovné 
pomôcky stačí umyť pod vodou. 
Ideálne hneď po skončení natierania.
Nátery na báze rozpúšťadiel majú 
vyššiu životnosť, pretože sa dostávajú 
hlbšie pod povrch dreva. Môžu 
vytvoriť vyšší lesk materiálu a nátery 
neobsahujúce UV stabilizátor môžu 
časom zožltnúť. 

Možno nejakým spôsobom 
predĺžiť životnosť náteru? 
Nenechajte náter na drevenom 
povrchu úplne zničiť a povrch dreva 
renovujte skôr, ako dôjde k jeho 
viditeľnému poškodeniu. Riaďte sa 
pokynmi výrobcu, ale spravidla platí, 
že drevo ošetrené olejom vyžaduje 
najčastejšiu obnovu náteru – aspoň 
raz za sezónu, ideálne 2x za sezónu 
(na začiatku a na konci  sezóny pred 
zazimovaním). Povrchu ošetrenému 
tenkovrstvovou lazúrou postačí 
venovať sa každých päť až šesť rokov 
a v prípade hrubovrstvovej je to 
šesť až osem rokov (ich renovácia 
je však podstatne náročnejšia). Čo 
sa týka farby, jej obnova závisí od 
konkrétneho druhu. 

nakoľko zaťažia nátery na 
drevo životné prostredie?
Šetrnejšie sú určite vodouriediteľné 
nátery. Napovedajú to fakty, že sú 
bez zápachu a dajú sa vyčistiť vodou, 
pretože neobsahujú škodlivé látky. 
Našou snahou je aj rozpúšťadlové 
nátery vyrábať tak, aby boli pre 
životné prostredie čo najmenšou 
záťažou, pri výrobe sa používajú 
rozpúšťadlá bez obsahu aromatických 
uhľovodíkov a so zníženým zápachom 
a absolútne sú pri výrobe vylúčené 
ťažké kovy a iné nebezpečné látky.

dielňa

Kedy siahnuť po napúšťadle, oleji, laku na drevo alebo zmeniť jeho farbu? 
Pri výbere zohľadnite aj to, či dávate prednosť rozpúšťadlovým látkam alebo 
uprednostníte ekologické vlastnosti olejov a vodouriediteľných náterov. 

ochranné olejové napúšťadlo 
bochemit estetik v rôznych farebných 
odtieňoch preniká hlboko do štruktúry 
dreva, zvýrazňuje jeho kresbu a dodáva 
mu požadovaný odtieň. cena 10,50 €/l. 
www.bochemit.eu

ochranná lazúra na drevo chemolux 
lignum, zabezpečuje vysokú penetráciu 
a UV ochranu pred hubami a plesňami.  
cena 11,10 €/0,75 l. www.chemolak.sk

impregnácia dreva proti červotočom 
xylandecor xylamon, konzervačný 
kvapalný prípravok na báze rozpúšťadiel. 
Následne pôsobí ako preventívny 
prostriedok proti napadnutiu hmyzom. 
cena 14,69 €/0,75 l. www.hornbach.sk

krycia farba na drevo plus hornbach je 
hodvábne matná a vodouriediteľná, vhodná 
do exteriéru na záhradné domčeky, strešné 
podhľady, pokrytie, ploty či pohľadové prvky. 
cena 13,49 €/0,75 l. www.hornbach.sk
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2/3 PR šírka
2 100 €

3 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, logo

2/3 PR výška
2 100 €

3 000 znakov, 
1 – 2 obrázky, 

logo

STavBa

  široký sortiment typov a rozmerov

  vo vyhotovení pre teplovodné  

i kombinované vykurovanie

  krajné či stredové pripojenie

  viac ako 200 farebných odtieňov  

zo vzorkovníka RAL

  vyrobené z kvalitnej ocele  

s predĺženou zárukou 5 rokov

DIZAJN DO  
VAŠEJ KÚPEĽNE

KORALUX  

A KORATHERM  

AQUAPANEL

www.korado.cz  |   korado.as

17425-Korado-Kampan printy-2020-Urob si sam-8-62x267-ZR-KORALUX-AQUAPANEL-SK.indd   110.06.2020   13:50:42
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Požiarna odolnosť

Vzduchová nepriezvučnosť

Maximálna výška steny

Hmotnosť konštrukcie

Hrúbka steny

Priečky Rigips na kovovej podkonštrukcii

3.40.01 G X
Kód: SK 12

Priečky do vlhkých priestorov jednoducho  opláštené
Jednoduchá podkonštrukcia HR-CW 50; dosky Glasroc X

Hmax = 3 500 mm
(pri štandardnom rozstupe HR-CW profilov)

25 – 26 kg/m 2

75 mm

Rw = 46 dB

EI 45

Opláštenie 1 Sadrová doska Glasroc X 

Podkonštrukcia 2.1 Zvislý Hydroprofil HR-CW 50 *)

2.2 Vodorovný Hydroprofil HR-UW 50 *)

Izolácia 3 Minerálna iz olácia podľa špecifikácie

Pripevnenie 4.1 Skrutky Rigips GOLD 25 TN*)

6 Kotvenie do obvodových konštrukcií
7 Pripojovacie tesnenie

Tmelenie 5 Škáry zatmelené špeciálnym tmelom podľa 
technológie Glasroc X (odporúčaný tmel Vario H)

*)  V interiéroch s vlhkosťou nad 90 % a rizikom kondenzácie je potrebná zvýšená antikorózna úprava – použitie 
HydroProfilov a príslušenstva v úprave C3 alebo C5 M v stupňoch koróznej agresivity prostredia C3 alebo 

1

max. 625 mm

75
  m

m

4.1 2.1 5 13 67 5

skladba priečky oplášTenej doskou rigips glasroc X
1 Glasroc X, 2 zvislý Hydroprofil HR-CW 50*), 3 vodorovný Hydroprofil HR-UW 50*), 
4 minerálna izolácia podľa špecifikácie, 5 skrutky Rigips Gold 25 TN*), 6 škáry 
zatmelené špeciálnym tmelom podľa technológie Glasroc X (odporúčaný tmel Vario 
H), 7 kotvenie do obvodových konštrukcií, 8 pripojovacie tesnenie. V interiéroch 
s vlhkosťou nad 90 % a rizikom kondenzácie je potrebná zvýšená antikorózna ochrana 
– použitie HydroProfilov a príslušenstva v úprave C3 alebo C5 M pri stupňoch koróznej 
agresivity prostredia C3 alebo C5 M podľa STN EN ISO 12 944-2

na tmelenie spojov 
dosiek a v miestach, 

kde sa neuvažuje 
o obklade, sa odporúča 

použiť systémové 
výplňové tmely 

a celoplošné stierky. Na 
dosku s vodoodpudivým 

sadrovým jadrom 
kombinovanú s high-

tech tkaninou a odolnou 
proti plesniam Knauf 

Drystar je vhodné použiť 
vodoodolný výplňový 

tmel a celoplošnú 
stierku Drystar-Filler.

8
3

1

4

2

6

5

7

Vhodnú skladbu priečky 
konzultujte vždy s technickým 

poradcom výrobcu dosiek suchej 
výstavby, ktorý ju navrhne v závislosti 

od náročnosti prostredia 
a zariaďovacích predmetov, 

ktoré budete chcieť na 
priečku umiestniť.
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1/3 šírka
1 250 €

1/2 šírka
1 750 €

1/2 výška
1 750 €

1/3 výška
1 250 €

1/1 strany
3 000 €

TEXT na oTázky odpovEdá JuraJ Malík, produkTový Manažér značky vaillanT FoTo vaillanT

Ako vybrať tepelné čerpadlo 
s funkciou chladenia?

poradňa

P
ri výbere vhodného tepelného 
čerpadla, ktoré má v rodinnom 
dome slúžiť aj na chladenie, 
sa najskôr dobre poraďte 

s odborníkom. Ten vám odporučí 
najvhodnejšie riešenie, samozrejme, po 
obhliadke novostavby alebo staršieho 
rodinného domu a po prepočítaní tepelných 
strát (na základe nich určí výkon potrebný 
na vykurovanie, chladenie a prípadne aj 
prípravu teplej vody). Podľa typu tepelného 
čerpadla vám odporučí zariadenie buď 
s funkciou aktívneho, alebo pasívneho 
chladenia.

ako ušetriť?
Z praxe vieme, že aktívne chladenie je oveľa 
účinnejšie a efektívnejšie než to pasívne. Počas 
aktívneho chladenia pracuje celé tepelné 
čerpadlo, uvedie sa však do reverzného chodu. 
Čo to znamená? Štvorcestný prepínací ventil – 
ako súčasť chladivového okruhu tepelného 
čerpadla, počas tohto druhu chladenia 
zabezpečí zmenu smeru prúdenia chladiva 
v okruhu. To spôsobí, že teplo sa odoberá 
z vykurovaného priestoru (ochladzuje sa dom) 
a odovzdáva sa do okolitého prostredia. Dom 
sa správa ako zdroj tepla a vzduch, zem alebo 
voda (v závislosti od typu tepelného čerpadla) 
následne odobraté teplo pohltí.
Z hľadiska ekonomickej prevádzky a šetrenia 
možno povedať, že úspornejším spôsobom 
chladenia je však to pasívne. Tepelné čerpadlo 
počas chodu spotrebuje menej elektrickej 
energie, keďže nepracuje chladivový okruh 
s kompresorom, ale iba obehové čerpadlo 
primárneho zdroja tepla. Efekt chladenia 
však nebude taký výrazný (v porovnaní 
s aktívnym chladením). Pasívne chladenie 
sa realizuje pomocou prídavného modulu 
(doskového tepelného výmenníka), vo 
vyhotovení podľa výkonu tepelného čerpadla. 
Ten je buď vopred nainštalovaný v tepelnom 
čerpadle, alebo sa dá podľa potreby dodatočne 
doinštalovať. Väčšina výrobcov ho ponúka 
už v cene zariadenia, existujú však aj 
výnimky. Podrobnejšie informácie získate 
od konkrétneho výrobcu alebo odborníka na 
tepelné čerpadlá.

Na čo dať pozor?
Najpopulárnejším vyhotovením vykurovacieho 
systému je v súčasnosti nízkoteplotné 
podlahové vykurovanie, ktoré možno využiť 
v letných mesiacoch aj na chladenie, pretože 
podlaha má veľkú teplovýmennú plochu. Tu 
sa však treba dopredu poradiť s odborníkom 
a zohľadniť samotný chladiaci výkon podlahy. 
Pretože v tomto prípade sme limitovaní 
povrchovou teplotou podlahy pri chladení, 
ktorá by nemala klesnúť pod 18 °C, z dôvodu 
kondenzácie pár obsiahnutých vo vzduchu. 
Väčšina regulácií dokáže merať vlhkosť vzduchu 
a upravuje teplotu výstupnej vody do podlahy 
podľa aktuálneho rosného bodu. Taktiež pri 
tomto spôsobe chladenia nie je optimálna 
cirkulácia vzduchu v ochladzovanom priestore, 
pretože chladný vzduch sa drží pri podlahe.

aké sú ďalšie alternatívy?
Oveľa vhodnejším a účinnejším systémom na 
chladenie je stropné chladenie, stenové chladenie 
a v neposlednom rade dnes veľmi populárne 
chladenie s fancoilmi. Tieto systémy zabezpečujú 
rovnomernejšie ochladzovanie priestoru.
Medzi tie najefektívnejšie riešenia patrí stropné 
chladenie (prípadne stenové chladenie). Jeho 
hlavnou výhodou je rovnomerné ochladzovanie 
priestoru bez nepríjemného pocitu prievanu 
(studený vzduch „padá“ zo stropu smerom 
dole a rovnomerne ochladzuje celý priestor). 

Na chladenie možno použiť tepelné čerpadlá s funkciou aktívneho alebo pasívneho 
chladenia. Aký je medzi nimi hlavný rozdiel a pre ktoré sa rozhodnúť?

Aj tu sa však požaduje snímanie vlhkosti 
v priestore, pretože taktiež hrozí kondenzácia 
vlhkosti na chladiacej ploche, takže ste tiež 
limitovaní výstupnou teplotou chladiacej vody. 
Toto riešenie patrí k tým cenovo drahším, 
keďže sa vyžaduje inštalácia do celej stropnej 
plochy. Na druhej strane chladenie fancoilmi 
patrí medzi cenovo dostupnejšie riešenia. Jeho 
najväčšou výhodou je flexibilita a chladenie 
s nižšími výstupnými teplotami, čo umožňuje 
rýchlejšie ochladenie priestoru – podobne ako 
v prípade klimatizácie. Pri fancoiloch odpadá 
problém s kondenzáciou vlhkosti vo vzduchu 
a nie je potrebné snímanie vlhkosti, pretože 
majú zabudovaný odtok kondenzátu priamo 
v jednotke.

externú jednotku tepelného čerpadla 
vzduch/voda treba umiestniť do 
záhrady, k vonkajšej stene domu 
alebo na strechu garáže.

pasívne chladenie je možné 
použiť len pri tepelnom čerpadle 
zem/voda alebo voda/voda. A to 
z dôvodu, že pri tomto spôsobe 
chladenia sa využíva len nízka teplota 
primárneho zdroja tepla, teda zeme 
a vody, ktorá je celoročne takmer 
konštantná.
Technológiu akTívneho 
chladenia viete použiť pri všetkých 
typoch tepelných čerpadiel (zem/
voda, voda/voda a aj vzduch/voda).
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3 000 €

4 000 znakov, 
2 – 4 fotografie, 

1 logo

renovácia

paDlo náM 
Do oka

potoM

preDtýM

Janin tip
Na stôl aj stoličky môžete 
napísať mená obyvateľov 
domu, recept na varenie 

alebo obľúbené slová 
v rôznych jazykoch.

8/2020  49

Branding 
rubriky 
2 300 €

Podklady: logo

Redakčná
rubrika 
1 100 €

Podklady: text v rozsahu 
450 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web

B2CUrob si sám    Najčítanejší časopis pre domácich majstrov
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Základné informácie
Čítanosť: 83 700 čitateľov
Náklad:   32 000 výtlačkov
Periodicita: 10-krát ročne
Rozsah:  64 až 96 strán
Cena:  1,59 €
Ročník: 9

Distribúcia
•	 predplatitelia
•	 novinové	stánky,	predajne	tlače
•	 obchodné	reťazce	a	čerpacie	stanice	(napr.	Tesco,	Billa,	Lidl,	
Kaufland,	Terno,	COOP,	Metro,	OMV,	Shell,	Slovnaft,	Lukoil)

•	 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	a	www.predplatne.jaga.sk
•	 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom 
www.alza.sk	a	www.floowie.com

Kto číta časopis Záhrada?
Typickým čitateľom je prevažne žena vo veku 30–59 
rokov, ale aj muž v rovnakom veku 30–59 rokov, ktorí 
vlastnia záhradu. Je domácky založený, praktický a zručný. 
Vo voľnom čase sa venuje zveľaďovaniu a vylepšovaniu 
exteriéru, dvora a záhrady v každom ročnom období. 
Zaoberá sa prácami v záhrade a pestovaním, chovateľstvom 
a rád vlastnými rukami vytvára nové veci, ktoré mu tento 
exteriér skrášľujú a dotvárajú. Čitatelia časopisu milujú 
pestovanie kvetov a vlastných úžitkových plodín. Pre dámy 
časopis prináša množstvo nápadov, aby si aj samy dokázali 
vytvárať jednoduché záhradné dekorácie.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 1 005 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

82 % 

72 % 

17 % 

11 % 

26 % 

12 % 

čitateľov sú ženy, ktoré 
kladú dôraz na význam 
záhrady ako miesta na 
relaxáciu, ale aj miesta 
na pestovanie vlastnej 

úrody.

čitateľov sú muži, 
ktorých v časopise 
zaujímajú technickejšie 
a na zručnosť 
náročnejšie témy, 
pracovné postupy.

čitateľov 
chystá 

premenu 
záhrady.

čitateľov sa 
chystá alebo už 
rekonštruuje 
balkón.

Chystajú rekonštrukciu

Majitelia záhrad

čitateľov vlastní dom 
a k nemu prislúchajúcu 

záhradu.

čitateľov 
vlastní byt.

čitateľov vlastní 
chatu alebo chalupu, 
v okolí ktorej sa 
nachádza záhrada.

čitateľov vlastní záhradku 
v záhradkárskej oblasti.

Šéfredaktor Martin Čurda 
Poznáte ho z TV z relácie
Nová záhrada na TV JOJ.

Prečo inzerovať v časopise Záhrada?
01 Časopis poskytuje množstvo záhradných aj chovateľských 

nápadov, takže obsahuje všetko, čo potrebujú čitatelia vedieť 
na obhospodárenie záhrady či statku.

02 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej 
skupine čitateľov. Nepredané výtlačky časopisov sa zadarmo 
prikladajú k aktuálnym vydaniam časopisov o bývaní.

03 Jediný záhradný časopis s pracovnými postupmi.
04 Vysoký záujem čitateľov o inzerciu týkajúcu sa materiálov 

a náradia používaných pri prácach v domácnosti, v záhrade 
a pri rekonštrukciách domov a chát.

B2CZáhrada    Záhradný časopis s pracovnými postupmi

58 % 42 % 
Pre mužov aj pre ženy

Koľko zarábajú
 73 % čitateľov má priemerný životný 

štandard, priemerné príjmy.
 15 % čitateľov má nižší životný 

štandard, napr. študenti, 
nezamestnaní, dôchodcovia.

 12 % čitateľov má najvyšší sociálny 
status v spoločnosti, najvyššie 
príjmy.

73 %
priemerné 

príjmy

15 %
nižší životný 

štandard

12 %
vyššie 
príjmy

čitateľov si prečíta jedno 
vydanie časopisu Záhrada.

83 700
Zdroj: celonárodný prieskum 
čítanosti MML-TGI

13 % 23 % 33 % 25% 6 %
Vek 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM  
VYDANIA HOBBY ZÁHRADA ZÁHRADKÁRČENIE StAVBA A REKONštRUKCIA CHOVAtEĽStVO

ZÁHRADA 7/2022
OBJEDNáVKy: 16. 8. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 8. 8. 2022 
advertoriál 16. 8. 2022 
inzercia 23. 8. 2022

6. 9. 2022

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie
•	Záhradné	osvetlenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 8/2022
OBJEDNáVKy: 21. 9. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 13. 9. 2022 
advertoriál 21. 9. 2022
inzercia 26. 9. 2022

10. 10. 2022

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 9/2022
OBJEDNáVKy: 27. 10. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 18. 10. 2022 
advertoriál 27. 10. 2022 
inzercia 2. 11. 2022

14. 11. 2022

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 10/2022
OBJEDNáVKy: 29. 11. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 18. 11. 2022 
advertoriál 29. 11. 2022 
inzercia 2. 12. 2022

15. 12. 2022

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 1/2023
OBJEDNáVKy:  11. 1. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  30. 12. 2022
advertoriál  11. 1. 2023
inzercia  16. 1. 2023

27. 1. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 2/2023
OBJEDNáVKy:  15. 2. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  6. 2. 2023
advertoriál  15. 2. 2023
inzercia  20. 2. 2023

3. 3. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia
•	Záhradná	technika

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 3/2023
OBJEDNáVKy:  21. 3. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  10. 3. 2023
advertoriál  21. 3. 2023
inzercia  24. 3. 2023

6. 4. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie
•	Dlažby	a	obklady	v	záhrade

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 4/2023
OBJEDNáVKy:  25. 4. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  14. 4. 2023
advertoriál  25. 4. 2023
inzercia  28. 4. 2023

11. 5. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie
•	Bazény

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 5/2023
OBJEDNáVKy:  31. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  22. 5. 2023
advertoriál  31. 5. 2023
inzercia  5. 6. 2023

16. 6. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie
•	Bazény

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 6/2023
OBJEDNáVKy:  11. 7. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  30. 6. 2023
advertoriál  11. 7. 2023
inzercia  14. 7. 2023

27. 7. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

VEĽTRHy
Agrokomplex 2023

ZÁHRADA 7/2023
OBJEDNáVKy:  18. 8. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  8. 8. 2023
advertoriál  18. 8. 2023
inzercia  23. 8. 2023

6. 9. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie
•	Záhradné	osvetlenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 8/2023
OBJEDNáVKy:  22. 9. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  13. 9. 2023
advertoriál  22. 9. 2023
inzercia  27. 9. 2023

10. 10. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 9/2023
OBJEDNáVKy:  27. 10. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  18. 10. 2023
advertoriál  27. 10. 2023
inzercia  2. 11. 2023

14. 11. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt	
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

ZÁHRADA 10/2023
OBJEDNáVKy:  29. 11. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  20. 11. 2023
advertoriál  29. 11. 2023
inzercia  4. 12. 2023

15. 12. 2023

•	Pracovné	postupy
•	Natieranie
•	Náradie	a	stroje
•	Materiály	a	výrobky

•	Okrasná	a	úžitková	záhrada
•	Rady	na	mesiac
•	Nákupné	zoznamy
•	Choroby	a	škodcovia

•	Záhradný	architekt
•	Údržba	trávnika
•	Terasy	a	altánky,	bazény
•	Spevnené	plochy,	chodníky
•	Oplotenie

•	Chovateľstvo
•	Choroby	a	škodcovia

B2CZáhrada    Záhradný časopis s pracovnými postupmi

Najlepšia kombinácia inzercie!
Časopis Záhrada + web zahrada.sk 

433 700 čitateľov mesačne! 
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RozToPašné TaneČnice

Aj tak by sme mohli nazvať netradičné vysoké 
súkvetia niektorých druhov trvaliek. Nádherne 
sa vynímajú v spoločnosti jemných okrasných 
tráv v slnečnom kvetinovom záhone. Počas 
kvitnutia sú ozajstnou ozdobou, akoby sa 
vznášali nad inými rastlinami. 

Lysimachia atropurpurea ‘Beaujolais’
Málo pestovaný, a pritom prekrásny druh 
čerkáča. Môže byť klenotom každého záhona, 
jeho netradičné súkvetia sú neprehliadnuteľné.
v. × Š.: 60 × 50 cm

Verbascum ‘Cotswold Queen’
Divozel s drobnejšími kvetmi je u nás stále málo 
docenená krátkoveká trvalka. V slnečných 
záhonoch so suchšou pôdou doslova žiari 
a postupne sa sám vysieva aj na iné miesta. 
v. × Š.: 120 × 30 cm 

PRe RoManTiKov

Po náročných pracovných 
dňoch sa nám žiada aspoň 

nachvíľu sa zastaviť 
a relaxovať. Príjemnú pohodu 

si môžeme navodiť aj 
v prostredí s celkom 

obyčajnými a tradičnými 
rastlinami. Je ich skutočne 

veľa. Určite poznáte nádherné 
margaréty. Chýbať by nemali 

v žiadnej vidieckej alebo 
prírodne ladenej záhrade. 

Leucanthemum vulgare
Môžu byť súčasťou kvetinovej 

lúky, trvalkového záhona alebo 
podrastu v ovocnom sade. Na 

ideálnych miestach sa často 
rozširujú samovýsevom.  

v. × Š.: 90 × 60 cm

8 Máj 2019zahrada.sk

kry, kTOré sA reŽú V TOMTO ObdObí

ako rezať 
vajgelu?
Vajgela je v našich záhradách 
veľmi obľúbená vďaka veľkému 
množstvu kvetov a svojej 
odolnosti. Avšak časom, keď ju 
po výsadbe ponecháme pár 
rokov bez pozornosti, neraz 
prerastie miesto, kde je 
vysadená, a málo kvitne. Rez 
hneď po odkvitnutí tieto nedos-
tatky odstráni. Pravidelný 
a intenzívny rez zároveň umožní 

pestovať vajgelu aj v naozaj 
malých záhradách. Hlavnou 
zásadou správneho rezu tohto 
typu rastlín je odstránenie naj-
starších zdrevnatených konárov 
v čase, keď opadávajú odkvit-
nuté kvety. Staré konáre je 
potrebné odrezať čo najnižšie, 
celkom na báze kra. Ponecháme 
iba niekoľko mladých prútov, 
ktoré ešte nekvitli. Práve tie 
vyženú počas leta množstvo 
bočných výhonkov, ktoré na 
ďalšiu jar zakvitnú. Každoročný 
rez podporí rast silných mladých 
výhonov priamo od koreňov, čo 
zabráni starnutiu kra, rednutiu 
v jeho spodnej časti a prinesie 
veľa kvetných pukov. 
Ak budeme týmto spôsobom 
rezať všetky kry kvitnúce na 
jar, zistíme, že je v záhrade viac 
miesta, ktoré sa dá využiť na 
pestovanie iných rastlín, 
napríklad vysadíme viac 
cibuľovín, okrasných cesnakov 
alebo trvaliek.

1 S REZOM VAJGELy ZAČNEME V MOMENTE, keď 
zvädnú posledné rozkvitnuté kvety. Ak to 
nestihneme, máme čas až do cca polovice júla. 

Vhodnejšie je to však hneď po odkvitnutí, pretože sa celá 
sila kra sústredí do tvorby nových výhonov. Skôr ako 
začneme, ker si prezrieme, aby sme zistili, ktoré konáre sú 
najstaršie a najhrubšie.

Všetky druhy krov kvitnúcich 
od marca do začiatku júna sa 
režú hneď po odkvete.

● Deutzia
● Exochorda macrantha ‘The Bride’
● Ribes sanguineum
● Forsythia
● Philadelphus
● Spiraea arguta
● Viburnum bodnantense
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RáNO

POLUDNIE 

VEČER

Južná orientácia
Pre južnú orientáciu je typické veľké množ-
stvo slnečného svitu, neraz i slnečný úpal. 
Slnečné lúče dopadajú na zadnú fasádu 
domu. Vstupná časť domu smeruje na sever 
a tu bude väčšinu dňa tieň. Keď sa postaví-
me chrbtom k zadnej strane domu, tak hra-
nica pozemku napravo bude orientovaná na 
východ a bude dostávať ranné slnko, zatiaľ 
čo časť pozemku naľavo smeruje na západ 
a bude oslnená popoludní a podvečer.

Tipy na výsadbu: Plné slnko znáša veľa 
druhov rastlín, patria k nim ruže, levandule, 
šalvie, perovskie, okrasné trávy, rudbekie, 
rozchodníky. Tieňomilné druhy sa dajú 
vysádzať v obmedzenom množstve.

Keď spoznáme, aký typ tieňa máme 
v záhrade, môžeme na konkrétne 
stanovište vysadiť správne rastliny.   

Čo sadiť  
podľa orientácie  
pozemku

Keď im bude na danom mieste dobre, 
budú zdravšie, vitálnejšie, odolnejšie 
a krajšie. Ako je záhrada oslnená a pritie-
nená, závisí najmä od jej orientácie na 
svetové strany. Najjednoduchší spôsob, 
ako to zistiť, je postaviť sa s kompasom 
k zadnej strane domu (v prípade, že je 
záhrada za domom) a pozrieť sa, kde 
kompas ukazuje juh. Južne orientovaná 
záhrada bude prevažne celý deň slneč-
ná, kým v severnej bude pomerne veľa 
tieňa. Podstatné sú tiež všetky vysoké 
prvky na ploche, ktoré tieň vrhajú, na-
príklad samotný dom, stromy, ploty, 
prípadne i prvky z priameho okolia, ako 
je kopec, okolitá zástavba a podobne. 
Množstvo tieňa sa mení počas dňa podľa 
toho, ako sa mení postavenie slnka voči 
záhrade. A počas roka sa mení aj veľkosť 
zatienenej plochy. V lete, keď je slnko 
vysoko na oblohe, predmety vrhajú dosť 
krátke tiene, naopak, zimné slnko na 
horizonte spôsobuje dlhé tiene. Preto 
skôr ako čokoľvek v záhrade vysadíte, 
choďte von a skúmajte, koľko slnečného 
svetla je k dispozícii, na ktorých mies-
tach a v akom čase počas dňa.

Hlboký tieň  
Nachádza sa pod ihličnatými stromami, 
na severnej strane budov a plotov. Tieto 
miesta bývajú v porovnaní s okolím o niečo 

chladnejšie. Bude sa tu dariť rastlinám, 
ktoré tieň milujú, nestačí, keď sa píše, 
že znesú aj tieň. Príkladom sú paprade, 
funkie, brečtan, konvalinka. Pre chlad 
sa sem nehodia druhy, ktoré vyžadujú 
takzvané chránené stanovište. 

Svetlý tieň  
Ten nájdeme napríklad pod výsadbou 
listnatých stromov. Takýto tlmený 
celodenný tieň je ekvivalentom približne 
troch hodín priameho slnečného svitu. 
Navyše, v sezóne, keď je strom olistený, 
je tieňa viac, na jeseň a počas zimy sa 
k pôde a rastlinám dostane viac slnka. Toto 
stanovište je ideálne pre lesné rastliny, 
napríklad sasanky, prvosienky, pakosty, 
zimozeleň, ktoré kvitnú skoro na jar. 
Zvyčajne sa tu dobre darí aj druhom, ktoré 
znášajú plný tieň, naopak to neplatí.

Čiastočný tieň 
Vo väčšine záhrad sú plôšky, na ktoré 
dopadajú slnečné lúče časť dňa (od 3 do 
6 hodín denne) podľa toho, v ktorom 
ročnom období sa slnko pohybuje 
po oblohe. Páči sa tu alchemilkám, 
pakostom. Sú aj rastliny, ktoré napríklad 
nemajú rady dopad lúčov na koreňovú 
časť, napríklad plamienky, čo tiež pri 
výsadbe zohľadníme.

Podľa toho, ako sa 
slnko točí na oblohe, 
budú tieň alebo 
slnečné lúče dopadať 
na rôzne miesta 
v záhrade. 
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Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany
5 200 €

2/1 strany do zrkadla

1/1 strany
3 000 €

1/1 strany do zrkadla

1/2 strany šírka
1 750 €

1/2 strany výška

1/3 strany šírka
1 250 €

1/3 strany výška

2. strana obálky 3 550 €

1. strana časopisu 3 550 €

ďalšie strany pred editoriálom 3 400 €

1/3 výšky pri editoriáli 2 150 €

3. strana obálky 3 350 €

4. strana obálky 4 200 €

2/1 PR 5 000 znakov, 2 – 5 obrázkov, logo 5 200 €

1/1 PR 4 000 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 3 000 €

1/2 PR šírka
2 000 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 750 €

1/2 PR výška

2/3 PR šírka
2 000 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 100 €

2/3 PR výška
redakčná rubrika* 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

450 znakov, 1 obrázok 1 100 €

dobrý nákup (1 produkt) 450 znakov, 1 foto, cena 
a kontakt 1 100 €

product placement 250 znakov, 1 obrázok 800 €

branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia** minimálna cena 
2 550 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek
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PRÍPLAtOK:  
10 % za požadované 
umiestnenie

ZĽAVY:  
15 % agentúrna 
provízia pre 
zmluvných partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu
100 % po termíne 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu

Formáty a ceny inzercie

Plošná inzercia
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Júnový sprievodca pestovaním
Teploty sú vysoké, vysievať je možné už len niektoré druhy a kultivary zelenín. 

Predávate alebo, naopak, hľadáte a chcete kúpiť semená, rastliny od záhradkárov 
ako ste vy? navštívte náš bazár na www.zahrada.sk. Nájdete tu aj pomôcky 

do záhrady, originálny záhradný nábytok a množstvo iných užitočných odkazov.
bazár 

● Adenium arabicum  
6 semien (3 odrody  
x 2 ks), cena 2,10 €. 

● Skalničky  
Rôzne druhy, cena 
od 0,30 € za kus.

● Propolisová masť 
s Aloe vera 100 ml –  

8,50 €.

● Figovník Perretta 
Výška 30 – 50 cm, cena 6 €, 

50 – 70 cm, cena 8 €.

● Pracovné rukavice XL 
Zeleno-béžová farba, 

zateplené, cena 3,40 €.

bit.ly/ 
semienkaadenium

bit.ly/ 
skalnicky

bit.ly/ 
propolisovamast

bit.ly/
figovnik

bit.ly/
pracovnerukavice

Kľúčové plodiny Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún Júl Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

uhorka šalátová 
naša VOĽba: Plody odrody Tanja môžu 
dosiahnuť dĺžku až 35 cm. Vysievame pri 
nočných teplotách nad 15 ⁰C.

VÝSEV VONKU

zBER  

tip: Vyžaduje chránené stanovište na plnom slnku. Prevenciou plesne je pestovanie na vedení a zálievka 
podmokom. Hĺbka výsevu  cca 2 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  100 cm, v riadku  50 cm.

popínavá fazuľa
naša VOĽba: Borlotto Di Vigevano je výnos-
ná melírovaná odroda vhodná pre pestova-
nie na semená, ktoré sú tiež melírované.

VÝSEV VONKU

zBER 

tip: Vysievame do hniezd po troch semenách. Postupným výsevom do konca júna predĺžime čas zberu. Hĺbka 
výsevu  cca 4–6 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  60 cm, v riadku  60 cm.

Brokolica
naša VOĽba: Limba na jesenný zber, 
výsev do polovice júla, výsadba na záhon 
najneskôr v priebehu augusta.

VÝS. VONKU

zBER 

tip: Ružice tesne pred otvorením kvetných pukov odrežeme na hlúbik a ponecháme na mieste, v pazuchách listov 
narastú ďalšie ružičky. Hĺbka výsevu  cca 1 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  50 cm, v riadku  40  cm.

Červená repa jednoklíčková
naša VOĽba: Pablo má guľaté, červené 
buľvy vhodné na priamu konzumáciu 
a konzervovanie v „baby“ aj dospelej fáze. 

VÝSEV VONKU

zBER 

tip: Jednotíme postupne, ako dorastá, a priebežne korene aj mladé listy spracúvame do šalátov. Hĺbka výsevu 
 cca 2–3 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  25 cm, v riadku  5 cm.

 Fenikel 
naša VOĽba: Odroda Rondo s guľatou 
buľvou vyžaduje slnečné chránené 
stanovište a humóznu priepustnú pôdu.

VÝSEV VONKU

zBER 

tip: Vysiate semená zahrnieme vrstvou pôdy s dvojnásobnou hrúbkou, ako je hrúbka semien, a udržiavame 
vlhkosť.  Hĺbka výsevu  cca 2 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  30 cm, v riadku  25 cm.

šalát rímsky
naša VOĽba: Odroda Galander pre poľné 
pestovanie je odolná proti vybiehaniu do 
kvetu.

VÝSEV VONKU

zBER 

tip: Vysievame hustejšie do riadka a sadenice vo fáze 3 – 4 pravých lístkov rozsadíme a pred slnkom ich na pár dní 
zakryjeme. Hĺbka výsevu  cca 2 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  30 cm, v riadku  30 cm.

uhorka nakladačka
naša VOĽba: Karlos F1 je veľmi odolná 
proti plesni uhorkovej. Tmavozelené plody 
s jemnými chĺpkami sú geneticky nehorké.

VÝSEV VONKU

zBER 

tip: Priebežný zber cca každé dva dni podporuje ďalšie kvitnutie a vývoj plodov. zálievka najlepšie podmokom. 
Hĺbka výsevu  cca 2 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  80 cm, v riadku  15 cm.

Fazuľa kríčková
naša VOĽba: Struky Golden Teepee rastú nad 
listami, čo uľahčuje zber. V nezrelom stave sú 
vhodné na priamu spotrebu a konzerváciu.

VÝSEV VONKU

zBER 

tip: Priebežný výsev predlžuje možnosť zberu. Vysieva sa po jednom semene do riadka alebo po troch do hniezd. Hĺbka 
výsevu  cca 4 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  cca 45 cm, v riadku  cca 6 cm (po 3 ks 40 × 40 cm).

Koriander jednoročný
naša VOĽba: Koriander má rád kypré pôdy 
a slnečné stanovište. Používajú sa čerstvé 
listy a zbierajú sa i dozreté semená.

VÝSEV VONKU

zBER  

tip: Postupný výsev zabezpečí stále dostupnú mladú čerstvú vňať. Po vzídení jednotíme. Hĺbka výsevu  
 cca 1 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  30 cm, v riadku  10 cm.

Čakanka
naša VOĽba: Palla Rossa s mierne 
horkastou chuťou znesie aj ľahký mráz. 
Vyžaduje dobre priepustné pôdy. 

VÝSEV VONKU

zBER 

tip: Počas sezóny zbierame čerstvé lístky alebo necháme dorásť do jesene až do vytvorenia hlávky. Hĺbka 
výsevu  cca 1 cm, výsledná vzdialenosť medzi riadkami  30 cm, v riadku  25 cm.

ČO 
sadiť
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Máj je mesiac vonkajšej výsadby paradajok. 
ak nemáte vlastné sadenice, je čas poobzerať 
sa po nich v záhradníctvach, záhradných 
centrách alebo na trhu.

ravda je, že kým výber semien 
rôznych odrôd je naozaj 
obrovský, pričom dnes už nie 
je problém si objednať aj zo 

zahraničia, sortiment dopestovaných 
priesad, na ktoré bežne narazíme, je 
výrazne menší. Buď môžeme ísť na nákup 
vyzbrojení niekoľkými názvami odrôd, 
ktoré by sa nám hodili, alebo ostaneme pri 
opisnom spôsobe a predajcovi povieme, 
že potrebujeme klasickú šalátovú 
paradajku, mäsitú alebo cherry, a to buď 
kríčkovú, tyčkovú alebo balkónovú. Názvy 
zakúpených odrôd sa oplatí si zaznačiť. Ak 
sa nám ich pestovanie osvedčí a ich chuť 
si zamilujeme, siahnuť môžeme po nich 
i ďalší rok. 
Pri pestovaní sa nespoliehame na jednu 
odrodu, majme ich v záhrade viacero. 
Oceníme to pri ich využití. Malé strapcové 
paradajky, označované podľa tvaru ako 
cherry alebo čerešňové, kokteilové či 
datľové, sú skvelé len tak na jedenie, 
do šalátov, pre ich veľkosť a neraz 
i sladkastú chuť ich milujú najmä deti. 
Plody paradajok v „klasickej“ veľkosti 
využijeme do šalátov, v tenkých rezoch 
na obložené misy a do bagiet. Mäsité typy 
plodov, často obľúbené pre svoju chuť 

a šťavnatosť, sú okrem jedenia nasurovo 
vhodné na domácu výrobu pretlaku 
a kečupu. Okrem osvedčených odrôd 
môžeme skúšať každý rok aj niečo nové, 
napríklad plody paradajok v rôznych 
farbách (žlté, oranžové, tmavohnedé až 
čierne alebo pásikavé), ktoré ozvláštnia 
všetky šaláty a o zábavnú formu 
degustácie máme počas leta postarané.  
Odrodu vyberáme aj s ohľadom na 
pestovateľské podmienky, ktoré u nás 
v záhrade vládnu. Kým južné polohy 
Slovenska sú na pestovanie paradajok 
(aj vonkajšie) ako stvorené, v stredných 
a vyšších polohách je dobré siahnuť po 
odrodách znášajúcich studenšie podnebie 
a vybrať im slnečné chránené miesto 
alebo ich pestovať v skleníku či fóliovníku 
(existujú na to určené odrody).
Dôležitým aspektom výberu je i to, 
ako budeme paradajky pestovať. Na 
pestovanie v kvetináčoch na balkóne 
a terase sú vhodné malé kríčkové odrody, 
na bežný záhon kríčkové (nižšie) a tyčové 
(vysoké) odrody. Druhé spomínané 
dosahujú neraz aj okolo 2 m. V poslednom 
období je trendom pestovanie pestovanie 
tyčkových odrôd vo väčších nádobách na 
balkónoch a terasách.

Čo znamená F1?
Rastliny sa šľachtia s viacerými cieľmi, zvyčajne 
pre vyššie výnosy, zaujímavý tvar či odolnosť 
proti chorobám. „F1“ označuje výsledok 
šľachtenia, hybridnú odrodu, ktorá vzniká 
skrížením dvoch rodičovských línií, ktoré sú 
špeciálne vybrané do kombinácie, aby výsledný 
F1 jedinec v sebe spájal tie najlepšie požadované 
vlastnosti z oboch línií. Hybridné odrody sú 
v porovnaní s bežnými odrodami viac vyrovnané, 
väčšinou odolné proti chorobám a prinášajú 
stabilnejšie výnosy. Nejde o GMO, kríženie 
prebieha prenesením peľu z jednej rastliny na 
druhú, podobne ako to v prírode zariaďujú 
opeľovači. F1 sa neodporúča pestovať na 
semeno, pretože z ich osiva vyrastú rastliny 
s inými parametrami, ako bol pôvodný F1. 

Kde kúpiť semená?
Priali ste si pestovať niektoré 
konkrétne odrody, no nepodarilo sa 
vám ich kúpiť v máji ako dopestované 
sadenice? V ďalšom roku si ich 
dopestujte sami. Nové semená kúpite 
už od januára na:  
 www.hornbach.sk, 
 www.moravoseed.cz,
 www.nohelgarden.sk,
 www.dobrasemena.cz.

klasická

Moravoseed

Floraself, Hornbach
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VYBeráMe

rajčiny

GA ll A nT F1 
Stredne veľké plody majú výbornú 
konzistenciu a chuť, priemer je 4 – 5 cm. 
Netrpia na nedostatočné dozrievanie plodov 
okolo stopky tak ako staršie paradajky typu 
Start F1 alebo Sláva Porýnia.

PyrOs F1 
Plody sú okrúhle, majú pevnú šupku a vážia 
cca 150 g. Odroda je odolná proti plesni 
zemiakovej a plesni paradajok. Je veľmi 
vhodná na chránené pestovanie na voľnom 
priestranstve. Dorastá do výšky 1,8 až 2 m.T
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2/3 PR šírka
2 100 €

2 000 znakov,  
1 – 2 obrázky, logo

2/3 PR výška
2 100 €

2 000 znakov, 
1 – 2 obrázky, 

logo

Domáci biopostrek 
proti škodcom 
Na ružiach a iných okrasných 
i úžitkových rastlinách sa v tomto 
období vyskytuje veľa druhov 
cicavého a žravého hmyzu. Ak sa 
ich chceme zbaviť ekologicky, 
môžeme použiť napríklad postrek 
z dubových listov a kôry. Kôru 
zbierame opatrne, aby sme 
stromu nespôsobili veľké rany. 
Jeden kilogram zmesi listov a kôry 
z duba zalejeme 10 l vody 
a necháme 10 dní kvasiť. Potom 
zlejeme, rozriedime v pomere 
1 diel zákvasu a 5 dielov vody 
a postrekujeme. Po 10 dňoch 
zopakujeme. 

Výluh necháme kvasiť na 
polotienistom až tienistom mieste 
záhrady (pre zápach ďalej od domu).
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Začíname  
očkovať ruže 
Ruže očkujeme na zakú-
pený alebo vopred vysiaty 
podpník Rosa canina 
v bežných pôdach, Rosa 
laxa v ťažších pôdach. Pre 
mnohokveté ruže použí-
vame podpník Rosa 
multiflora. Ak je v tomto 
období sucho, tak pod-
pníky ruží asi týždeň pred 
očkovaním dobre zavla-
žíme, aby mali v čase 
očkovania dobrú miazgu. 
Asi 8 dní pred očkovaním 
výhon na ruži, z ktorej 
budeme brať očká, trochu 

skrátime, aby tie, ktoré 
ostanú, lepšie vyzreli. 
Očkujeme na spiace očko 
do T-zárezu; tento rok by 
nemalo vypučať, ale len 
prirásť, preto po očkovaní 
neprelievame a udržia-
vame len miernu vlhkosť. 
Na úväzok použijeme lyko 
alebo plastovú pásku, pri-
čom očko musí ostať 
voľné. Úväzok po 2 týž-
dňoch uvoľníme. Kríkové 
ruže očkujeme tesne pri 
zemi, stromčekové vo 
výške 50 až 120 cm.

Ak sme pri zakladaní trávnika 
nechali v pôde napríklad drevnú 
štiepku alebo je tráva splstnate-
ná, môžu v ňom vyrásť rôzne 
jedlé i jedovaté huby. Pás trávy, 
kde huba dozreje a odumrie, je 
úplne zničený. Plodnice 
mecha nic ky odstránime, ale 
nerozseká me kosačkou. 
Zamorenú plochu polejeme 
roztokom síranu železnatého 
(25 g v 5 l/m2), prípadne 
roztokom modrej skalice. Ak to 
dlhodobo nepomôže, z danej 
plochy trávnika odstránime 
trávu aj s pôdou do hĺbky asi 
30 cm a nahradíme ju pôdou 
nezamorenou hubami. 
Následne skoro na jar alebo na 
jeseň vysejeme novú trávu 
alebo položíme trávny koberec.

ČARODejNé 
KRuHY

Podmienkou úspešného očkovania je vyzreté očko 
a prúdiaca miazga.

NeZABúDAMe
■  Narcisy zmladzujeme 

tak, že veľké trsy, ktoré 
už menej kvitnú, 
vykopeme. Cibule od 
seba oddelíme, očistíme, 
osušíme a odložíme na 
jesennú výsadbu.

■  Kvety pestované na 
sušenie do suchých 
aranžmánov striháme na 
začiatku kvitnutia. 
Sušíme ich vo zväzkoch 
zavesené dolu hlavou.

■  Pred odchodom na dovo-
lenku si zabezpečíme 
polievanie rastlín. 

Staráme sa o trvalky 
a kvitnúce kry
Ak chceme, aby okrasné rastliny 
dlho a opakovane kvitli, a nepotre-
bujeme ich semená, hneď po 
odkvitnutí odstránime zostatky 
kvetu. Ak chceme získať semená, 
tak z viacerých rastlín jednu 
necháme odkvitnúť, plod dobre 
vyzrieť a až potom ho vylomíme, 
dosušíme a po označení druhu 
a odrody odložíme. Opakované kvit-
nutie podporí tiež prihnojovanie 
hnojivom s vyššími dávkami fosforu 
a draslíka, prípadne žihľavovým 
alebo burinovým zákvasom. Jeden 
i viac kilogramov nasekaných rastlín 
zalejeme 10 l vody a necháme kvasiť 
asi 2 týždne, kým zákvas pení. Pre-
cedíme, zriedime vodou v pomere 
1 : 10 a zalejeme vlhkú pôdu okolo 
cieľových rastlín.
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1/3 šírka
1 250 €

1/2 šírka
1 750 €

1/2 výška
1 750 €

1/3 výška
1 250 €

1/1 strany
3 000 €

Neštandardné formáty

Spoločnosť Forestina, 
výrobca hoštických 
hnojív, dodáva na trh aj 
prípravky z radu Zdravá 
záhrada. Ide o produkty 
na čisto organickom 
základe, ktoré sú vhodné 
aj do záhrad a obytných 
priestorov, kde sa 
nachádzajú deti 
a domáce zvieratá. 
Jedným z takýchto 
prípravkov je aj práškový 
bioprípravok proti 
mravcom Bioformatox 
Plus, ktorý obsahuje 
účinnú látku z margaréty 
stračkolistovej. Je rýchly a účinný 
a pôsobí selektívne na mravce. 
Aplikuje sa vo forme postreku 
alebo zálievky priamo na hmyz 
a predovšetkým do jeho hniezd. 
Príslušné množstvo prostriedku 
dokonale rozpusťte vo vode a na 1 liter roztoku 
pridajte 5 – 15 kvapiek zmáčadla. Postrek 
spotrebujte do 24 hodín. Prášok pôsobí pomalšie 
a má čiastočný repelentný účinok. Z 200 g balenia 
pripravíte až 20 l postreku. 

Viac informácií na www.forestina.cz

Lamelové tieniace clony sú vyrobené 
z kvalitného smrekového reziva, ktoré je 
hĺbkovo ošetrené vákuovo-tlakovou 
impregnáciou, čím sa výrazne predlžuje 
odolnosť materiálu proti poveternostným vplyvom 
a jeho životnosť v exteriéri.
Lamelové panely sa pevne kotvia do rámovej konštrukcie 
a môžu sa stať napríklad súčasťou pergoly alebo sa môžu 
posúvať vo vodiacich koľajniciach. 

Viac informácií na www.sinko.sk

chcete žiť ekologicky, kompostovať pokosenú trávu, 
bu rinu, zvyšky zeleniny, ale v kompostéri, ktorý máte, sa 
výroba kompostu akosi nedarí? Tráva v ňom buď zoschne, 

alebo splesnivie a silno zapácha, navyše kompostér 
je hneď plný? Máme pre vás riešenie – kom-

postér s objemom 1 300 l. Môžete ho 
pokojne plniť celý rok. Presne rozmiest-

nené kruhové otvory 
po obvode 
zabezpečia správny 
prísun vzduchu a na 
jar tak získate kom-
post jedna báseň. 
Raz za rok ho stačí 
rozpojiť, jeho objem 
preosiať 
a premiestniť 
o kúsok ďalej. 
Zvyšok z preosieva-
nia dáte späť 
a môžete plniť 
odznova. Kompos-
tér má záruku 
10 rokov. 

Viac informácií na  
www.ekoprogres.sk

trampolína marimex, ktorú kúpite v predajniach 
Hornbach, s priemerom 244 cm je skvelým doplnkom 

každej záhrady s deťmi. Môžu ju používať malí aj 
veľkí fanúšikovia zdravého pohybu, pričom 

maximálna nosnosť je 100 kg. Dokonalú 
stabilitu zaisťujú štyri nohy v tvare písmena 
U a silné nosné tyče. Materiál odrazovej 
plochy patrí k najkvalitnejším na trhu. 

Je vyrobený 
zo špeciálneho 
polypropylénového 
vlákna s ochranou 
proti UV žiareniu. 
Špeciálna hladká 
povrchová úprava 
zabraňuje odieraniu 
kože pri dopade. 
Súčasťou balenia je 
aj bezpečnostná sieť 
so spevneným 
okrajom a prístupový 
rebrík 
s protišmykovou 
ochranou.

Viac informácií na www.hornbach.sk

Bioprípravok  
proti mravcom 

Drevené tieniace clony 

Efektívne 
kompostovanie

Hornbach odporúča: 
trampolína Marimex

Cena 

85 €/m2

Orientačná 
cena

2,80 –  
3,20 €

Cena 

147,90 €
Orientačná 

cena

292 € 
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9 natieranie. Na box sme 
v dvoch vrstvách aplikovali bielu 

základnú farbu COLORLAK 
AQUACOL PRIMER V2070. Prvý náter 
sme po zaschnutí ľahko prebrúsili 
brúsnym papierom s hrúbkou 180.

8 ODnÍmateĽnÝ POKLOP 
Poklop sme vytvorili z 5 kusov 

dosiek s rozmermi 110 × 20 × 
500 mm a z dvoch s rozmermi 50 × 
20 × 410 mm.

10 mOntáŽ KOLieSOK a VrchnÝ 
náter. Pred montážou koliesok 

sme stolík natreli vrs tvou vrchnej farby 
COLORLAK AKRYLCOL MAT V2045. Po 
zaschnutí sme odspodu pripevnili 
kolieska skrutkami 3,5 x 35 mm.

11 mOntáŽ LÍšt. Na biely 
plastový L-profil sme 

v niekoľkých bodoch naniesli lepidlo. 
Profil sme priložili presne k hornému 
rohu a s citom dotlačili po celej 
dĺžke.

12 JazierKOVá FÓLia. Do 
otvoru pre rastliny sme vložili 

jazierkovú fóliu. Pripevnili sme ju 
spinkovačkou k hornému okraju 
a prebytočnú časť sme zrezali ostrým 
nožom.

majstrujeme

 multifunkčné výrobky šetria miestom. 
Používame ich, ako to práve potrebujeme, 

a nemusíme mať v každej situácii 
samostatný výrobok. 

náročnosť: ***
Čas: 2 dni
Ľudia: 1
Obdobie: celoročne

materiáL
● dosky hobľované 110 × 20 × 2 000 mm, 

15 ks
● hranol  46 × 46 × 2 000 mm, 2 ks
● sedlový uholník 25 × 2 mm, 20 ks
● držadlo, 2 ks
● profil L, plast, 4 ks
● impregnácia na drevo, 0,9 l, 1 ks
● biela základná farba, 0,6 l, 1 ks
● biela vrchná farba, 0,6 l, 1 ks
● skrutky 3,5 × 35 mm, 180 ks
 3,5 × 16 mm, 40 ks
● skrutky 4 × 30 mm + matice M4 

s podložkou, 8 ks
● PVC fólia

náraDie
● meter
● ceruzka
● uholník
● vodováha
● pílka
● AKU skrutkovač
● vrták, priemer 3 mm
● štetec

Kontrolný zoznam

Môže SA ZíSť
Na betón je tu bETOKRyL   
BETOKRYL V2013 je 
matná, hladká a vo-
douriediteľná farba, 
určená predovšetkým 
na rôzne pohľadové 
zvislé aj vodorovné 
betónové plochy, ako 
sú steny, panely, nos-
níky, sokle, ploty, betónové konštrukcie, 
prefabrikované diely a ďalšie nasiakavé 
materiály ako murivo, omietky, ľahčené 
stavebné hmoty, cementotrieskové, dre-
vené a drevotrieskové dosky v exteriéri 
a interiéri. Vytvára umývateľný, oteru-
vzdorný a paropriepustný film, ktorý má 
vysokú odolnosť a stálosť pri pôsobení 
poveternostných vplyvov, UV žiare-
nia a je dobre odolný proti pôsobeniu 
čistiacich prostriedkov pre domácnosť, 
ale napríklad aj proti motorovému oleju. 
Rýchlo zasychá. Dá sa použiť i na nátery 
betónových podláh s miernou krokovou 
záťažou, ako sú pivnice, komory v inte-
riéri, disponuje atestom protišmykovos-
ti. V ponuke je päť základných farebných 
odtieňov.

Orientačná cena: 10 € za 1,5 kg 
Viac informácií na www.colorlak.sk 

7 uKOtVenie PriehraDKy 
Priehradku z 2 hranolov dlhých 

150 mm a dosiek 110 × 20 × 460 mm 
a 40 × 20 × 460 mm sme uložili 
400 mm od bočnej steny.
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Product
placement 

800 €
Podklady: produktová 
fotografia, názov pro-
duktu, charakteristika 

produktu, cena 
a veľkosť balenia, 
kontakt na web

Redakčná
rubrika 
1 100 €

Podklady: text v rozsahu 
450 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web

15zahrada.skMáj 2019

Dokonalý súlad medzi  
domom a záhradou
O skrášlení záhrady ste už určite premýšľali počas zimy. Možno aj máte 
nakúpené všetko potrebné a môžete sa pustiť do práce. je však niečo, čomu by 
ste mali venovať veľkú pozornosť.

kôr ako sa začnete naplno 
venovať exteriéru, poriadne si 
poprezerajte, v akom stave sa 
po zime nachádza váš dom. 

Poveternostné zmeny, ale i únava 
materiálu mohli napáchať veľké škody. 
Skontrolujte strechu, fasádu, odkvapový 
systém i balkón či terasu. Ak si na to 
netrúfnete sami, požiadajte o pomoc 
odborníkov. Je určite lepšie, keď prídete na 
prípadné škody teraz, ako 
v čase, keď sa už budete 
chcieť tešiť z novej 
záhrady. V ideálnom 
prípade budete musieť 
spraviť len niekoľko 
drobných úprav, ktoré vás 
nebudú stáť veľa peňazí. 
No keď vás prejde trpezlivosť s neustálym 
„plátaním dier“ a rozhodnete sa pre 
rozsiahlejšiu rekonštrukciu, na ktorú však 
nemáte dostatok finančných prostriedkov, 
oplatí sa vám zájsť do Prvej stavebnej 
sporiteľne. V PSS máte možnosť výberu 
z rôznych druhov úverov zo stavebného 
sporenia podľa svojich potrieb a možností. 
Vďaka komplexnej rekonštrukcii si na dlhé 
obdobie odpočiniete od neustálych opráv 
a môžete sa naplno venovať svojej 
záhradke. Verte, že pekná fasáda alebo 
nová strecha domu jej pristane omnoho 
viac ako lešenie či miešačka na dvore. 

Dobrá voľba
Na opravu domu môžete využiť 
medziúver zabezpečený 
nehnuteľnosťou, ktorý je v PSS odteraz 

výrazne dostupnejší pre všetky príjmové 
kategórie. Má mimoriadne nízku úrokovú 
sadzbu s fixáciou až na 5 rokov. Nuž a ak 
vám to váš vek umožní, splatnosť 
takéhoto úveru si pokojne predĺžte aj na 
maximálne 30 rokov. Čím je doba 
splatnosti dlhšia, tým je výška mesačných 
splátok nižšia. úvery zabezpečené 
nehnuteľnosťou využijú aj tí, ktorí sa 
rozhodli nehnuteľnosť kúpiť či postaviť. 

PSS totiž poskytne 
jednotlivcovi prostriedky do 
170 000 € a páru až do 
výšky 340 000 €. Nezáleží 
na tom, či o úver žiada úplne 
nový alebo už existujúci 
klient PSS.  

Všetko je možné
Nie každý má tú možnosť, aby použil svoju 
nehnuteľnosť ako zábezpeku pre banku. 
Pre tých má PSS riešenie v podobe 
medziúveru do 50 000 €, taktiež 
s maximálnou dobou splatnosti až 
30 rokov. Výška poskytnutých 
prostriedkov závisí od toho, v akom vzťahu 
k banke ste. Výhodou úveru bez potreby 
zabezpečenia nehnuteľnosťou je, že 
ušetríte čas aj finančné prostriedky za 
vybavenie znaleckého posudku, poistenie 
aj za vklad do katastra nehnuteľností. Do 
rekonštrukcie sa môžete pustiť veľmi 
rýchlo. Nuž a ak potrebujete svoj príbytok 
len zmodernizovať či dozariaďovať, pre vás 
je určený úver na vybavenie domácnosti. 
Vhodnými doplnkami dosiahnete dokonalý 
súlad medzi domom a záhradou.

 konečne 
máme dom, 

ktorý pristane 
našej záhrade.

aby Pss pomohla aj ľuďom 
s nižšími príjmami, 
medziúver so záložným 
právom ponúka s ešte 
výhodnejšou úrokovou 
sadzbou, akú mal v nedávnej 
minulosti!

Neváhajte sa opýtať!
Omnoho viac informácií však získate, 
ak zatelefonujete na telefónne číslo 
02/58 55 58 55. Ochotne vám ich tiež 
poskytne niektorý z obchodných 
zástupcov PSS, ktorých zoznam nájdete 
na www.pss.sk. 

advertoriál

1/1 PR
3 000 €

4 000 znakov, 
2 – 4 fotografie, 

1 logo

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba 
novinky a informácie predtým nepublikované 
v časopise Urob si sám. Redakcia si vyhradzuje 
právo na gramatickú, štylistickú a formálnu 
úpravu dodaných textových materiálov a tiež 
na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú 
určené na uverejňovanie všeobecných informácií 
o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania 
sa určí po doručení vzorky na základe jej rozme-
rov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, 
aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

Najkrajšie 
rastliny v júli

Júl 2019zahrada.sk4

Branding 
rubriky 
2 300 €

Podklady: logo

B2CZáhrada    Záhradný časopis s pracovnými postupmi
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 59 % čitateľov sú manažéri stavebných 
a developerských spoločností.

 25 % čitateľov sú architekti a projektanti.
 9 % čitateľov sú študenti stavebných 

fakúlt.
 7 % čitateľov sú investori.

Pútavý obsah
 95 % čitateľov prečíta 

až 4/5 obsahu každého 
čísla časopisu.

 5 % čitateľov prečíta 
2/3 obsahu každého 
časopisu.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 853 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

Základné informácie
Náklad:   6 000 výtlačkov
Periodicita: 8-krát ročne + 3-krát špeciál
Rozsah:  112 až 160 strán
Cena:  3,90 €
Ročník: 30

Kto číta časopis ASB?

25 %
architekti

a projektanti

59 %
manažéri stavebných 

a developerských 
spoločností

9 % 
študenti

7% 
investori

Rozhodujú o nákupe?
 52 % čitateľov sa 

spolupodieľa na rozhodovaní 
o nákupe.

 39 % čitateľov o nákupe 
rozhoduje samostatne.

 9 % čitateľov o nákupe 
nerozhoduje.

52 %
spolurozhoduje

9 %
nerozhoduje

39 %
rozhoduje

95 %
4/5

5 %
2/3

59 % 41 % 
čitateľov sú muži. čitateľov sú ženy.

16 % 26 % 32 % 19 % 7 %

Muži aj ženy

Vek

Prečo inzerovať v magazíne ASB?
01 Najčítanejší časopis o architektúre a stavebnom biznise.
02 Najväčšia afinita na trhu na cieľovú skupinu architektov, 

developerov, manažérov projektových zákaziek.
03 Až 91 % čitateľov časopisu ASB rozhoduje alebo spolurozhoduje 

o nákupe materiálu a technológií na stavbu!
04 Keďže čitatelia časopisu ASB rozhodujú o komerčných 

zákazkách veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri 
získaní jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

05 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej 
skupine čitateľov. 

B2B

Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky 
vzdelaný muž, ale medzi čitateľmi nechýbajú ani 
vysokoškolsky vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov 
tvoria manažéri stavebných a developerských spoločností 
a architekti. Čitatelia časopisu ASB sú v produktívnom veku 
a získané informácie využívajú vo svojej profesii, pričom až 
91 % čitateľov rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe 
materiálu a technológií na stavbu!

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	vo	vybraných	predajniach	tlače
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	 

a www.predplatne.jaga.sk
•		 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk

ASB    Najčítanejší magazín o architektúre a stavebníctve 

20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM  
VYDANIA tÉMY INtERIÉR FINANCOVANIE VEĽtRHY A AKCIE

ASB 10/2022  #234 
OBJEDNáVKy: 11. 10. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 30. 9. 2022 
advertoriál 11. 10. 2022 
inzercia 14. 10. 2022

28. 10. 2022

• Realizácia stavieb, dodávatelia
• Energeticky úsporné budovy
• Izolácie

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

ASB 11 – 12/2022 gREEN  
#235
OBJEDNáVKy: 10. 11. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 31. 10. 2022 
advertoriál 10. 11. 2022 
inzercia 15. 11. 2022

29. 11. 2022

• Klimatické zmeny a ich vplyv 
   na architektúru a stavebníctvo
• Energetická hospodárnosť 
   budov – čo je nulový dom? 
• Ekologické materiály 
   a konštrukcie pre 3. tisícročie

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

ASB 1 – 2/2023 #236
OBJEDNáVKy:  27. 1. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  18. 1. 2023
advertoriál  27. 1. 2023
inzercia  1. 2. 2023

15. 2. 2023

• Novostavby
• Stavby určené na cestovný 
   ruch, hotely
• Sanita a armatúry

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

•	NáByTOK  
  A BÝVANIE 2023

•	MIPIM
   14. - 17.3.2023

ASB špeciál 1/2023
OBJEDNáVKy:  22. 2. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  13. 2. 2023
advertoriál  22. 2. 2023
inzercia  27. 2. 2023

13. 3. 2023
tOP 50 slovenských  
architektonických  
ateliérov

Prehľad najvýznamnejších architektonických ateliérov projektujúcich na 
Slovensku

ASB 3/2023 #237  
OBJEDNáVKy:  7. 3. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  24. 2. 2023
advertoriál   7. 3. 2023
inzercia  10. 3. 2023

24. 3. 2023

• Kancelárie a logistika
• Administratívne budovy
• Sklo a transparentné fasády

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

•	CONECO	 
   RACIOENERGIA    
   2023

ASB 4/2023  #238  
OBJEDNáVKy:  4. 4. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  24. 3. 2023
advertoriál  4. 4. 2023
inzercia  11. 4. 2023

21. 4. 2023

• Bytový fond
• Obytné budovy a stavby
• Okná, dvere

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

ASB 5/2023  #239  
OBJEDNáVKy:  2. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  21. 4. 2023
advertoriál  2. 5. 2023
inzercia  19. 5. 2023

19. 5. 2023

• Developing
• Občianske stavby
• Podlahy a dlažby

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

•	DEVELOPMENT	
  SUMMIT 2023

ASB špeciál 2/2023  
OBJEDNáVKy:  22. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  11. 5. 2023
advertoriál  22. 5. 2023
inzercia  25. 5. 2023

8. 6. 2023 tOP 50 stavieb Slovenska Prehľad najväčších a najzaujímavejších zrealizovaných stavieb na Slovensku.

ASB 6-7/2023 #240  
OBJEDNáVKy:  9. 6. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  31. 5. 2023
advertoriál  9. 6. 2023
inzercia  14. 6. 2023

28. 6. 2023

• Rozvoj miest, urbanizmus
• Mestotvorné budovy a stavby
• Strechy

Prehľad pripravovaných 
developerských projektov

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

ASB špeciál 3/2023  
OBJEDNáVKy:  4. 9. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  24. 8. 2023
advertoriál  4. 9. 2023
inzercia  7. 9. 2023

21. 9. 2023
Almanach slovenského  
stavebného biznisu
tOP 1 350 firiem

•	Prehľad	1	350	najúspešnejších	firiem	a	ich	výkonnosti
•	Nové,	doposiaľ	nezverejnené	rebríčky	firiem
•	Prehľad	pripravovaných	developerských	projektov
•	Makroekonomické	analýzy	a	predikcie

ASB 8-9/2023  #241 
OBJEDNáVKy:  11. 9. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  31. 8. 2023
advertoriál  11. 9. 2023
inzercia  14. 9. 2023

28. 9. 2023

• Architekt
• Udržateľnosť v architektúre
• Fasády

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

•	ASB GALA 2023

ASB 10/2023  #242 
OBJEDNáVKy:  12. 10. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  3. 10. 2023
advertoriál  12. 10. 2023
inzercia  17. 10. 2023

31. 10. 2023

• Realizácia stavieb, dodávatelia
• Energeticky úsporné budovy
• Izolácie

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

•	Financovanie	
   developerských 
   projektov a stavieb

ASB 11 – 12/2023 gREEN  
#243
OBJEDNáVKy:  13. 11. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  2. 11. 2023
advertoriál  13. 11. 2023
inzercia  16. 11. 2023

30. 11. 2023

• Klimatické zmeny a ich vplyv 
   na architektúru a stavebníctvo
• Energetická hospodárnosť 
   budov – čo je nulový dom? 
• Ekologické materiály 
   a konštrukcie pre 3. tisícročie

•	Interiér,	dizajn	a	nábytok
•	Detail

B2BASB    Najčítanejší magazín o architektúre a stavebníctve 
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Pozvánky

Aalto architektúra 
emócií
Dokumentárny film režisérky 
Virpi Suutari o fínskom archi-
tektovi Alvarovi Aaltovi – Aalto 
architektúra emócií – preniká do 
kreatívnych procesov slávneho 
Fína, v ktorého diele sa prelína 
funkcionalizmus s organickým 
dizajnom inšpirovaným prírodou. 
Film odhaľuje intímny, milostný 
príbeh Alvara a jeho ženy, 
neprehliadnuteľnej architektky 
Ainy Aalto, ktorá s ním tvorila 
pár nielen v súkromnom živote. 
Rozpráva príbehy ich ikonických 
stavieb, rozmiestnených po celom 
svete. Od rodného Fínska cez 
Paríž a Benátky až po New York 
a Rusko.

Film si môžete pozrieť vo vybra-
ných kinách na Slovensku.

Výstava 92xxx22 
medium vitae
Výstava je výberom prác z interié-
rovej tvorby dizajnéra, architekta 
a nábytkára Miroslava Debnára 
za posledných tridsať rokov. Je 
realizovaná pri príležitosti tohto-
ročného životného jubilea, keď 
časový úsek výberu prác predsta-
vuje polovicu autorovho života 
(medium vitae). Miroslav Debnár 
umožňuje prostredníctvom 
fotografií interiérov nahliadnuť 
nielen do verejných priestorov, 
ktoré môžu byť inšpiráciou, ale 
i do rodinných domov a bytov. 
Výstava dokumentuje interiéry 
od 90. rokov až po súčasnosť. 
Rôznorodosť prístupu pri riešení 
konkrétneho priestoru, doplne-
ného atypickými prvkami, dodáva 
interiérom jedinečnosť a ukazuje 
možnosti navrhovania. Autor 
pôsobí od roku 1992 ako pedagóg 
na VŠVU v Bratislave a od roku 
2002 v pozícií vedúceho Katedry 
dizajnu. V roku 2018 založil Ate-
liér interiérového dizajnu.

Výstava prebieha v Galérii Dizajnu 
Satelit v Bratislave do 25. februára 
2022.

Konferencia GREEN 
BUILDING 2022
Čo konkrétne vyplýva z úniovej 
Zelenej dohody pre Európu (Green 
Deal), ako sa s týmito záväzkami 
vyrovnať a ako reagovať na závery 
Klimatickej konferencie OSN 
(COP26), ktorá sa konala koncom 
minulého roka v Glasgowe? To sú 
hlavné otázky, na ktoré sa zame-
riava medzinárodná konferencia 
GREEN BUILDING 2022 s podti-
tulom Prechod k udržateľnosti 
(Transition to Sustainability). Jej 
cieľom je predstaviť vízie, inšpirá-
cie a príklady inovatívnych riešení 
v oblasti udržateľnej výstavby. 
Konferenciu organizuje Česká 
rada pre šetrné budovy s podpo-
rou rád pre zelené budovy krajín 
Vyšehradskej štvorky – Poľska, 
Maďarska a Slovenska. 
Ide o prvé veľké spoločné poduja-
tie rád pre zelené budovy v rámci 
krajín V4 venované udržateľnému 
rozvoju. Záštitu nad podujatím 
prevzal International WELL 
Building Institute, ktorého riaditeľ 
Rick Fedrizzi prednesie úvodnú 
prednášku o vývoji udržateľného 
stavebníctva a vízii do budúcna.

Konferencia sa uskutoční online 
formou 22. februára 2022.

Hot Questions – 
Cold Storage
Nová stála expozícia vo vieden-
skom Architektonickom centre 
ponúka pohľad do najrozsiahlejšej 
a najkomplexnejšej zbierky 
rakúskej architektúry 20. a 21. 
storočia. V centre pozornosti 
je skúmanie a objavovanie 
kľúčových exponentov vrátane 
známych i menej známych objek-
tov. Architekturzentrum Wien je 
jediné múzeum v Rakúsku, ktoré 
sa venuje výlučne architektúre, 
keďže jeho „Az W Collection“ 
sa za posledných 17 rokov 
rozšírila a pozostáva z viac ako 
100 archívov architektov, ako aj 
z rozsiahlych zbierok individu-
álnych projektov. V novej stálej 
expozícii „Hot Questions— Cold 
Storage“ je množstvo predmetov 
a projektov vystavených po prvý 
raz. Vybrané modely, kresby, 
nábytok, látky, dokumenty a filmy 
rozvíjajú nové vlákna v siedmich 
tematických epizódach. Každej 
epizóde predchádza jeden z pálči-
vých problémov dneška, „horúca 
otázka“, ktorú oživuje „chladné 
skladovanie“.

Výstavu si môžete pozrieť denne 
v čase od 10:00 do 19:00 vo 
viedenskom Architektonickom 
centre.

TexT: Denisa 
KureKová,  
Broňa Tarnócy,
FoTo: archív 
organizácií3
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Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 460 300 3
5 900 €

2/1 strany do zrkadla 435 266 –

1/1 strany 230 300 3
3 400 €

1/1 strany do zrkadla 197 266 –

1/2 strany šírka do zrkadla 197 127 –
1 900 €1/2 strany šírka 230 150 3

1/2 strany výška do zrkadla 92,5 266 –

1/3 strany šírka 197 80 –
1 400 €

1/3 strany výška 57 266 –

klopa na titulke 70 300 3 3 950 €

Z-gate 454 300 3 7 100 €

2. strana obálky 230 300 3 4 150 €
1. strana časopisu 230 300 3 4 150 €
ďalšie strany pred editoriálom 230 300 3 3 900 €
1/3 strany pri editoriáli 57 265,7 – 2 400 €

3. strana obálky 230 300 3 3 950 €

4. strana obálky 230 300 3 5 250 €

2/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 5 600 znakov, 4 – 8  obrázkov, logo 5 900 €

1/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 2 800 znakov, 2 – 4  obrázkov, logo 3 400 €

2/3 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 1 550  znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 390 €

2/3 PR výška
1/2 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 

text 1 300 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 900 €
1/2 PR výška
redakčná rubrika* 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

650 znakov, 1 obrázok 1 290 €

branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba 
novinky a informácie predtým nepublikované 
v časopise  ASB. Redakcia si vyhradzuje právo 
na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu 
dodaných textových materiálov a tiež na 
úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené 
na uverejňovanie všeobecných informácií 
o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania 
sa určí po doručení vzorky na základe jej 
rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, 
aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

Formáty a ceny inzercie

PRÍPLAtOK: 
10 % za požadované 
umiestnenie

ZĽAVY: 
15 % agentúrna 
provízia pre zmluvných 
partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu
100 % po termíne 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu

Neštandardné formáty
Redakčná

rubrika 
1 290 €

Podklady: text v rozsahu 
650 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web
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Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

Plošná inzercia

ASB #18336 projekty

Na opustenom brownfielde zo 60. ro
kov minulého storočia, nachádza
júcom sa medzi Rožňavskou a  Vaj
norskou ulicou, chce spoločnosť 
ise, s. r. o., vybudovať multifunkčné 

centrum Mlynica, ktoré bude dýchať 
atmosférou veľkomesta. Výsledkom 
by mala byť budova s  originálnym 
charakterom, ktorá rešpektuje a vyu
žíva maximum pôvodných konštrukcií. 

V  hornej časti objektu by sa mali vy
stavať loftové byty. 

Inšpirácia z New Yorku
Developer chcel od začiatku čo 
najefektívnejšie využiť pôvodné 
chátrajúce objekty v  bývalom areáli 
ľahkých stavebných hmôt, pričom 
návrh architektov z  ateliéru gutgut 
reflektoval tieto predstavy. Dnes 
má projekt revitalizácie opustených 
budov Mlynice a  Sila právoplatné 
stavebné povolenie a  postupne pre
chádzajú rozsiahlou revitalizáciou. 
Na jeseň by sa mali začať práce na 
vonkajších plochách, a  to výsadbou 
a úpravou existujúcej zelene a parko

vacích plôch. Ambíciou developera je 
dokončiť projekt ešte tento rok. „Dú
fame, že náš projekt priláka klientov, 
ktorí hľadajú niečo iné ako klasické 
administratívne budovy alebo bi
znis centrá. Niektorých iste osloví aj 
možnosť bývať v  skutočnom lofte,“ 
hovorí Oto Bortlík, konateľ spoloč
nosti ise, s. r. o. Developer zašiel za 
inšpiráciou až do New Yorku, kde 
majú so zušľachťovaním opustených 
budov bohaté skúsenosti. „Nepre
berné množstvo budov, ktoré sme 
navštívili v New Yorku, nám ukázalo, 
ako možno efektívne prevádzkovať 
budovy podľa súčasných štandardov, 
a  pritom zachovať originálny pôvab 

Revitalizácia starej Mlynice 
a Sila
GUTGUT  Opustenú a chátrajúcu budovu Mlynice a Sila už 
čoskoro pretvoria na multifunkčné centrum. 
BRATISLAVA  PODKLADY: ISE, REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY, VIZUALIZÁCIE, 
DOKUMENTÁCIA: ISE

  Práce na zveľaďovaní exteriéru by sa mali začať už na jeseň.   Administratívna časť budovy Mlynice ponúkne viacero typov kancelárskych priestorov.

  Centrálny priestor Mlynice bude mať multifunkčné využitie so zameraním na spoločenské podujatia.
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BIZNIS 
A REALITY

Na Trnavskej ceste vyrastie 
Green Atrium
Projekt s prevahou bývania pripravuje developer 
Haberl Real Estate. Celková plocha pozemkov je viac 
ako 3 800 m2 a zastavanú plochu projektu tvorí viac 
ako 2 000 m2. Výstavba zahŕňa tri bloky, kde je deväť 
nadzemných podlaží, zelený vnútroblok Green Atria 
s 216 parkovacími miestami a zeleň. Tá je v projekte 
dominantná. Developer uvádza, že až 90 % zastavanej 
plochy tvorí zeleň, záhrady a zelené strechy. 
„Okrem spomínanej zelene sme sa snažili v projekte 
zohľadniť aj environmentálny aspekt. Podporujeme 
cyklomobilitu a obyvatelia bytov si budú môcť pohodlne 
zaparkovať svoj bicykel v cyklomiestnosti, kde nájdu 
uzamykateľné samostatné boxy. Rovnako dôležitá je aj 
podpora elektromobility, ktorá je momentálne na vzostu-
pe. V pláne máme pokrytie viac ako 70 % podzemných 
státí na nabíjanie elektrovozidiel,“ uviedol Lukáš Svobo-
da, projektový manažér HABERL Real Estate.

Green Atrium

MESTo Bratislava

DEvELopER HABERL Real Estate

ZASTAvANá pLochA 2 048 m2

počET BYTov 83

REALIZácIA 2022

pREDpokLADANé 
DokoNčENIE

2025

Rusovce sa pripravujú 
na rozsiahly 
developerský projekt
Až 18 polyfunkčných objektov a 91 
rodinných domov pribudne v bratislav-
ských Rusovciach.
Celý projekt má vyrásť severne od 
Irkutskej ulice blízko cesty I/2 na ploche 
riešeného územia s rozlohou 140 509 m2. 
Obyvatelia sa dočkajú polyfunkčných 
objektov a individuálnej bytovej výstav-
by, s dopravnou a technickou infraštruk-
túrou i s prvkami rekreácie a plochami 
zelene. Projekt by mal byť spustený 
v roku 2022, prípadne o rok neskôr. 
Dátum predpokladaného dokončenia 
ešte stanovený nebol. 

Bytový dom 
Zelenka vstupuje 
do povoľovania 
Na Záhradníckej ulici v Ružinove 
plánujú postaviť 11-poschodový poly-
funkčný komplex. Vyplýva to zo zámeru 
predloženého na posudzovanie vplyvov 
na životné prostredie EIA. Navrhovate-
ľom je spoločnosť Zelenka z Bratislavy. 
Začiatok výstavby je naplánovaný na 
prvý kvartál 2023, predpokladaná lehota 
výstavby je 30 mesiacov. Náklady budú 
stanovené na základe výberového ko-
nania na dodávateľa stavby. Aktuálne je 
územie využívané ako parkovacia plocha 
s kapacitou približne 120 parkovacích 
miest s prístupom z Palkovičovej. V pri-
ľahlom okolí je pôvodná bytová zástavba 
z 80. až 90. rokov minulého storočia, 
ako aj susediaci multifunkčný objekt, 
bývalá budova Slovenskej sporiteľne, 
v ktorom sa nachádza nákupné centrum 
Billa a Radošinské naivné divadlo. 

Polyfunkčný bytový dom

MESTo Bratislava-Ružinov

DEvELopER ZELENKA, a. s.

RoZLohA 3 458 m2

poDLAžNá pLochA 11 496 m2

počET  
pARkovAcích MIEST

344

rozsiAhly develoPment 
v rusovciAch

MESTo Rusovce Sever

DEvELopERI Slovak Real Estate, 
Freeheen, Ekoma – L, 
Lucky angel.

RoZLohA 140 509 m2

ZAčIATok 
REALIZácIE

2022 – 2023

oDhADovANé 
NákLADY

60 mil. €
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TEXT: Ing. arch. 
JEla PlEncnErová
FoTo: archív JP, 
IsIFa/shuTTErsTock

Žiaľ, nie je to až také jednoduché, 
no v porovnaní s jadrovou fyzikou je 
to dosť triviálne. Za posledné roky 
sa ale z tejto oblasti úplne vytratil 
základný cieľ územného plánova-
nia, ktorým je samotné plánovanie. 

Prvoradou úlohou územných 
plánov miest a obcí, územných 
plánov regiónov a Koncepcie územ-
ného rozvoja Slovenska je koncep čné 
plánovanie rozvoja územia, ktoré 
musí byť následne realizované. 
Keďže sa po roku 1989 z týchto 
typov územných plánov postupne 
vytratila plánovacia zložka s odôvod-
nením, že v demokracii nie je plá-
novanie potrebné, vznikol stav, keď 
územný plán mesta/obce/regiónu 
reguluje funkčné a priestorové 
využitie územia, ale celospoločen-
sky potrebné intervencie v území 
(stavby dopravnej, technickej 
a sociálnej infraštruktúry miest) sú 
neplánované, a teda aj nerealizova-
né, resp. ich realizácia je čiastočne 
(v minimálnom rozsahu) suplovaná 
súkromným sektorom (investormi). 

Rad problémov, ktoré sa začínajú 
prejavovať v území hlavne v ob-
lastiach, za ktoré sú zodpovedné 
mestá/obce/regióny, sa týka predo-
všetkým rozvoja verejnoprospeš-
ných zariadení miest a obcí:
 ▪ absentuje permanentná cielená 
výstavba dopravnej infraštruktúry 
miest a obcí, 

 ▪ absentuje permanentná cielená 
výstavba sociálnej infraštruktúry 
miest a obcí – zdravotnícke, 
sociálne, školské a kultúrnospolo-
čenské zariadenia, 

 ▪ absentuje koncepčný dohľad nad 
realizáciou technickej infraštruk-
túry miest a obcí. 

Takýto stav nie je trvalo 
udržateľný, keďže vedie k nekon-
cepčnému, neekologickému a aj 
neekonomickému rozvoju miest/
obcí/regiónov.

Vo väčšine miest a obcí vzniká 
z uvedených dôvodov stále väčší 
deficit v zariadeniach potrebných 
na každodenné fungovanie mesta 
a na každodenný život obyvateľov 
miest a obcí. Prejavuje sa to hlavne 
v oblastiach:
 ▪ rozvoja dopravnej siete miest 
a obcí – dopravné kolapsy;

 ▪ rozvoja technickej infraštruktúry 
miest a obcí – deficit, zlý technic-
ký stav;

 ▪ rastu deficitu nových zariadení 
vybavenosti pre obyvateľov miest 
a obcí:
 ▪ nové základné a stredné školy,
 ▪ nové zariadenia pre seniorov 
a zdravotne odkázaných ľudí,

 ▪ nové zdravotnícke zariadenia – 
primárna zdravotná starostli-
vosť, nemocnice atď.

Mnohé mestá a obce už takmer 
30 rokov využívajú občiansku 
vybavenosť (školy, ako aj sociálne 
a zdravotnícke zariadenia) posta-
venú za socializmu. Takýto stav 
bol prijateľný v mestách a obciach, 
v ktorých počet obyvateľov za 
posledných 30 rokov viac-menej 
stagnoval, preto sa nezvýšil ani 
deficit technickej a občianskej 
vybavenosti. 

Jedna zo základných príčin tohto 
stále narastajúceho deficitu uvede-
ných zariadení je v nekorektnom 
chápaní cieľov územného pláno-
vania a následne v nekorektnom 
spracovaní a implementácii územ-
ných plánov. Ide predovšetkým 
o nedostatky pri tvorbe územných 
plánov miest, obcí, ako aj regiónov, 
kde absentuje plánovacia stránka 
dokumentu a cieľom je len regulá-
cia územia, ktorá rieši len čiastočné 
problémy územia. 

Regulácia územia nikdy nemala 
nahradiť plánovací aspekt územné-
ho plánu, len ho doplniť. Regulácia 
územia nie je identický nástroj 
ako plánovanie a na niektorých 
úrovniach je jej význam vo vzťahu 
k plánovaciemu nástroju druhoradý 
(územný plán regiónu, resp. KÚRS). 

Ďalším problémom je, že územné 
plány miest, obcí a regiónov nena-
vrhujú etapizáciu rozvoja vo vzťahu 

V poslednom čase je veľmi módne „hrať sa“ 
na územných plánovačov alebo urbanistov. 
Robí tak mnoho ľudí, ktorí s danou profesiou 
nemajú žiadne skúsenosti, a niektorí si myslia, 
že keď sa prejdú trikrát po meste a navštívia 
dve svetové metropoly, sú dostatočne 
kvalifikovaní na profesiu územného plánovača.

Bieda 
územného 
plánovania
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hovoria, že pozemkov je dosť, 
ale nie je kde stavať. A tam, kde 
je možné stavať, býva pre za-
staraný územný plán pridelená 
funkcia, ktorú dnes už nikto 
nepotrebuje... Väčšinou sa to 
týka kódu 201, ktorý umožňuje 
70 % občianskej vybavenosti 
a 30 % bytov. Budú v zmenách 
a doplnkoch 08 aj lokalitné 
zmeny? O ktorých územiach sa 
uvažuje, že by prišlo k zmene 
funkcie?

V zmenách a doplnkoch 08 ide práve 
o lokalitné zmeny, kde po posúdení 
odborných kritérií a prerokovaní 
príslušnej urbanistickej štúdie na-
vrhujeme zmenou funkčných plôch 
posilniť podiel bývania aj v prospech 
mestského nájomného bývania. 
Sú do nich zaradené lokality 
v mestských častiach Ružinov, Rača, 
Dúbravka a Petržalka, a to na pozem-
koch hlavného mesta i súkromných 
developerov.

Je naozaj potrebné vyžadovať 
plných 70 % občianskej vyba-
venosti aj v lokalitách 201, kde 
nie je potenciál, že bude táto 
občianska vybavenosť naplnená 
a využívaná?

Územný plán je záväzný dokument, 
schválený mestským zastupiteľ-
stvom. Preto musíme regulatívy 
funkčného využitia definované v jeho 
záväznej časti uplatňovať tak, ako 
sú stanovené. Tento právny stav 
nám neumožňuje hodnotiť, v ktorom 
území budeme záväznú reguláciu 
uplatňovať a v ktorom ju nepovažuje-
me za dôležitú. Tvrdíme, že územný 

plán musíme rešpektovať, ale 
v územiach, kde je už medzičasom 
neaktuálny, napríklad tam, kde už 
je občianska vybavenosť dostatočne 
saturovaná, ho po vyhodnotení 
môžeme meniť legálnym spôsobom, 
teda procesom zmien a doplnkov. 
Presne to je prípad zmien a doplnkov 
08 v prospech nájomného bývania.

Ozývajú sa hlasy, že rýchlosť 
a transparentnosť schvaľovania 
povolení na výstavbu sa nezme-
nila, dokonca sa spomalila. Ako 
plánujete proces schvaľovania 
urobiť rýchlejším a transparent-
nejším? 

Určite nebrzdíme vo výstavbe 
nikoho, kto dodržiava územný plán. 
Na mesto prišli a stále prichádzajú 
návrhy, kde sú zle prerátané indexy 
(náhodný omyl, neviem), kde nesedia 
čísla, keď si to zmeriame... Na náš 
úrad prišli celé poschodia bytov, 
ktoré sa volajú kobky, a tým sú po-
važované za inú funkciu, kancelárie, 
ktoré vyzerajú ako byty… 

Rozumiem frustrácii developerov. 
Mesto bolo slabým partnerom v tom, 
že sa veľmi dlho čakalo. Poznám 
veľmi veľa prípadov, keď boli od 
mesta priam vydieraní (nie počas 
nášho pôsobenia). Dnes dbáme na to, 
aby v prvom rade dodržiavali zákon, 
a ak ho budú dodržiavať oni ako náš 
klient, my ako ich partner im vyba-
víme a sprocesujeme ich žiadosti 
v zákonne reálnych časoch. 

Nakopli sme digitálny systém 
podávania žiadostí. Žiadosť ide 
okamžite naraz na štyri oddelenia. 
Nie je to jedna kópia, ktorá putuje 
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Stavebná prax

1 Výrobcovia začínajú 
vidieť budovy ako banky 
materiálov
Madaster je globálna databáza materiálov, 
budov a infraštruktúry, ktorá umožňuje využívať 
a plánovať budovy ako banky materiálov. 
V oblasti evidencie stavebných produktov a ma-
teriálov Madaster spolupracuje s ich výrobcami. 
Do projektu sa medzi prvými zapojila nemecká 
spoločnosť Kaldewei, výrobca riešení do kúpeľ-
ne. Chce tak podporiť presadenie cirkulárnej 
ekonomiky aj v stavebníctve. Stavitelia a projek-
tanti získavajú z databázy informácie o vplyve 
výrobkov na životné prostredie, o množstve CO2, 
ktoré je spojené s konkrétnou časťou budovy, 
o účinkoch materiálov na zdravie a pod. To im 
umožňuje presnejšie prognózy, pokiaľ ide o po-
tenciál cirkularity a finančnej hodnoty. Podľa 
Roberta Martineza, CEO Kaldewei, databáza 
podporuje udržateľnejší spôsob výstavby, ktorý 
je pre spoločnosť ústrednou témou. Jej prehľad-
né dopĺňanie umožňuje podľa neho plánovanie 
a stavanie šetrné k prírodným zdrojom, smeru-
júce k „svetu bez odpadu“.
Zdroj: www.kaldewei.cZ

2 Myslite na svoj odborný 
rast pri rozpočtovaní 
stavieb
Informácie a zručnosti, ktoré sú potrebné na 
vytvorenie kvalifikovaného rozpočtu stavby, 
získate na dvojdňovom akreditovanom školení 
Rozpočtovanie a kalkulovanie stavebných prác, 
ktoré opäť organizuje spoločnosť CENEKON. 
Začína sa už 15. marca a prihlásiť sa môžete do 
1. marca 2022 na: www.cenekon.sk/vzdelavanie/.

Odborníci na problematiku vám poskytnú bliž-
šie informácie na tieto atraktívne témy:
 štruktúra cenníkových databáz a kalkulácia 

jednotkovej ceny,
 oceňovanie stavebných prác a rozpočtovanie,
 zmluvné ceny využívané v stavebníctve a ved-

ľajšie rozpočtové náklady,
 mnohé ďalšie.
Okrem užitočných informácií si odnesiete aj 
osvedčenie, budete zapísaní do registra účastní-
kov na stránke ministerstva školstva a získate 
pečiatku, ktorou môžete prezentovať svoju 
profesionalitu v projektoch. 
Zdroj: www.cenekon.sk

2

1

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ASB_print_197x127.pdf   1   2. 2. 2022   10:29:13

ABS#228 BizniS A reAlity 8

Rast stavebníctva podľa segmentov (%, B.c.)

Priemerná medziročná zmena v rokoch 2021 – 2023

krajina
Bytové  
Budovy 

neBytové 
Budovy

inžinierske 
stavBy 

sPolu Body 
Podľa Poradia 
v segmentoch

Veľká Británia 8,5 6,1 7,6 54
Taliansko 6,0 5,9 8,5 53
Maďarsko 5,9 4,8 7,1 46
Španielsko 7,3 4,3 7,1 46
Írsko 11,7 4,3 4,5 44
Belgicko 4,4 5,0 4,8 43
Francúzsko 3,8 4,5 3,9 36
Poľsko 4,8 2,4 4,0 36
Rakúsko 2,4 4,7 2,8 32
Holandsko 4,8 2,5 0,7 29
Dánsko 3,8 1,9 2,4 27
Nórsko −0,1 1,1 8,4 26
Švédsko 2,9 0,7 1,7 18
Portugalsko 0,2 0,8 2,4 17
Česko 1,7 0,6 2,3 16
Švajčiarsko 0,7 1,6 0,2 16
Slovensko 3,0 0,6 0,1 14
Fínsko 1,3 0,7 −1,1 11
Nemecko 0,5 −0,4 0,0 6
Euroconstruct 3,7 3,2 3,8 30

Poznámka: Krajiny s rovnakým počtom bodov sú za sebou podľa abecedy

domáca stavebná pRodukcia v kRajinách euRoconstRuctu 
medziročná zmenA (%, B.c.)

Prognóza výhľad
krajina 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Írsko 10,0 5,8 −4,4 2,7 8,4 9,0 6,3
Španielsko 6,4 4,6 −9,3 6,5 8,0 4,5 2,5
Veľká Británia 0,1 2,6 −11,9 13,4 5,9 3,2 3,3
Taliansko 1,9 3,6 −4,9 15,1 5,6 −0,5 −0,5
Holandsko 7,4 4,9 −1,7 0,8 4,9 3,6 2,0
Francúzsko 3,1 2,2 −12,7 6,7 3,8 1,7 1,5
Belgicko 3,1 1,1 −4,9 10,3 3,6 0,3 0,8
Rakúsko 5,6 4,0 −3,7 5,4 2,6 1,9 1,8
Nórsko −1,8 1,7 −0,6 6,2 2,5 −0,5 3,6
Dánsko 1,5 3,8 10,3 5,1 2,1 1,7 1,7
Fínsko 1,7 −1,8 1,0 3,5 2,0 −3,5 −3,2
Nemecko 2,0 1,6 0,0 −0,7 1,1 0,2 −0,1
Portugalsko 10,0 8,4 3,4 0,4 1,0 1,4 1,5
Švajčiarsko 0,9 −0,2 −0,3 1,5 0,7 0,4 0,4
Švédsko 1,5 −0,2 2,7 8,3 −1,1 −1,3 −0,3
Maďarsko 20,0 16,8 −6,6 3,3 7,2 7,1 3,4
Slovensko 8,0 −4,7 −12,7 −6,3 5,1 4,8 −0,5
Poľsko 14,0 4,9 −2,0 3,0 4,1 3,8 1,6
Česko 7,0 3,5 −3,3 0,6 1,9 2,2 2,0
Euroconstruct 3,2 2,7 −4,7 5,6 3,6 1,5 1,2

Biznis 
a reality

5,1 %
 
má podľa prognózy v roku 2022 vzrásť stavebná produkcia 
na slovensku

hdp v kRajinách euRoconstRuctu  
medziročná zmenA (%, B.c.)

Prognóza výhľad
krajina 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Írsko 9,0 4,9 5,9 15,0 5,0 4,1 3,7
Španielsko 2,3 2,1 −10,8 5,5 6,0 3,5 2,5
Portugalsko 2,9 2,7 −8,4 4,8 5,6 2,4 2,3
Nórsko 1,1 0,9 −0,8 3,0 4,1 2,8 2,5
Rakúsko 2,5 1,5 −6,7 4,4 4,8 2,3 1,9
Veľká Británia 1,3 1,4 −9,9 6,6 5,4 1,8 1,4
Francúzsko 1,8 1,8 −8,0 6,0 4,2 2,1 1,7
Dánsko 2,0 2,1 −2,1 3,7 3,2 2,4 2,2
Taliansko 0,9 0,4 −8,9 6,7 4,2 1,8 1,4
Švajčiarsko 2,9 1,2 −2,4 3,2 3,6 1,5 2,0
Nemecko 1,1 1,1 −4,6 2,5 4,5 1,5 1,0
Švédsko 2,0 2,0 −2,8 4,7 3,9 1,4 1,5
Holandsko 2,4 2,0 −3,8 3,9 3,5 1,5 1,3
Belgicko 1,8 1,7 −6,3 5,7 3,0 1,5 1,4
Fínsko 1,1 1,3 −2,9 3,5 2,9 1,0 0,5
Poľsko 5,4 4,7 −2,5 4,9 5,1 4,3 4,0
Maďarsko 5,4 4,6 −4,7 6,8 5,5 3,5 3,3
Slovensko 3,7 2,5 −4,8 3,7 4,2 5,0 0,7
Česko 3,2 3,0 −5,8 3,2 4,2 2,4 2,0
Euroconstruct 1,9 1,6 −6,3 5,1 4,5 2,1 1,7

hdp, stavebná pRodukcia a fixné investície v sR 
zmenA (%, B.c.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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0,0

−5,0
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−15,0

stavebná produkcia fixné investícieHdP

stavebná produkcia fixné investícieHdP

hdp, stavebná pRodukcia a fixné investície 
za euRoconstRuct, zmenA (%, B.c.)
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6,0
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2,0

0,0
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

tabuľkY a gRafY: 
Úeos, člen skupinY 
euRoconstRuct, 
lexxus (bYtY)

1/1 strany
3 400 €

230 × 300 mm

ABS#228  103

CADURA – inšpiRovAná 
pRíRoDoU, tvARovAná voDoU
Sprchová zástena CADURA je 
kombináciou sofistikovaného 
dizajnu, prepracovanej ergonó-
mie, plnohodnotnej funkčnosti 
a v neposlednom rade kvalitných 
materiálov. Sklo sprchovej zásteny 
CADURA má hrúbku 6 mm a je 
vybavené antiplakovou úpravou 
AQUAPERLE na elimináciu 
vodného kameňa na skle sprchovej 
zásteny. Sprchová zástena CADURA 
má štandardnú výšku 2 000 mm. 
V ponuke sú krídlové aj posuvné 
sprchové dvere. Krídlové sprchové 
dvere sa otvárajú von aj dovnútra, 
na vnútornej strane disponujú 
zapustenými pántmi so zdvihovým 
mechanizmom. Výhodou sprchovej 
zásteny s posuvnými dverami je 
Soft open/close systém na pokojné 
a tiché otváranie a zatváranie dverí.
SanSwiss vyrába sprchovacie 
kúty CADURA v štyroch farebných 
variantoch – v aluchróme, v čiernej 
matnej, bielej matnej a luxusnej 
zlatej lesklej farbe. Kút CADURA je 
k dispozícii v čírom skle a v dekore 
skla Shade so sieťotlačou na 

prednej strane skla, ktoré v sprche 
zaistí intimitu.
SanSwiss ako špecialista na aty-
pické riešenia sprchových zásten 
vyrába sprchovacie kúty CADURA 
so skosením, výrezom bočnej steny 
či skrátenou bočnou stenou.
Sprchová zástena CADURA dokonale 
ladí so sprchovou vaničkou LIVADA.
Sprchová zástena CADURA sa in-
štaluje buď priamo na dlažbu, alebo 
na sprchovú vaničku. Sprchovací 
kút CADURA a sprchová vanička 
LIVADA od SanSwiss vytvoria vo 
vašej kúpeľni úžasnú kombináciu. 
Moderný vzhľad sprchovej vaničky 
LIVADA ladí s dizajnom sprchovej 
zásteny CADURA. Sprchová 
vanička LIVADA je k dispozícii 
v bielom prevedení.
www.sanswiss.sk

KvAlitné A elegAntné 
spRChové zásteny 
CADURA oD sAnswiss 
Do vAšej Kúpeľne

Kvalitný sprchovací kút nesmie 
chýbať v žiadnej kúpeľni. Sprchové 
kúty z najkvalitnejších materiálov 
vyrába český výrobca sprchových 
zásten SanSwiss. Jedným z nich je 
sprchovací kút CADURA.
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1/1 PR
3 400 €

nadpis 40 – 60 znakov, 
perex 200 – 250 znakov,  

text 2 800  znakov, 
2 – 4 obrázky, logo

1/2 výška 
do zrkadla

1 900 €
92,5 × 266 

mm

1/3 výška
1 400 €

57 × 
266 mm

2/3 PR výška
2 390 €

40 – 60 znakov, 
perex 

200 – 250 
znakov,  

text 1 550  
znakov, 

1 – 2 obrázky, 
logo
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AndreA PArisio A GuisePPe 
PezzAno, dizajnérske duo 
pracujúce v kolektíve Ceramica 
Cielo, získali v novembri 2021 
ocenenie za skulpturálne, 
sofistikované, ale najmä verzatilné 
umývadlo.

TeXT: rebekA 
zAcková
FoTo: cerAmicA 
cielo 

Umývadlo 
delfo

V každej domácnosti dennodenne 
používaný objekt, umývadlo, väčši
nou nenápadný predmet, ktorému 
pri umývaní rúk nevenujeme po
zornosť, častejšie hľadíme na seba 
do zrkadla.

V podaní dizajnérskeho dua 
Parisio a Pezzano sa však umývadlo 
stáva absolútnym stredobodom 
pozornosti každej malej či veľkej 
kúpeľne. 

Najprv zaujme farbou – koralo
vou ružovou, smaragdovou zelenou 
či ďalšími variantmi. Štúdio 
Ceramica Cielo je známe tým, že vo 
svojich návrhoch kladie silný dôraz 
na farbu. Má totiž vytvorenú svoju 
vlastnú škálu inovatívnych a na 
svete jedinečných keramických 
farieb. 

Druhá vlastnosť Delfa, ktorú si 
človek všimne, sú línie – sofistiko
vané, jemné a dodávajúce tvrdej 
keramike iluzórnu mäkkosť. Tvar 
umývadla spolu s oválnou doskou, 
na ktorej leží, je minimalistický, 
jednoduchý, no dovedený do skulp
turálnej dokonalosti. 

Do tretice môže Delfo pri výbere 
stimulovať kreativitu. Osem farieb 
umývadla a päť povrchových úprav 
dreva skrinky, ktorá poskytuje po

trebný úložný priestor, predstavuje 
množstvo kombinácií, ktoré musia 
ulahodiť aj tým najnáročnejším. 
Tento aspekt napokon vyzdvihla 
aj porota zložená z 50 prestížnych 
dizajnérov, architektov, interiéro
vých dizajnérov a umelcov, medzi 
nimi napríklad aj Patrik Schuma
cher, hlavný architekt Zaha Hadid 
Architects.

Andrea Parisio a Giuseppe 
Pezzano, ktorí Delfo navrhli, 
pracujú v štúdiu ako umeleckí 
vedúci od roku 2015. Pomocou 
svojich skúseností, ktoré načerpali 
ako interiéroví dizajnéri, pomáhajú 
štúdiu Ceramica Cielo (v preklade 
„keramické nebo“) v jeho misii 
pozdvihnúť kúpeľňu, toto intímne 
prostredie, na miesto, kde sa 
človek môže nerušene venovať sebe 
a svojmu zdraviu. 

To, že štúdio Ceramica Cielo 
vedú správnym smerom, dokazuje 
aj získanie ceny Archiproducts 
Design Award už štvrtý rok po sebe.

Značku Ceramica Cielo predáva 
na Slovensku spoločnosť ELITE 
BATH+KITCHEN. ■

1 Detail Delfo 
v smaragdovom 
vyhotovení.

2 Delfo v koralovom 
vyhotovení. 

3 Tvar pripomína 
lekno na pokojnej 
hladine jazera.

4 Veľká kúpeľňa 
s párom umývadiel 
v smaragdovej 
farbe v kombinácii 
s tmavým drevom.

víťAz 
ArchiProducTs 
desiGn AwArd 
2021

1

1/2 šírka do zrkadla
1 900 €

197 × 127 mm

2/3 PR šírka
2 390 €

nadpis 40 – 60 znakov, 
perex 200 – 250 znakov,  

text 1 550  znakov, 
1 – 2 obrázky, logo

B2BASB    Najčítanejší magazín o architektúre a stavebníctve 

ABS#228 DizAjn A umenie 98

AndreA PArisio A GuisePPe 
PezzAno, dizajnérske duo 
pracujúce v kolektíve Ceramica 
Cielo, získali v novembri 2021 
ocenenie za skulpturálne, 
sofistikované, ale najmä verzatilné 
umývadlo.

TeXT: rebekA 
zAcková
FoTo: cerAmicA 
cielo 

Umývadlo 
delfo

V každej domácnosti dennodenne 
používaný objekt, umývadlo, väčši
nou nenápadný predmet, ktorému 
pri umývaní rúk nevenujeme po
zornosť, častejšie hľadíme na seba 
do zrkadla.

V podaní dizajnérskeho dua 
Parisio a Pezzano sa však umývadlo 
stáva absolútnym stredobodom 
pozornosti každej malej či veľkej 
kúpeľne. 

Najprv zaujme farbou – koralo
vou ružovou, smaragdovou zelenou 
či ďalšími variantmi. Štúdio 
Ceramica Cielo je známe tým, že vo 
svojich návrhoch kladie silný dôraz 
na farbu. Má totiž vytvorenú svoju 
vlastnú škálu inovatívnych a na 
svete jedinečných keramických 
farieb. 

Druhá vlastnosť Delfa, ktorú si 
človek všimne, sú línie – sofistiko
vané, jemné a dodávajúce tvrdej 
keramike iluzórnu mäkkosť. Tvar 
umývadla spolu s oválnou doskou, 
na ktorej leží, je minimalistický, 
jednoduchý, no dovedený do skulp
turálnej dokonalosti. 

Do tretice môže Delfo pri výbere 
stimulovať kreativitu. Osem farieb 
umývadla a päť povrchových úprav 
dreva skrinky, ktorá poskytuje po

trebný úložný priestor, predstavuje 
množstvo kombinácií, ktoré musia 
ulahodiť aj tým najnáročnejším. 
Tento aspekt napokon vyzdvihla 
aj porota zložená z 50 prestížnych 
dizajnérov, architektov, interiéro
vých dizajnérov a umelcov, medzi 
nimi napríklad aj Patrik Schuma
cher, hlavný architekt Zaha Hadid 
Architects.

Andrea Parisio a Giuseppe 
Pezzano, ktorí Delfo navrhli, 
pracujú v štúdiu ako umeleckí 
vedúci od roku 2015. Pomocou 
svojich skúseností, ktoré načerpali 
ako interiéroví dizajnéri, pomáhajú 
štúdiu Ceramica Cielo (v preklade 
„keramické nebo“) v jeho misii 
pozdvihnúť kúpeľňu, toto intímne 
prostredie, na miesto, kde sa 
človek môže nerušene venovať sebe 
a svojmu zdraviu. 

To, že štúdio Ceramica Cielo 
vedú správnym smerom, dokazuje 
aj získanie ceny Archiproducts 
Design Award už štvrtý rok po sebe.

Značku Ceramica Cielo predáva 
na Slovensku spoločnosť ELITE 
BATH+KITCHEN. ■

1 Detail Delfo 
v smaragdovom 
vyhotovení.

2 Delfo v koralovom 
vyhotovení. 

3 Tvar pripomína 
lekno na pokojnej 
hladine jazera.

4 Veľká kúpeľňa 
s párom umývadiel 
v smaragdovej 
farbe v kombinácii 
s tmavým drevom.

víťAz 
ArchiProducTs 
desiGn AwArd 
2021

1

Branding 
rubriky 
2 300 €

Podklady: logo

1/3  šírka
1 400 €

197 × 80 mm
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ARCHITEKTÚRA
STAVEBNÍCTVO
BIZNIS

244JÚN 2022 
ROČNÍK 29 
3,90 € 
 
JAGA

BIZNIS A REALITY
Nákupné centrá formujú 
mestá

FOKUS
Zákony o výstavbe 
a územnom plánovaní
Martin Hypký o novom 
 stavebnom zákone

ARCHITEKTÚRA
Nová Matadorka  
od Compassu
Depozitár múzea Boijmans  
Van Beuningen
Green Village – ako stavať 
dedinu

9 1 2 3 0 0 95 0 57 7 1 3 3

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise 
ASB. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových 
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných 
informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

PRÍPLAtOK: 10 % za požadované umiestnenie

ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia 
pre zmluvných partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom uzávierky objednávok na 
dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané 
číslo časopisu podľa edičného plánu

B2BASB Green   Exkluzívne zelené vydanie časopisu ASB

témy vydania

UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM  
VYDANIA tÉMY

ASB 11 – 12/2022
gREEN  #235
OBJEDNáVKy: 10. 11. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 31. 10. 2022 
advertoriál 10. 11. 2022 
inzercia 15. 11. 2022

29. 11. 2022

•	Klimatické	zmeny	a	ich	
vplyv na architektúru 
a stavebníctvo

•	Energetická	hospodárnosť		
budov – čo je nulový dom? 

•	Ekologické	materiály	
a konštrukcie pre 3. tisícročie

ASB 11-12/2023  
gREEN  #243
OBJEDNáVKy:  13. 11. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  2. 11. 2023
advertoriál  13. 11. 2023
inzercia  16. 11. 2023

30. 11. 2023

•	Klimatické	zmeny	a	ich	
vplyv na architektúru 
a stavebníctvo

•	Energetická	hospodárnosť		
budov – čo je nulový dom? 

•	Ekologické	materiály	
a konštrukcie pre 3. tisícročie

Základné informácie
Náklad:   6 000 výtlačkov
Rozsah:  136 až 160 strán
Cena:  3,90 €

Prečo inzerovať v ASB green?
01 Komplexný pohľad na tému trvalo udržateľnej atrchitektúry.
02 Najväčšia afinita na trhu na cieľovú skupinu architektov,
 developerov, manažérov projektových zákaziek.
03 Až 91 % čitateľov časopisu ASB rozhoduje alebo spolurozhoduje 

o nákupe materiálu a technológií na stavbu!
04 Keďže čitatelia časopisu ASB rozhodujú o komerčných 

zákazkách veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri 
získaní jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

05 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej 
skupine čitateľov. 

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	vo	vybraných	predajniach	tlače
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	 

a www.predplatne.jaga.sk
•		 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 460 300 3
5 900 €

2/1 strany do zrkadla 435 266 –

1/1 strany 230 300 3
3 400 €

1/1 strany do zrkadla 197 266 –

1/2 strany šírka do zrkadla 197 127 –
1 900 €1/2 strany šírka 230 150 3

1/2 strany výška do zrkadla 92,5 266 –

1/3 strany šírka 197 80 –
1 400 €

1/3 strany výška 57 266 –

klopa na titulke 70 300 3 3 950 €

Z-gate 454 300 3 7 100 €

2. strana obálky 230 300 3 4 150 €
1. strana časopisu 230 300 3 4 150 €
ďalšie strany pred editoriálom 230 300 3 3 900 €
1/3 strany pri editoriáli 57 265,7 – 2 400 €

3. strana obálky 230 300 3 3 950 €

4. strana obálky 230 300 3 5 250 €

2/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 5 600 znakov, 4 – 8  obrázkov, logo 5 900 €

1/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 2 800 znakov, 2 – 4  obrázkov, logo 3 400 €

2/3 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 1 550  znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 390 €

2/3 PR výška
1/2 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 

text 1 300 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 900 €
1/2 PR výška
redakčná rubrika* 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

650 znakov, 1 obrázok 1 290 €

branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

Formáty a ceny inzercie

IN
Z

ER
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RE

PR
E
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é

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.
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ARCHITEKTÚRA
STAVEBNÍCTVO
BIZNIS

ARCHITEKTONICKÝCH 
ATELIÉROV 
NA SLOVENSKU
2022 – 2023

SPECIÁL 2023 
ROČNÍK 29 
4,90 € 
 
JAGA

50
9 1 2 3 0 0 95 1 37 7 1 3 3

Základné informácie
Rozsah:  160 strán
Náklad:  6 000 výtlačkov
Cena:  5,90 €
Cieľová pracovníci inžiniersko-projektových 
skupina: a realizačných spoločností, developeri a ľudia,   

 ktorí informácie získané z časopisu ASB 50    
 architektonických ateliérov využívajú 

  vo svojej profesii

Čo čitatelia nájdu v ASB 50 Architektonických 
ateliérov na Slovensku?
ASB 50 súčasných architektonických ateliérov na Slovensku ktorí 
výrazným spôsobom prispeli ku skvalitneniu architektúry.

UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM 
VYDANIA              tÉMA

ASB špeciál 1/2023 
OBJEDNáVKy:  22. 2. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca 13. 2. 2023
advertoriál  22. 2. 2023
inzercia  27. 2. 2023

13. 3. 2023

TOP 50 
Architek-
tonických 
ateliérov na  
Slovensku

Prehľad 
najvýznamnejších 
architektonických 
ateliérov 
projektujúcich na 
Slovensku

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise 
ASB. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových 
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných 
informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

PRÍPLAtOK: 10 % za požadované umiestnenie

ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia 
pre zmluvných partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom uzávierky objednávok na 
dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané 
číslo časopisu podľa edičného plánu

Prečo inzerovať v časopise  
ASB 50 Architektonických ateliérov na Slovensku?
01 Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 111 000 čitateľov 

mesačne.
02 Najčítanejší časopis o architektúre a stavebnom  

biznise.
03 91 % čitateľov časopisu ASB rozhoduje alebo spolurozhoduje 

o nákupe materiálu a technológií na stavbu.
04 Keďže čitatelia časopisu rozhodujú o komerčných zákazkách 

veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri získaní 
jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

B2BASB TOP 50 Architektonických ateliérov na Slovensku

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	na	veľtrhoch	zameraných	na	stavebníctvo	a	bývanie
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	a	www.predplatne.jaga.sk

ASB ŠPECIÁL8

eXPOline národný futbalový štadión je situovaný 
na mieste, ktoré je historicky prepojené so 
športom a s futbalom zvlášť. stojí totiž na mieste 
pôvodného štadióna Tehelné pole, ktorý bol 
dejiskom najväčších úspechov slovenského futbalu. 
BrATISLAVA redAkČná ÚPrAVA: ľUdOVÍT PeTránSky, fOTO: MILAn jUrSA, 
PrOjekTOVá dOkUMenTácIA: eXPOLIne

Národný 
futbalový štadión

NárodNý futbalový štadióN aSb ŠPECIÁL 9

Základným princípom pri definova-
ní rozmerov a  tvaru objektov boli 
správna orientácia zo severu na juh, 
záväzné rozmery hracej plochy, poža-
dovaná kapacita 22 500 divákov, pro-

fil tribún a ich celoplošné zastrešenie. 
Tým vznikol koncept plató, na ktorom 
je osadený samotný objekt štadió-
na, kde sa nachádzajú všetky hlavné 
vstupy. Plató je prístupné cez široké 

schodiská. Dominantným prvkom 
areálu je prekrytie hľadiska štadióna 
ľahkou oceľovou konštrukciou s  plas-
tovou membránou, ktorá je nasveco-
vaná farebnou ilumináciou. 

dvojúrovňový štadión
Samotný objekt štadióna je riešený 
ako dvojúrovňový. Ako nástupná plo-
cha pre spodnú aj hornú tribúnu slúži 
už spomínané plató. Profil tribún bol 

  Dominantným prvkom areálu je prekrytie hľadiska štadióna ľahkou oceľovou konštrukciou s plastovou membránou.

120 mil. €#01

  rezy.

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 460 300 3
5 900 €

2/1 strany do zrkadla 435 266 –

1/1 strany 230 300 3
3 400 €

1/1 strany do zrkadla 197 266 –

1/2 strany šírka do zrkadla 197 127 –
1 900 €1/2 strany šírka 230 150 3

1/2 strany výška do zrkadla 92,5 266 –

1/3 strany šírka 197 80 –
1 400 €

1/3 strany výška 57 266 –

klopa na titulke 70 300 3 3 950 €

Z-gate 454 300 3 7 100 €

2. strana obálky 230 300 3 4 150 €
1. strana časopisu 230 300 3 4 150 €
ďalšie strany pred editoriálom 230 300 3 3 900 €
1/3 strany pri editoriáli 57 265,7 – 2 400 €

3. strana obálky 230 300 3 3 950 €

4. strana obálky 230 300 3 5 250 €

2/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 5 600 znakov, 4 – 8  obrázkov, logo 5 900 €

1/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 2 800 znakov, 2 – 4  obrázkov, logo 3 400 €

2/3 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 1 550  znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 390 €

2/3 PR výška
1/2 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 

text 1 300 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 900 €
1/2 PR výška

branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

Formáty a ceny inzercie
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Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.



41

40

Základné informácie
Rozsah:  160 strán
Náklad:  6 000 výtlačkov
Cena:  5,90 €
Cieľová pracovníci inžiniersko-projektových 
skupina: a realizačných spoločností, developeri a ľudia,   

 ktorí informácie získané z časopisu ASB 50 TOP   
 stavieb využívajú vo svojej profesii

Čo čitatelia nájdu v ASB tOP 50 stavieb?
TOP 50 slovenských stavieb podľa výšky investície (administratívne, 
rezidenčné, retailové, športové, občianske a inžinierske), ktoré boli 
skolaudované v termíne od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023.

UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM 
VYDANIA              tÉMA

ASB špeciál 02/2023  
OBJEDNáVKy:  22. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  11. 5. 2023
advertoriál  22. 5. 2023
inzercia  25. 5. 2023

8. 6. 2023 TOP 50 
STAVIEB

Prehľad najväčších 
a najzaujímavejších 
zrealizovaných 
stavieb

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované v časopise 
ASB. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových 
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných 
informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

PRÍPLAtOK: 10 % za požadované umiestnenie

ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia 
pre zmluvných partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom uzávierky objednávok na 
dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na dané 
číslo časopisu podľa edičného plánu

Prečo inzerovať v časopise ASB 50 tOP stavieb?
01 Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 111 000 čitateľov 

mesačne.
02 Najčítanejší časopis o architektúre a stavebnom  

biznise.
03 91 % čitateľov časopisu ASB rozhoduje alebo spolurozhoduje 

o nákupe materiálu a technológií na stavbu.
04 Keďže čitatelia časopisu rozhodujú o komerčných zákazkách 

veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri získaní 
jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

B2BASB TOP 50 STAVIEB

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	na	veľtrhoch	zameraných	na	stavebníctvo	a	bývanie
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	a	www.predplatne.jaga.sk

ASB ŠPECIÁL8

eXPOline národný futbalový štadión je situovaný 
na mieste, ktoré je historicky prepojené so 
športom a s futbalom zvlášť. stojí totiž na mieste 
pôvodného štadióna Tehelné pole, ktorý bol 
dejiskom najväčších úspechov slovenského futbalu. 
BrATISLAVA redAkČná ÚPrAVA: ľUdOVÍT PeTránSky, fOTO: MILAn jUrSA, 
PrOjekTOVá dOkUMenTácIA: eXPOLIne

Národný 
futbalový štadión

NárodNý futbalový štadióN aSb ŠPECIÁL 9

Základným princípom pri definova-
ní rozmerov a  tvaru objektov boli 
správna orientácia zo severu na juh, 
záväzné rozmery hracej plochy, poža-
dovaná kapacita 22 500 divákov, pro-

fil tribún a ich celoplošné zastrešenie. 
Tým vznikol koncept plató, na ktorom 
je osadený samotný objekt štadió-
na, kde sa nachádzajú všetky hlavné 
vstupy. Plató je prístupné cez široké 

schodiská. Dominantným prvkom 
areálu je prekrytie hľadiska štadióna 
ľahkou oceľovou konštrukciou s  plas-
tovou membránou, ktorá je nasveco-
vaná farebnou ilumináciou. 

dvojúrovňový štadión
Samotný objekt štadióna je riešený 
ako dvojúrovňový. Ako nástupná plo-
cha pre spodnú aj hornú tribúnu slúži 
už spomínané plató. Profil tribún bol 

  Dominantným prvkom areálu je prekrytie hľadiska štadióna ľahkou oceľovou konštrukciou s plastovou membránou.

120 mil. €#01

  rezy.

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 460 300 3
5 900 €

2/1 strany do zrkadla 435 266 –

1/1 strany 230 300 3
3 400 €

1/1 strany do zrkadla 197 266 –

1/2 strany šírka do zrkadla 197 127 –
1 900 €1/2 strany šírka 230 150 3

1/2 strany výška do zrkadla 92,5 266 –

1/3 strany šírka 197 80 –
1 400 €

1/3 strany výška 57 266 –

klopa na titulke 70 300 3 3 950 €

Z-gate 454 300 3 7 100 €

2. strana obálky 230 300 3 4 150 €
1. strana časopisu 230 300 3 4 150 €
ďalšie strany pred editoriálom 230 300 3 3 900 €
1/3 strany pri editoriáli 57 265,7 – 2 400 €

3. strana obálky 230 300 3 3 950 €

4. strana obálky 230 300 3 5 250 €

2/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 5 600 znakov, 4 – 8  obrázkov, logo 5 900 €

1/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 2 800 znakov, 2 – 4  obrázkov, logo 3 400 €

2/3 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 1 550  znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 390 €

2/3 PR výška
1/2 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 

text 1 300 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 900 €
1/2 PR výška

branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

Formáty a ceny inzercie
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Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.



43

42

ALMANACH 
STAVEBNÍCTVO 
2021—2022

ARCHITEKTÚRA
STAVEBNÍCTVO
BIZNIS

ŠPECIÁL 2022
ROČNÍK 18
2,60 €

JAGA

Čo čitatelia nájdu v časopise  
ASB ALMANACH?
•	 Rebríčky	najúspešnejších	stavebných	firiem	zostavené	

podľa tržieb.
•	 Jaga	ako	jediná	prináša	špecializované	rozdelenie	firiem	 

do 10 kategórií podľa činnosti a zamerania firiem.
•	 Makroekonomické	údaje,	vývoj	a	analýza	stavebného	trhu	

a predpoklady jeho budúceho vývoja.
•	 Vývoj	na	trhu	s	rezidenčnými	i	komerčnými	

nehnuteľnosťami na Slovensku a v Európe.
•	 Pripravované	developerské	projekty	na	Slovensku	–	

rezidenčné, administratívne, retailové a multifunkčné, 
logistické, priemyselné, športové a projekty občianskej 
vybavenosti.

Základné informácie
Náklad:  7 000 výtlačkov
Rozsah:  312 strán
Cena:  8,90 €
Cieľová pracovníci inžiniersko-projektových 
skupina: a realizačných spoločností, developeri a ľudia,   

 ktorí informácie získané z časopisu 
  ASB ALMANACH využívajú vo svojej profesii

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	 

a www.predplatne.jaga.sk

Prečo inzerovať v časopise ASB ALMANACH?
01 Atraktivita časopisu pre čitateľov vďaka uverejňovaniu nových, doposiaľ 

nezverejnených kategórií, rebríčkov firiem.
02 Kombináciou s inzerciou na asb.sk oslovíte 111 000 čitateľov mesačne.
03 Najčítanejší časopis o architektúre a stavebnom biznise.
04 91 % čitateľov časopisu ASB rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe 

materiálu a technológií na stavbu.
05 Keďže čitatelia časopisu rozhodujú o komerčných zákazkách veľkého 

množstva technológií a materiálu, tak už pri získaní jedného zákazníka sa 
investícia do reklamy môže vrátiť.

UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM  
VYDANIA tÉMA

ASB špeciál 3/2023  
OBJEDNáVKy:  22. 8. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca 11. 8. 2023
advertoriál  22. 8. 2023
inzercia  25. 8. 2023

8. 9. 2023

Almanach slovenského 
stavebného biznisu
TOP 1 350 firiem

•	Prehľad	1	350	najúspešnejších	firiem	a	ich	výkonnosti
•	Nové,	doposiaľ	nezverejnené	kategórie,	rebríčky	firiem
•	Prehľad	pripravovaných	developerských	projektov
•	Makroekonomické	analýzy	a	predikcie

* V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky a informácie predtým nepublikované 
v časopise ASB. Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu 
dodaných textových materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na 
uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

PRÍPLAtOK: 10 % za požadované umiestnenie

ZĽAVY: 15 % agentúrna provízia 
pre zmluvných partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu podľa edičného plánu
100 % po termíne uzávierky objednávok na 
dané číslo časopisu podľa edičného plánu

B2BASB Almanach 2023

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany 460 300 3
5 900 €

2/1 strany do zrkadla 435 266 –

1/1 strany 230 300 3
3 400 €

1/1 strany do zrkadla 197 266 –

1/2 strany šírka do zrkadla 197 127 –
1 900 €1/2 strany šírka 230 150 3

1/2 strany výška do zrkadla 92,5 266 –

1/3 strany šírka 197 80 –
1 400 €

1/3 strany výška 57 266 –

klopa na titulke 70 300 3 3 950 €

Z-gate 454 300 3 7 100 €

2. strana obálky 230 300 3 4 150 €
1. strana časopisu 230 300 3 4 150 €
ďalšie strany pred editoriálom 230 300 3 3 900 €
1/3 strany pri editoriáli 57 265,7 – 2 400 €

3. strana obálky 230 300 3 3 950 €

4. strana obálky 230 300 3 5 250 €

2/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 5 600 znakov, 4 – 8  obrázkov, logo 5 900 €

1/1 PR nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 2 800 znakov, 2 – 4  obrázkov, logo 3 400 €

2/3 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 
text 1 550  znakov, 1 – 2 obrázky, logo 2 390 €

2/3 PR výška
1/2 PR šírka nadpis 40 – 60 znakov, perex 200 – 250 znakov, 

text 1 300 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 900 €
1/2 PR výška
branding rubriky logo 2 300 €

vkladaná inzercia** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

Formáty a ceny inzercie
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Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.
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Realizačné spoločnosti 
a živnostníci

 42 % čitateľov tvoria pracovníci realizačných 
spoločností. 

 34 % čitateľov tvoria živnostníci pôsobiaci 
v stavebnej oblasti využívajúci informácie 
z časopisu pri výkone svojho povolania.

 13 % čitateľov sú pracovníci  
inžiniersko-projektových firiem.

 7 % čitateľov sú študenti stavebných fakúlt.
 4 % sú ostatní.

Vzdelanie
 64 % čitateľov tvoria 

stredoškolsky vzdelaní ľudia, 
ktorí informácie získané 
z časopisu využívajú vo svojej 
profesii. 

 36 % čitateľov sú ľudia 
s vysokoškolským vzdelaním 
pohybujúci sa v stavebníctve.

Rozhodujú o nákupe?
 53 % čitateľov o nákupe 

rozhoduje samostatne.
 29 % čitateľov sa 

spolupodieľa na rozhodovaní 
o nákupe.

 18 % čitateľov o nákupe 
nerozhoduje.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 862 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

Základné informácie
Náklad:   6 000 výtlačkov
Periodicita: 6-krát ročne 
Rozsah:  56 až 80 strán
Cena:  2,60 €
Ročník: 19

36 %
vysoká 
škola

64 %
stredná 

škola

53 %
rozhoduje

18 %
nerozhoduje

29 %
spolurozhoduje

34 %
živnostníci

13 % 
projektanti

7 % 
študenti

4 %
ostatní

42 %
realizátori

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	v	stánkoch	novinovej	služby,	predajniach	tlače
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	 

a www.predplatne.jaga.sk
•		 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk

Kto číta časopis Stavebné materiály?
Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria pracovníci realizačných 
spoločností, inžiniersko-projektových firiem a živnostníci. 
Čitatelia Stavebných materiálov sú v produktívnom veku 23 až 
55 rokov a informácie získané z časopisu využívajú vo svojej 
profesii. Mnohých zaujímajú nestranné informácie o konkrétnych 
výrobkoch a informácie z praxe. Časopis má nielen informačný, 
ale aj edukatívny charakter.

Prečo inzerovať v Stavebných materiáloch?
01 82 % čitateľov rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe 

materiálu a technológií na stavbe.
02 65 % respondentov si v odborných časopisoch o stavebníctve 

číta reklamy a reklamné články (zdroj: prieskum GFK).
03 52 % čitateľov využilo reklamu alebo reklamný článok 

uverejnený v časopise Stavebné materiály pri výbere 
dodávateľa materiálu alebo služby (zdroj: prieskum GFK).

04 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej 
skupine čitateľov. 

05 Keďže čitatelia časopisu rozhodujú o komerčných zákazkách 
veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri získaní 
jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

B2BStavebné materiály    Praktický poradca pre každého stavbára

86 % 14 % 
čitateľov sú muži 

zaujímajúci sa 
o stavebníctvo, či už 

z pozície rozhodovacej, 
alebo vykonávacej.

čitateľov sú 
ženy, odborníčky 
v stavebnej oblasti.

Muži dominujú

12 % 36 % 34 % 18 %
Vek 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM 
VYDANIA tÉMA StAVBA A REKONštRUKCIA RÔZNE

Stavebné materiály 5/2022 #130
OBJEDNáVKy: 16. 9. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 6. 9. 2022 
advertoriál 16. 9. 2022 
inzercia 28. 9. 2022

5. 10. 2022

Obnova 
a revitalizácia 
stavieb

•	Poruchy	a	chyby	stavieb
•	Rekonštrukcie	a	sanácie
•	Stavebná	chémia

•	Materiály	a	výrobky	vhodné	
   na rekonštrukciu
•	Hydroizolácie
•	Stavebná	technika

Stavebné materiály 6/2022 #131   
OBJEDNáVKy: 21. 10. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 12. 10. 2022 
advertoriál 21. 10. 2022 
inzercia 26. 10. 2022

10. 11. 2022

Halové 
a priemyselné 
budovy 

•	Drevené	a	oceľové	
   konštrukcie
•	Železobetónové	a	predpäté	
   betónové konštrukcie
•	Skeletové	konšrukcie

•	Nátery,	ochrana	konštrukcií
•	Stavebná	technika

Almanach slovenského 
stavebného biznisu – 
prehľad najlepších firiem  
a ich výkonnosti

Stavebné materiály 1/2023 #132  
OBJEDNáVKy:  8. 3. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  27. 2. 2023
advertoriál  9. 3. 2023
inzercia  13. 3. 2023

27. 3. 2023

Zvislé 
a vodorovné 
konštrukcie

•	Steny,	stropy,	podlahy
•	Betón	a	konštrukcie				
   z betónu
•	Murovacie	materiály	
   a prefabrikáty

•	Ochrana	zvislých	
   a vodorovných konštrukcií
•	Suchá	výstavba
•	Stavebná	technika
•	Drevené	konštrukcie

•	CONECO	
   RACIOENERGIA 2023

Stavebné materiály 2/2023  #133  
OBJEDNáVKy:  27. 4. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  18. 4. 2023
advertoriál  27. 4. 2023
inzercia   3. 5. 2023

17. 5. 2023

Obvodové plášte 
budov a výplne 
otvorov

•	Konštrukcie	a	výplne	
   stavebných otvorov, 
   konštrukcie fasád: obvodové 
   plášte budov

•	Okná,	dvere,	zasklené	steny

•	Energetické	stavebné	
   koncepcie
•	Stavebná	technika

•	Medzinárodný	strojársky	
   veľtrh Nitra 2023  

Stavebné materiály 3/2023 #134   
OBJEDNáVKy:  31. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  22. 5. 2023
advertoriál  31. 5. 2023
inzercia   5. 6. 2023

19. 6. 2023

Strešné  
konštrukcie

•	Ploché	a	šikmé	strechy
•	Strešné	konštrukcie
•	Izolácie	striech

•	Kovové	a	drevené	strešné	
konštrukcie

•	Strešné	nadstavby
•	Stavebná	technika
•	Betónové	prefabrikáty

•	Development	summit

Stavebné materiály 4/2023 #135   
OBJEDNáVKy: 22. 8. 2023
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 11. 8. 2023 
advertoriál 22. 8. 2023 
inzercia 25. 8. 2023

8. 9. 2023

Povrchové úpravy 
stavebných 
konštrukcií

•	Omietky	a	nátery
•	Tepelné	a	zvukové	izolácie

•	Exteriérové	a	interiérové	
   dlažby a obklady
•	Podlahy

Stavebné materiály 5/2023 #136
OBJEDNáVKy:  21. 9. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  12. 9. 2023
advertoriál  21. 9. 2023
inzercia   26. 9. 2023

10. 10. 2023

Obnova 
a revitalizácia 
stavieb

•	Poruchy	a	chyby	stavieb
•	Rekonštrukcie	a	sanácie
•	Stavebná	chémia

•	Materiály	a	výrobky	vhodné	
   na rekonštrukciu
•	Hydroizolácie
•	Stavebná	technika

Stavebné materiály 6/2023 #137   
OBJEDNáVKy:  20. 10. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  10. 10. 2023
advertoriál  20. 10. 2023
inzercia   25. 10. 2023

10. 11. 2023

Halové 
a priemyselné 
budovy 

•	Drevené	a	oceľové	
   konštrukcie
•	Železobetónové	a	predpäté	
   betónové konštrukcie
•	Skeletové	konšrukcie

•	Nátery,	ochrana	konštrukcií
•	Stavebná	technika

Almanach slovenského 
stavebného biznisu – 
prehľad najlepších firiem  
a ich výkonnosti
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Formáty a ceny inzercie Neštandardné formáty

4 » stavebné materiály 03-2014

novinky

nová Pu pena
Rôznorodá štruktúra, nízka 
odolnosť proti UV žiareniu 
a rýchla degradácia – to všetko 
sú faktory spojené s existu-
júcimi PU penami. Izolačná 
pena Ceresit  WhiteTeq ponúka 
vlastnosti, ako sú jemná 
bunková štruktúra, vysoká 
odolnosť proti UV žiareniu, 
zvýšená trvanlivosť a elasti-
cita alebo vyššia spoľahlivosť 
a životnosť. Má o 20 % vyššie 
tepelné a o 50 % vyššie zvuko-
voizolačné vlastnosti, o 25 % 
vyššiu elasticitu a až dvakrát 
nižšiu expanziu. Jej použitie 
prispieva k optimalizovaniu 
pracovného procesu a minima-
lizovaniu akýchkoľvek ďalších 
nákladov. Vďaka nižšej expan-
zii je riziko deformácie rámov 
nainštalovaných okien a dverí 
z dôvodu vysokého tlaku pri 
vytvrdzovaní peny minima-
lizované. Novú penu môžete 
použiť na izolácie okenných 
rámov a zárubní, utesňovanie 
otvorov v strešných konštruk-
ciách a v izolačných materiá-
loch, na vytváranie protihluko-

vých zábran, izolovanie stenových panelov a strešných škridiel, 
ako aj na vyplňovanie dutín a podobne.

www.ceresit.sk

okenné profily z novo
vyvinutého materiálu
Spoločnosť Inoutic/De
ceuninck, dodávateľ 
okenných profilov a sta-
vebných systémov, získa-
la na veľtrhu okien, dverí 
a fasádnych systémov 
fensterbau/frontale 2014 
za technológiu Innergy 
ocenenie za inováciu 
„Innovation Award for 
Architecture“. Techno-
lógia Innergy sa zakladá 
na princípe takzvanej 
pultrúzie, pri ktorej sa 
sklené vlákna spájajú 
polyuretánovou živicou. 
Takto vytvorený profil 
predbieha v tepelnoizo-
lačných vlastnostiach 
plast a v parametroch 
odolnosti a pevnosti predstihuje hliník. Možno z neho vyrá-
bať mimoriadne štíhle subtílne profily, ktoré sú porovnateľné 
s hliníkom a môžu mať rovnako ako hliník ľubovoľný farebný 
nástrek.

www.inoutic.sk

Jednotný názov pre ePS
V polovici mája 2014 sa konala v Bratislave konferencia 
Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej 
sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expan-
dovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. 
Hlavnou témou konferencie bol dosah stavieb na životné 
prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a in-
formácia o uvedení novej značky polystyrénu – Airpop®. 
Dôvodom zavedenia novej značky bolo zjednotenie názvu 
najmä preto, že v Európe je expandovaný (penový) polys-
tyrén známy pod viacerými názvami: Styropor, polysty-
rén, PSE, Piepschuim, penoplasty a pod. Názov Airpop® 
má evokovať v mysli to, z čoho sa materiál vyrába – z 98 % 
vzduchu a len nepatrného zlomku syntetického materiálu, 
ktorý expanduje do 50násobku svojho vlastného objemu.   

www.epssr.sk

Bývanie pod strechou
Obytné podkrovie znamená investičnú úsporu pri výstavbe 
či rekonštrukcii a maximálne využitie priestoru so zaujíma-
vými architektonickými možnosťami. Podľa typu strešnej 
konštrukcie a s tým súvisiaceho potrebného zateplenia 
sa ponúka možnosť priznania krokiev alebo podkrovia 
riešeného pomocou sadrokartónu. Izolácia z kamennej vlny 
 Rockwool umožňuje jednoduchú, rýchlu a kvalitnú reali-
záciu obidvoch alternatív. Je tvarovo stála a pružná, dobre 
priľne ku konštrukcii, vyplní požadovaný priestor a zabráni 
vzniku škár, čím sa minimalizujú prípadné tepelné mosty. 
Izolačné dosky nezosadajú a zachovávajú si hrúbku. Zatep-
lenie nad krokvami systémom Toprock je vhodný spôsob pri 
požiadavke na priznanú drevenú konštrukciu krovu alebo 
na šetrenie priestorom. Umožňuje využiť celé podkrovie bez 
potreby znižovať podhľad v interiéri.

www.rockwool.sk
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07 | Vymývanie špongie
Počas čistenia je potrebné špongiový nástavec 
často vymývať v čistej vode. Vždy sa však treba 
uistiť, že malta sa pri čistení nevymýva zo škár. 
Nadmerné množstvo tekutiny sa z vyškárovanej 
plochy odstráni pomocou celulózovej špongie. Ak je 
hubka znečistená živicou, je potrebné ju vymeniť.

08 | Dohladenie povrchu
Na finálne dohladenie povrchu škáry sa pou-
žije špongia.

09 | Čistý povrch bez malty
Je veľmi dôležité, aby po finálnom dohladení 
nezostali na povrchu obkladu žiadne stopy 
malty. Prípadné dodatočné odstránenie by 
bolo veľmi náročné – z tohto dôvodu je potreb-
né špongiu často vymývať v čistej vode.

10 | Možnosť prevádzky
Nadmerné množstvo vody sa z vyškárovanej 
plochy odstráni aj špeciálnymi gumenými 
stierkami. Povrch možno vystaviť chemickým 
účinkom po troch dňoch.

Pred škárovaním sa treba uistiť, 
že lepidlo, ktoré sa použilo pri 
lepení, je vytvrdnuté a uvoľnilo 
väčšinu svojej vlhkosti.

 Škárovacia malta
Kerapoxy CQ
spotreba závisí od šírky škáry, formátu  
a hrúbky obkladového prvku  
(100 × 100 × 10 mm – 1,0 kg/m2),  
balenie: 3 kg 49,57 €

 Čistiaci prípravok
Kerapoxy Cleaner
rozprašovač: 0,75 kg,  
plastová nádoba: 5 kg, 0,75 kg 25,74 €

 Špeciálny nástavec
Scotch-Brite

 Náradie
nízkootáčkové elektrické miešadlo
murárska lyžica
gumená stierka
celulózová špongia
molitanová špongia
vedro na vymývanie špongie

POzOr!
teplota spracovania
Škárovacia malta by sa mala apliko-
vať pri teplotách od +12 do +30 °C. Pri 
škárovaní pod +15 °C môže byť práca 
náročnejšia.

nesprávny pomer
Balenia sú vopred navážené v správ-
nom pomere. Pri miešaní len časti 
balení sa množstvo obidvoch zložiek 
nesmie odhadovať, pretože vytvrdzo-
vanie by bolo pre zlý pomer ohrozené.

epoxidová  
škárovacia  
malta
Dvojzložková epoxidová škárovacia 
malta na báze reaktívnych živíc 
Kerapoxy CQ je odolná proti tvorbe 
a rozmnožovaniu mikroorganizmov. 
Je vhodná na škárovanie 
keramických obkladov, obkladov 
z prírodného kameňa a sklenej 
mozaiky v interiéri aj exteriéri. 
Obzvlášť je vhodná na škárovanie 
veľkých plôch. Malta je odolná proti 
kyselinám a ľahko čistiteľná. 

ČO BUDETE
POTREBOVAŤ

spracovania. Maltu treba spracovať do 
45 minút od zamiešania. Na škárovanie 
sa odporúča používať vhodné náradie, 
teda gumenú stierku. Po nanesení zmesi 
sa treba uistiť, že škáry sú kompletne 
vyplnené. Po vyškárovaní sa z povrchu 
obkladu dokonale odstráni nadmerné 
množstvo malty použitím gumenej 
stierky. Gumenú stierku treba ťahať 
v šikmom smere. Po vyškárovaní je ne-
vyhnutné povrch očistiť ihneď, kým je 
malta ešte čerstvá. Na prvotné čistenie 
povrchu obkladu sa odporúča použiť 
špeciálny špongiový nástavec nasiaknu-
tý čistiacim a dezinfekčným prostried-
kom. Špeciálny nástavec musí byť pri 
čistení úplne nasiaknutý vodou a počas 
čistenia by sa mal často vymývať v čistej 
vode. Vždy sa treba uistiť, že malta sa 

pri čistení nevymýva zo škár. Nadmer-
né množstvo tekutiny sa z vyškárovanej 
plochy odstráni pomocou celulózovej 
špongie. Ak je hubka znečistená živicou, 
je potrebné ju vymeniť. Na finálne do-
hladenie povrchu škáry sa použije špon-
gia. Je veľmi dôležité, aby po finálnom 
dohladení nezostali na povrchu obkladu 
žiadne stopy malty. Prípadné dodatoč-
né odstránenie by bolo veľmi náročné 
– z tohto dôvodu je potrebné špongiu 
často vymývať v čistej vode. Nadmerné 
množstvo vody sa dá z vyškárovanej 
plochy odstrániť aj špeciálnymi gume-
nými stierkami. Povrch možno vystaviť 
chemickým účinkom po troch dňoch. 
Pri škárovaní dlažby možno podlahu 
vystaviť ľahkej pešej prevádzke už po 
12 hodinách (pri +20 °C). 

Product
placement 

600 €
Podklady: produktová 
fotografia, názov pro-
duktu, charakteristika 

produktu, 
cena a veľkosť 

balenia, 
kontakt na web

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany
5 000 €

2/1 strany do zrkadla

1/1 strany
3 000 €

1/1 strany do zrkadla

1/2 strany šírka
1 750 €

1/2 strany výška

1/3 strany šírka
1 290 €

1/3 strany výška

1/4 strany* 1 100 €

klopa na titulke 3 400 €

Z-gate 6 770 €

2. strana obálky 3 590 €

1. strana časopisu 3 590 €

2. a 3. strana časopisu 3 370 €

3. strana obálky 3 370 €

4. strana obálky 4 250 €

2/1 PR 8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo 5 000 €

1/1 PR 4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 3 000 €

1/2 PR šírka
2 100 znakov, 1 – 2, logo 1 750 €

1/2 PR výška

2/3 PR šírka
3 200 znakov, 1 – 2, logo 2 100 €

2/3 PR výška
redakčná rubrika** 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

600 znakov, 1 obrázok 1 100 €

product placement 250 znakov, 1 obrázok 600 €

branding rubriky logo 1 100 €

vkladaná inzercia*** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

PRÍPLAtOK: 
10 % za požadované 
umiestnenie

ZĽAVY: 
15 % agentúrna 
provízia 
pre zmluvných 
partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu
100 % po termíne 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu

* Formát bez možnosti výberu pozície – umiestnenie 
inzerátu sa prispôsobí layoutu časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba 
novinky a informácie predtým nepublikované 
v časopise Stavebné materiály. Redakcia si 
vyhradzuje právo na gramatickú, štylistickú 
a formálnu úpravu dodaných textových materiálov 
a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú 
určené na uverejňovanie všeobecných informácií 
o výrobcovi a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa 
určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, 
aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

Redakčná
rubrika 
1 100 €

Podklady: text v rozsahu 
600 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na webCeny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

aplikačný postup

Zateplenie šikmej 
strechy medzi 
krokvami

info o Produkte:

» Ekologická minerálna vlna bez obsahu 
formaldehydu, zvýšená tuhosť bez potre-
by fixácie v konštrukcii, trieda reakcie na 
oheň A1

01 | Narezanie izolácie
Tepelná izolácia sa rozbalí porušením polyety-
lénovej fólie, v ktorej je zabalená, a rozvinie sa 
tak, aby mohla nadobudnúť svoju hrúbku. Pásy 
izolácie sa režú o 1 až 2 cm širšie, ako je namera-
ná medzera medzi krokvami. Rez nožom sa vedie 
kolmo na rovinu izolácie pozdĺž dvojmetrovej 
hliníkovej laty.

04 | Priestor na druhú vrstvu izolácie 
Rošt nosnej konštrukcie podhľadu zároveň 
vymedzuje priestor na vloženie druhej vrstvy 
tepelnej izolácie, keďže výška krokiev je v ro-
dinných domoch štandardne maximálne 200 
až 220 mm. Jeho vzdialenosť by mala byť, pokiaľ 
možno, konštantná. Závesy sa pripevnia na rošt 
pomocou rýchlorezných skrutiek.

02 | Vloženie izolácie medzi krokvy
Pred montážou izolácie medzi krokvy treba 
odrezkami vyplniť dutinu za pomúrnicou. 
Hrúbka tepelnej izolácie medzi krokvy je 
rovnaká ako výška krokiev. Narezané pásy 
sa vkladajú medzi krokvy tak, aby kopírovali 
rovinu krokiev. Pás sa mierne stlačí a zasunie 
sa tlakom ruky. 

05 | Priečny rošt
Priečny rošt sa montuje s osovou vzdiale-
nosťou na základe požiadaviek dodávateľa 
prvkov suchej výstavby.

03 | Nosná konštrukcia podhľadu
Izolácia sa postupne vloží medzi krokvy po 
celej ploche šikmej strechy, pričom treba 
dbať na to, aby medzi izoláciou a krokvami 
nevznikli medzery, ktoré by následne vytvo-
rili tepelné mosty. Namontujú sa krokvové 
alebo priame závesy v súlade s vykonávacími 
pokynmi dodávateľa suchej výstavby.

06 | druhá vrstva izolácie
Následne sa do pomocného roštu sadrokar-
tónového podhľadu vložia pásy tepelnej izo-
lácie. Treba dbať na to, aby bola celá plocha 
roštu vyplnená izoláciou.

Pri plánovaní tepelnej izolácie 
šikmej strechy je najdôležitej-
šie zamerať sa na požiadavky 
na tepelnoizolačné vlastnosti, 

nemožno však zabúdať ani na požiarnu 
odolnosť a akustické vlastnosti. Kvalit-
ná izolácia strechy si vyžaduje správny 
izolačný materiál a dostatočnú vrstvu 
tepelnej izolácie. Najčastejšie sa používa 
minerálna vlna, ktorá vďaka svojej 
vláknitej štruktúre a flexibilnému tva-
ru optimálne vyplní priestor v streche. 
Zároveň je vysoko priepustná pre vodnú 
paru. Samotnú izolačnú vrstvu však tre-
ba doplniť ďalšími komponentmi, ktoré 
sú tiež veľmi dôležité. Každý zohráva 
z hľadiska tepelnej ochrany strechy svo-
ju úlohu a len spolu vytvárajú dokonalý 
celok – funkčný tepelnoizolačný systém. 
Na zateplenie šikmej strechy je potreb-
ných niekoľko dôležitých prvkov – di-

fúzne a parozábranové fólie a tiež pásky 
učené na prelepenie alebo napojenie 
fólií na ostatné stavebné konštrukcie. 

vhodné materiály
Jednou z možných alternatív na zateple-
nie šikmých striech je tepelná izolácia 
na báze ekologickej vlny vyrobená z mi-
nerálnych sklených vlákien, ktorá sa 
aplikuje medzi jednotlivé krokvy streš-
ného plášťa. Z vonkajšej strany sa musí 
na tepelnú izoláciu umiestniť difúzna 
fólia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti 
do tepelnoizolačného materiálu, a záro-
veň dovolí odvetrať prípadnú vlhkosť. 
Vnútorný obklad v miestnosti sa môže 
realizovať zo sadrokartónu, dreveného 
obkladu alebo z iných materiálov vhod-
ných a určených do daného priestoru. 
Tepelná izolácia by mala mať dostatoč-
nú tuhosť a schopnosť držať tvar. 

Montáž
Zateplenie sa môže realizovať umiest-
nením tepelnej izolácie medzi krokvy, 
pod krokvy, nad krokvy alebo ju možno 
umiestniť medzi aj pod krokvy. Zateple-
nie medzi a pod krokvami predstavuje 
štandardný variant. Pred uložením 
tepelnej izolácie je potrebné skontro-
lovať vyhotovenie kontaktnej hydro-
izolačnej fólie, či je ukončená tak, aby 
odvádzala vodu mimo obvodu budovy, 
a či je správne napojená na prilieha-
júce a prestupujúce prvky (napríklad 
komínové teleso). Ak sa nerealizovalo 
vzduchotesné zlepenie jednotlivých 
pásov hydroizolačnej fólie, odporúča 
sa realizovať ich dodatočné zlepenie 
zdola pomocou vhodných pásov. Pred 
montážou izolácie medzi krokvy treba 
odrezkami vyplniť dutinu za pomúr-
nicou. Hrúbka tepelnej izolácie medzi 

TEXT + FoTo: KNAUF INSULATION
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Branding 
rubriky 
1 100 €

Podklady: logo

B2BStavebné materiály    Praktický poradca pre každého stavbára
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 83 % čitateľov sú 
spoločenstvá vlastníkov 
bytov.

 11 % čitateľov sú 
správcovské spoločnosti.

 5 % čitateľov sú facility 
manažéri.

 1 % čitateľov sú bytové 
družstvá.

Rozhodujú 
o nákupe?

 21 % čitateľov o nákupe 
rozhoduje samostatne.

 69 % čitateľov sa 
spolupodieľa na 
rozhodovaní o nákupe.

 10 % čitateľov o nákupe 
nerozhoduje.

Aké informácie  
čitatelia hľadajú

 56 % čitateľov tvoria ľudia, ktorí 
v časopise najviac oceňujú prehľadne 
spracované realizácie obnovy 
bytových domov.

 22 % čitateľov sú ľudia, ktorých 
najviac zaujímajú informácie z oblasti 
úspory energie v bytových domoch.

 16 % čitateľov sa zaujíma o novinky 
a aktuality z oblasti správy bytových 
a nebytových priestorov.

 6 % čitateľov nachádza v časopise 
informácie z oblasti facility 
managementu.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 759 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

Kto číta časopis Správa budov?
Typickými čitateľmi časopisu Správa budov sú muž a žena 
v produktívnom veku – manažéri správcovskej spoločnosti 
alebo spoločenstva vlastníkov bytov, resp. zástupcovia 
vlastníkov bytov. Informácie uverejnené v časopise využívajú 
pri svojej práci, pričom najviac oceňujú prehľadne spracované 
realizácie obnovy bytových domov.

Základné informácie
Náklad:   6 000 výtlačkov
Periodicita: 4-krát ročne  
Rozsah:  56 až 80 strán
Cena:  2,60 €
Ročník: 17
Cieľová skupina: manažéri správcovskych spoločností 
  a spoločenstvá vlastníkov bytov, facility manažéri

83 %
spoločenstvá 

vlastníkov bytov

1 %
bytové družstvá

69 % 
spolurozhoduje

10 %
nerozhoduje

21 %
rozhoduje

22 %
úspory
energií

16 %
novinky

a aktuality
6 %

facility
management

56 %
obnova bytových

domov

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	 

a www.predplatne.jaga.sk
•		 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk

11 %
správcovské
spoločnosti

5 %
facility

management

Prečo inzerovať v Správe budov?
01 4 vydania časopisu Správa budov sú počas roka striedavo 

rozposlané 10 500 predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov – 
inzerciou vo všetkých vydaniach je možné osloviť takmer všetky 
existujúce spoločenstvá na Slovensku.

02 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej skupine 
čitateľov. 

03 Investície v stavebníctve sa orientujú na revitalizáciu bytového 
fondu, čo je aj obsahom časopisu Správa budov.

04 37 % čitateľov raz alebo viackrát využilo informácie z reklamného 
článku či z reklamy uverejnenej v časopise Správa budov.

05 Keďže čitatelia časopisu rozhodujú o komerčných zákazkách 
veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri získaní 
jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

B2BSpráva budov    Časopis pre 10 500 spoločenstiev vlastníkov bytov

71 % 29 % 
čitateľov sú muži. čitateľov sú ženy.

Muži dominujú

12 % 18 % 34 % 28 %
Vek

8 %
20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM  
VYDANIA tÉMA šPECIÁL BUDOVY A BYtOVÉ DOMY INÉ

Správa budov 4/2022 #64    
OBJEDNáVKy: 7. 11. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 27. 10. 2022 
advertoriál 7. 11. 2022 
inzercia 10. 11. 2022

25. 11. 2022

Úspory energie 
v budovách

•	Obnova	fasád •	Prevádzka	a	údržba	budov
•	Obnova	bytových	domov
•	Energia:	Výroba,	 
  distribúcia a dodávka
•	TZB

•	Facility	management
•	Ekonomika

Správa budov 1/2023 #65   
OBJEDNáVKy:  27. 2. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  16. 2. 2023
advertoriál  27. 2. 2023
inzercia  2. 3. 2023

16. 3. 2023

Obnova budov •	Financovanie	obnovy	
   budov

•	Prevádzka	a	údržba	budov
•	Obnova	bytových	domov
•	Energia:	Výroba,	 
  distribúcia a dodávka
•	TZB

•	Facility	management
•	Ekonomika

Správa budov 2/2023 #66    
OBJEDNáVKy:  9. 5. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  28. 4. 2023
advertoriál  9. 5. 2023
inzercia  12. 5. 2023

26. 5. 2023

Riešenie porúch na 
bytových domoch

•	Výmena	okien •	Prevádzka	a	údržba	budov
•	Obnova	bytových	domov
•	Energia:	Výroba,	 
  distribúcia a dodávka
•	TZB

•	Facility	management
•	Ekonomika

Správa budov 3/2023 #67
OBJEDNáVKy:  28. 8. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  18. 8. 2023
advertoriál  28. 8. 2023
inzercia  4. 9. 2023

18. 9. 2023

tepelná ochrana 
budov

•	Vykurovanie	
   a zásobovanie budov   
   energiou

•	Prevádzka	a	údržba	budov
•	Obnova	bytových	domov
•	Energia:	Výroba,	 
  distribúcia a dodávka
•	TZB

•	Facility	management
•	Ekonomika

Správa budov 4/2023 #68
OBJEDNáVKy:  7. 11. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  27. 10. 2023
advertoriál  7. 11. 2023
inzercia  10. 11. 2023

24. 11. 2023

Úspory energie 
v budovách

•	Obnova	fasád •	Prevádzka	a	údržba	budov
•	Obnova	bytových	domov
•	Energia:	Výroba,	 
  distribúcia a dodávka
•	TZB

•	Facility	management
•	Ekonomika
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Formáty a ceny inzercie Neštandardné formáty

Ples otvoril 
sezónu
Spoločnosť Saint-Gobain Weber 
každoročne otvára začiatok 
stavebnej sezóny spoločenským 
plesom. Nebolo to inak ani v roku 
2014. Už 8. ročník sa niesol v du-
chu noblesy a elegancie v štýle The 
Great Gatsby, ktorý bol inšpiro-
vaný érou 20. rokov minulého 
storočia. Večer otvorila hudobná 
skupina Swing Society Orchestra, 
ktorá svojím vystúpením zaviedla 
hostí do sveta melódií a rytmov 
swingovej hudby. O zábavu sa 
postarali aj ďalší účinkujúci 

– rocková skupina IMT Smile, 
vyvrcholením večera bol koncert 
slovenskej hudobnej legendy Mi-
roslava Žbirku. Generálny riaditeľ 
spoločnosti Ing. Martin Greguš sa 
poďakoval za dlhoročnú spoluprá-
cu J. Ambrovi a V. Búřilovi, ktorí 
odišli do dôchodku. Hostia mali 
možnosť absolvovať lekciu swingu 
s profesionálnymi tanečníkmi. Na 
tematický večer sa náležite pri-
pravili. Špeciálne poďakovanie za 
osobnú účasť patrí veľvyslankyni 
Thajského kráľovstva na Sloven-
sku, jej kráľovskej výsosti princez-
nej Bajrakitiyabha. 

www.weber-terranova.sk

úver s úrokom 1,59 %

Celková obnova bytového domu je naj-
lepším riešením na zníženie nákladov na 
energiu. Víťaz tohtoročnej súťaže Najlep-
šie obnovený bytový dom zo Starej Turej 
dokáže vďaka realizovanej obnove ročne 
usporiť až 44 % nákladov. Z čoho však 
obnovu financovať? Prvá stavebná spo-
riteľňa, a. s., poskytuje úvery a sporenie 
pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové 
družstvá a iných správcov už od roku 
2000. „Od 1. apríla sme pre správcov byto-
vých domov pripravili výnimočnú ponu-
ku. Úvery na obnovu bytových domov bu-
deme poskytovať s úrokovou sadzbou len 
1,59 % ročne. Tento úrok bude platiť dva 
roky od schválenia úveru. Spoločenstvá, 
bytové družstvá či iní správcovia môžu 
o takýto úver požiadať do 28. augusta tohto 
roka,“ vysvetľuje JUDr. Katarína Niňajo-
vá, riaditeľka úseku sporenia a úverov 
právnických osôb PSS, a. s. Táto akcia platí 
na úvery bez počiatočného vkladu, ktoré je 
možné splácať 20 až 25 rokov. 

www.pss.sk

bim komunikácia 
bez obmedzení
GRAPHISOFT® pomocou svojej no-
vej technológie BIMcloud® rozširuje 
možnosti cloudu o implementáciu plne 
integrovaného prostredia BIM (In-
formačný model budovy) pre potreby 
stavebného priemyslu. BIM sa tak stáva 
v súčasnosti štandardnou a nevyhnut-
nou metódou projektovania. Graphisoft 
BIMcloud® je plnohodnotnou BIM 
platformou, ktorá umožňuje tímom 
všetkých veľkostí zdieľať BIM dáta 
v reálnom čase. Poskytuje možnosť 
zdieľania dát medzi všetkými účastník-
mi a počas všetkých etáp stavebného 
procesu – od architektonickej štúdie 
až po správu budov. Hoci ide o horúcu 
novinku, technológia bola už v praxi 
úspešne vyskúšaná jednou z najväčších 
projekčných a stavebných korporácií 
Obayashi z Japonska. 

www.bimas.sk

NOViNKy

Odovzdávanie ceny pre najlepšie oblečený pár (foto: P. Harum)
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PRÍPLAtOK: 
10 % za požadované 
umiestnenie

ZĽAVY: 
15 % agentúrna 
provízia 
pre zmluvných 
partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu
100 % po termíne 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu

Redakčná
rubrika 
750 €

Podklady: text v rozsahu 
600 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany
3 850 €

2/1 strany do zrkadla
1/1 strany

2 200 €
1/1 strany do zrkadla
1/2 strany šírka

1 200 €
1/2 strany výška
1/3 strany šírka

900 €
1/3 strany výška
1/4 strany* 730 €
klopa na titulke 2 650 €
Z-gate 5 250 €
2. strana obálky 2 800 €
1. strana časopisu 2 800 €
2. a 3. strana časopisu 2 600 €
3. strana obálky 2 600 €
4. strana obálky 3 600 €
2/1 PR 8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo 3 850 €
1/1 PR 4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 2 200 €
1/2 PR šírka

2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 200 €
1/2 PR výška
1/3 PR šírka

1 050 znakov, 1 obrázok, logo 900 €
1/3 PR výška
2/3 PR šírka

1 700 znakov, 1 obrázok, logo 1 540 €
2/3 PR výška
redakčná rubrika** 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

600 znakov, 1 obrázok 750 €

product placement 250 znakov, 1 obrázok 600 €

branding rubriky logo 1 100 €

vkladaná inzercia*** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

* Formát bez možnosti výberu pozície – 
umiestnenie inzerátu sa prispôsobí layoutu 
časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba 
novinky a informácie predtým nepublikované 
v časopise Správa budov. Redakcia si vyhradzuje 
právo na gramatickú, štylistickú a formálnu 
úpravu dodaných textových materiálov a tiež na
úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené 
na uverejňovanie všeobecných informácií 
o výrobcovi a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania 
sa určí po doručení vzorky na základe jej 
rozmerov a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, 
aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

prekonávať ešte stále určitú nedôve-
ru. „Podporou výstavby vegetačných 
striech sa už v súčasnosti zaoberajú 
tvorcovia legislatívy a v blízkej budúc-
nosti očakávame zvýšenú motiváciu 
napríklad v Operačnom programe 
Kvalita životného prostredia, ktorý sa 
zameriava okrem iného aj na vodo-
zádržné opatrenia ako ochranu pred 
povodňami. Je veľmi pravdepodobné, 
že v rokoch 2014 až 2020 bude možné 
ich výstavbu financovať aj z fondov 
európskej únie. Podobne veríme, že pri-
pravovaný stavebný zákon zavedie do 
územného plánovania povinnosť zvážiť 
schopnosť zadržiavania vody v zasta-
vanom území,“ vysvetľuje Peter Robl 
zo Slovenskej rady pre zelené budovy. 
Aj bez legislatívnej podpory a dotácií je 
však vegetačná strecha výhodná. 

Myslite na detaily už pri projekte
Pri budovaní takejto zelenej oázy sa 
v projekte nesmie zabudnúť na spádovú 
vrstvu, parozábranu, tepelnú izoláciu, 
hydroizoláciu, ochrannú, drenážnu 
a filtračnú vrstvu a samozrejme ani na 
vegetačné súvrstvie. Technické a finan-
čné nároky závisia od toho, aký typ ve-
getačnej strechy si investor želá. Vybrať 

si môže z vegetačných striech s rôznou 
hmotnosťou, substrátom a rozdielnym 
druhom zelene.

Intenzívna strešná zeleň 
Je najnáročnejšia, umožňuje však na 
svojej ploche aj odpočinkové aktivity 
a výrazne rozširuje obytný priestor. 

Vegetácia na streche s intenzívnou zele-
ňou môže byť veľmi pestrá, využívajú sa 
na nej trávnaté plochy, kríky a niekedy 
aj stromy. Môže dorastať až do výšky 
niekoľkých metrov, a tak aj jej korene 
potrebujú 30 až 100 cm hrubú vrstvu 
zeminy, vrstva zemného substrátu je 
teda väčšinou hrubšia ako 30 cm. Tento 
typ zelene si vyžaduje odbornú starost-
livosť. Plošná hmotnosť celého vegetač-
ného súvrstvia sa pohybuje v rozpätí 
od 200 do 500 kg/m2, môže však byť aj 
vyššia, kladie sa teda veľký dôraz na 
únosnosť strešnej konštrukcie. Spád 
strechy môže byť nízky (aj 1 %), aby sa 
voda lepšie zadržiavala. Pri vegetač-
ných strechách by mala strešnú skladbu 
aj skladbu vegetačného súvrstvia stre-
chy realizovať špecializovaná firma.

extenzívna strešná zeleň
Ide o nenáročnú zeleň, ktorá sa vyví-
ja a regeneruje sama. Celková výška 
potrebného vegetačného substrátu je 
v tomto prípade približne 6 až 15 cm, ex-
tenzívna výsadba pozostáva z tráv a by-
lín. Machy a koberce trávy si vyžadujú 
hrúbku substrátu 3 až 6 cm, skalničky 
a vysadená tráva 6 až 15 cm a plazivé 
dreviny 15 až 20 cm. extenzívnu zeleň 

Možno použiť na plochej streche so sklo-
nom od 2 % a šikmej streche so sklonom 
až do 30°. Pri tomto type vegetačnej 
strechy sa zaťaženie pohybuje od 90 do 
200 kg/m2 (mokrý substrát). „extenzív-
ne strechy možno realizovať s relatívne 
nízkymi nákladmi. Ich údržba je mini-
málna, odporúča sa 1- až 2-krát do roka. 
Tieto strechy nie sú určené na pohyb 
osôb. Ak máte záujem o pochôdzny typ 
vegetačnej strechy, je potrebné zvoliť 
radšej jednoduchú intenzívnu zeleň 
s hmotnosťou zemného substrátu od 
150 až 300 kg/m2,“ hovorí eva Rippelová, 
produktový manažér pre strešné systé-
my spoločnosti Sika Slovensko.

Zelená skladačka 
V súčasnosti je k dispozícii ešte jeden 
jednoduchší spôsob, ako si zelenú stre-
chu vybudovať. S komplexným systé-
mom, ktorý zahŕňa všetky vrstvy od 
hydroizolácie cez koreňovú membránu, 
odvodňovací systém, substrát z mine-
rálnej vlny až po vegetačnú vrstvu, si 
môžete založiť extenzívnu zelenú stre-
chu bez zvýšených nárokov na údržbu 
a statiku. Takýto systém pozostáva 
z vrstiev, ktoré možno ľahko aplikovať 

a ktoré sa priamo dodávajú užívateľom. 
Aplikácia substrátu v porovnaní s in-
štaláciou tradičného systému znižuje 
realizačné náklady o 30 %. Hmotnosť 
suchého systému je 15 až 20 kg/m2, 
po úplnom nasiaknutí dosahuje 32 až 
80 kg/m2, čo je menej ako polovičná 
záťaž v porovnaní s klasickými exten-
zívnymi vegetačnými strechami. Vďaka 
nízkej hmotnosti tohto systému nie je 
potrebné statické posúdenie existujúcej 
alebo naprojektovanej konštrukcie. 
Vegetačný kryt tvoria rozličné druhy 
rozchodníka, mimoriadne odolnej 
a mrazuvzdornej trvalky s dužinatý-
mi listami, ktorá pôsobí aj v skalkách 
a záhradách veľmi okrasne. „Systém 
obsahuje substrát z minerálnej vlny, 
ktorý je špeciálnym materiálom na 
správne zakorenenie rastlín a zároveň 
aj optimálnou tepelnoizolačnou vrstvou 
strechy. Má schopnosť zadržať až 60 lit-
rov zrážkovej vody na štvorcový meter, 
vďaka čomu odbremení kanalizáciu 
a zároveň si nevyžaduje zalievanie. 
Jeho aplikácia aj následná údržba je 
veľmi jednoduchá,“ vysvetľuje Karol 
Tužinský, aplikačný manažér Knauf 
Insulation.

takto áNo

Technické a finančné nároky závisia 
od toho, aký typ vegetačnej strechy si 
investor želá.

Skladba strešného plášťa 
1 – vegetačná vrstva z rozličných druhov 
rozchodníka, 2 – substrát z minerálnej 
vlny, 3 – odvodňovací systém Urbanscape, 
4 – koreňová membrána, 5 – hydroizolácia, 
6 – nosná konštrukcia strechy

Prečo vegetačnú 
strechu?
�.	 Vegetačná	zeleň	spôsobuje	preme-

nu	oxidu	uhličitého	na	kyslík.

2.	 Významnou	mierou	sa	predlžuje	
životnosť	hydroizolácie.

3.	 Vegetácia	chráni	strechu	pred	ex-
trémnymi	teplotami	a	klimatickými	
zmenami.

4.	 Strešná	konštrukcia	je	chránená	
pred	teplom	(neprehrieva	sa),	ale	aj	
pred	chladom	v	zimnom	období.

5.	 Znižujú	sa	náklady	na	kúrenie	a	kli-
matizáciu.

6.	 Vegetácia	zlepšuje	miestnu	klímu	
odparovaním	vlhkosti,	viaže	prach	
a	filtruje	škodliviny	vo	vzduchu.

7.	 Vegetácia	zadržuje	zrážkovú	vodu	
(30	až	90	%	podľa	typu	vegetačnej	
strechy).

8.	 Znižujú	sa	poplatky	za	odvádzanie	
zrážkovej	vody	do	kanalizácie.

9.	 Zabezpečí	sa	požiarna	ochrana	
budov	(strechy	sú	zaradené	do	
kategórie	nehorľavé).

10.	Rozširuje	sa	životný	priestor	ľudí,	
rastlín	a	zvierat.

11.	Zvyšuje	sa	hodnota	nehnuteľnosti.

1

2

3
4
5

6
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Product
placement 

600 €
Podklady: produktová 

fotografia, názov  
produktu, charakteristika 

produktu, cena  
a veľkosť balenia, 
kontakt na web

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

M
inisterstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR organizovalo 
verejnú neanonymnú súťaž 

Progresívne, cenovo dostupné býva-
nie už po šestnástykrát. Dlhodobým 
zámerom súťaže je vyzdvihnúť kvalitné 
a hospodárne riešenia bytovej výstav-
by a podporovať tak rozvoj bytovej 
výstavby na Slovensku. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov 16. ročníka súťaže 
sa uskutočnilo 22. mája 2014 v Bratisla-
ve v priestoroch Kongresového a vzde-
lávacieho centra Ústavu vzdelávania 
a služieb a bolo spojené so záverom 2. 
odbornej konferencie pre samosprávy. 
O ocenenie sa uchádzalo celkovo 27 sta-
vieb v troch kategóriách. Prihlásené sú-
ťažné návrhy posudzovala deväťčlenná 
odborná porota pod vedením doc. Ing. 
arch. Andrey Bacovej, PhD. Opätovne 
sa uplatnil dvojkolový model hodnote-
nia súťažných návrhov, a to na základe 
posúdenia dokumentácie jednotlivých 
súťažných návrhov a následne obhliad-
kou realizovaných stavieb zaradených 
do užšieho výberu. 
Porota udelila deväť cien, jednu mimo-
riadnu vecnú cenu a jedno čestné uzna-
nie. Odovzdanie cien bolo spojené aj 

s finančnou odmenou, a to hlavne vďaka 
sponzorom súťaže. Zároveň sa odborná 
porota rozhodla udeliť čestné uznania 
starostom obcí Krížová Ves, Spišské 
Tomášovce a Vydrany za aktivity podpo-
rujúce participatívny model výstavby, 
ako aj za celkovú starostlivosť o rozvoj 
bývania v obci. 
Sponzormi 16. ročníka súťaže boli Vše-
obecná úverová banka, a. s., Slovenská 
sporiteľňa, a. s., Prvá stavebná spori-
teľňa, a. s., Zväz stavebných podnika-
teľov Slovenska, Slovenská záručná 
a rozvojová banka, a. s., leier Baustoffe 
SK, s. r. o., Saint-Gobain Construction 
Products, s. r. o., divízia Weber – Terra-
nova, ZIPP Bratislva, spol. s r. o. a eGov 
Systems, s. r. o.
Mediálnymi partnermi súťaže sú časo-
pisy Správa budov a Stavebné materiály. 
Súťaž zároveň mediálne podporuje 
časopis ASB. 
Časopisy Správa budov, Stavebné mate-
riály a ASB okrem mediálnej podpory 
udelili aj ceny, a to dvom projektom. 
Cenu časopisov Správa budov a Staveb-
né materiály získal Obytný súbor Západ 
II, Nové zámky. Cenu časopisu ASB 
získal projekt Bytový dom lukov.

Predsedníčka poroty  
doc. ing. arch. andrea bacová, Phd. 
±±Ako hodnotíte úroveň 16. ročníka súťaže?

Chcela by som vyzdvihnúť dva podstatné momenty. Prvým z nich je, že myš-
lienka robiť takéto súťaže je určite správna a nasledovaniahodná. To vidím na 
tejto súťaži ako pozitívne a dobré. Na druhej strane ma mrzí skutočnosť, že rea-
lizované stavby síce spĺňali cenové kritériá vyjadrené limitným ukazovateľom 
nákladov na štvorcový meter podlahovej plochy bytu, ale ich ambície dosiah-
nuť aj zodpovedajúcu architektonickú kvalitu boli vo väčšine prípadov veľmi 
nízke až minimálne. Mnohokrát sa opakovali staršie projekty, ktoré nespĺňajú 
súčasne požiadavky. Kvalitná architektúra sa predsa dá urobiť aj s nízkym 
rozpočtom. Tu by sme sa mali pozrieť viac do zahraničia a snažiť sa podporiť 
architektonickú súťaž aj pre tento typ bytových domov. 

±±Aké kritériá boli pri výbere rozhodujúce, na čo kládla porota dôraz?
Okrem architektúry sme hodnotili stavebnotechnické vyhotovenie stavebných 
objektov, to znamená kvalitu stavebného detailu, technický štandard, dis-
pozično-prevádzkové riešenie, kontakt bytu s exteriérom, vstupné priestory 
do domu, osvetlenie a oslnenie bytov, vzťah k okoliu a kontext s prostredím. 
V tomto segmente je veľmi dôležité kritérium sociálnej zodpovednosti, to 
znamená, či boli naplnené požiadavky tých sociálnych skupín, ktorým sú byty 
určené. V prípade bytov odlišného štandardu pre marginálne skupiny sme so-
ciálny aspekt považovali za prioritný. Tu zohrávali dôležitú úlohu zástupcovia 
samosprávy, ktorých prístup k riešeniu tejto problematiky výrazne ovplyvnil 
priebeh celej výstavby, ako aj následné fungovanie tohto typu bývania.
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NOViNKy

SúťAž

víťazi  
sú už známi

ocenené stavby
Kategória a) bytové domy s úsporným 
riešením bytov
1.	miesto:	Svodín,	Bytový	dom,	9	b.	j.	 
–	ii.	etapa
2.	miesto:	Nové	Zámky,	Obytný	súbor	
Západ	ii	–	i.	etapa,	blok	A,	54	b.	j.	
3.	miesto:	Dunajský	Klátov,	Bytový	dom,	
6	b.	j.

Čestné	uznanie:	Láb,	Bytový	dom,	8	b.	j.	

Kategória c) formy bývania odlišného 
štandardu
1.	miesto:	Lukov,	Bytový	dom,	8	b.	j.
2.	miesto:	Spišské	Tomášovce,	Bývanie	
nižšieho	štandardu,	24	b.	j.	

Mimoriadna	vecná	cena:	Krížová	Ves,	
Bytový	dom,	24	b.	j.

Kategória d) obnova bytového fondu 
v bytových domoch a prestavba nebyto-
vých priestorov na byty 
1.	miesto:	Spišské	Podhradie,	Bytový	
dom,	14	b.	j.,	stavebné	úpravy
2.	miesto:	Veľká	Čalomija,	Bytový	dom,	
9	b.	j.,	prestavba	farského	úradu
3.	miesto:	Vydrany,	Bytový	dom,	7	b.	j.,	
nadstavba	kultúrneho	domu	a	
Margecany,	Bytový	dom,	9	b.	j.,	prestav-
ba	a	nadstavba

Víťazom kategórie c) formy bývania odlišné-
ho štandardu sa stal projekt Lukov, Bytový 
dom, 8 b. j., ktorý zároveň získal cenu 
časopisu ASB.

Cenu časopisov Správa budov a Stavebné 
materiály získal projekt Nové Zámky, Obytný 
súbor Západ II – I. etapa, blok A, 54 b. j., ktorý 
zároveň získal 2. miesto v kategórii a) bytové 
domy s úsporným riešením bytov.

Branding 
rubriky 
1 100 €

Podklady: logo

B2BSpráva budov    Časopis pre 10 500 spoločenstiev vlastníkov bytov
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Projektové a realizačné 
spoločnosti

 61 % čitateľov predstavujú 
ľudia pôsobiaci v projektových 
a realizačných spoločnostiach.

 34 % čitateľov sú inštalatéri TZB.
 5 % čitateľov sú študenti.

Rozhodujú o nákupe?
 49 % čitateľov o nákupe 

rozhoduje samostatne.
 37 % čitateľov sa spolupodieľa 

na rozhodovaní o nákupe.
 14 % čitateľov o nákupe 

nerozhoduje.

Aké informácie  
čitatelia hľadajú

 53 % čitateľov predstavujú ľudia, 
ktorí v časopise najviac čítajú 
informácie o aktuálnych výrobkoch 
a trendoch na slovenskom trhu.

 33 % čitateľov sú ľudia, ktorých 
najviac zaujímajú praktické, no 
zároveň odborné riešenia z oblasti 
technických zariadení budov.

 14 % čitateľov nachádza v časopise 
informácie o aktuálnom stave 
v tejto oblasti.

Kto číta časopis tZB HAUStECHNIK?
Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky 
vzdelaný muž v produktívnom veku 25 až 55 rokov. Do skupiny 
čitateľov však patria, hoci v menšej miere, aj ženy. Prevažná časť 
čitateľov pôsobí v projektových a realizačných spoločnostiach 
a informácie získané z časopisu TZB HAUSTECHNIK využíva vo 
svojej profesii. Odráža sa to aj v rastúcom záujme o informácie 
z praxe a nekomerčné informácie o aktuálnych výrobkoch 
a trendoch na slovenskom trhu.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 412 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

Základné informácie
Náklad:   3 500 výtlačkov
Periodicita: 5-krát ročne 
Rozsah:  56 až 80 strán
Cena:  2,60 €
Ročník: 31

61 % 
projektanti 
a realizátori

34 %
inštalatéri 

tZB5 %
študenti

14 %
nerozhoduje 33 %

praktické 
riešenia 14 % 

aktuálny
stav

53 %
novinky
a trendy

49 %
rozhoduje

37 %
spolu-

rozhoduje

Distribúcia
•	 predplatitelia
•	 direct	mail	cieľovým	skupinám
•	 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	a	www.predplatne.

jaga.sk
•	 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk

Prečo inzerovať v tZB HAUStECHNIK?
01 Jediný slovenský časopis pre projektantov TZB. Celý náklad 

časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej skupine čitateľov. 
02 Keďže čitatelia časopisu rozhodujú o komerčných zákazkách 

veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri získaní 
jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

03 86 % čitateľov TZB rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe 
technológií na stavbu.

04 78 % čitateľov hodnotí reklamy a reklamné články uverejnené 
v časopise TZB ako užitočné a použiteľné pri ich výkone práce 
(zdroj: prieskum GFK).

05 44 % čitateľov raz alebo viackrát využilo informácie 
z reklamného článku či z reklamy uverejnenej v časopise TZB 
(zdroj: prieskum GFK).

B2BTZB HAUSTECHNIK    Pre projektantov a inštalatérov

79 % 21 % 
čitateľov sú muži 

z rôznych oblastí,  
od financovania 
až po technické 

zariaďovanie budov.

čitateľov sú ženy 
zaujímajúce sa o dianie 
v oblasti technického 
zariaďovania budov 
v rámci výkonu svojho 
povolania.

Muži dominujú

15 % 24 % 39 % 18 %
Vek

4 %
20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69
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 Výstavisko vo Frankfurte nad Mohanom 
hostilo opäť po dvoch rokoch veľtrh ISH, 
ktorý je svetovo najväčším podujatím v ob-
lasti sanity, technických zariadení budov, 
klimatizácie a chladenia, energie a obnovi-
teľných zdrojov energie. 
Veľtrh sa konal v termíne od 12. do 16. 
marca a niesol sa v znamení šetrenia 
zdrojmi. Ako sa táto téma odráža na úse-
ku zdrojov energie a vody? V týchto dvoch 
nosných oblastiach sa rozvíjala ústredná 

myšlienka, ktorá sa stala zároveň jadrom 
sprievodného programu. Aj tento rok bolo 
zrejmé, že veľtrh ponúka nielen najnovšie 
technológie, ale aj vízie do budúcnosti a ro-
zoberá všetky súvisiace aspekty. A práve 
to je jedným z dôvodov, prečo pravidelne 
priťahuje obrovské množstvo návštevní-
kov a vystavovateľov. Na ploche s rozlo-
hou 250 000 m2 našlo svoje priestory viac 
ako 2 300 vystavovateľov, medzi ktorých 
patrili už tradične lídri trhu z domáceho 

aj zahraničného prostredia. Všetci prišli 
do Nemecka prezentovať svoje najnovšie 
produkty a technológie a svojou prítom-
nosťou potvrdili nielen úspešnosť tohto 
viac ako 50-ročného projektu, ale aj výz-
nam celého odvetvia, ktoré vie ponúknuť 
efektívne a úsporné riešenia – požadova-
né práve v časoch zmietaných finančnou  
krízou. 

Zdroj: Messe Frankfurt GmbH

ISH 2013 – v hlavnej úlohe šetrenie zdrojmi

 Výroba kotlov v závode Protherm Produc-
tion rastie. V minulom roku sa v skalickej 
fabrike vyrobilo 354 000 vykurovacích zaria-
dení. V porovnaní s rokom 2011 ide 
o 46-percentný nárast výroby. „Z pohľadu 
našej firmy hodnotím rok 2012 ako úspešný. 
Podarilo sa nám splniť stanovený výrobný 
plán, uspeli sme v súťažiach ako Fabrika roka 
či Národná cena SR za kvalitu a stali sme sa 
držiteľmi certifikátu Slovak Gold Exclusive. 
Navyše sme spustili výstavbu logistického 
centra East Hub, prostredníctvom ktorého 
sa chceme priblížiť k zákazníkom, skvalitniť 
servis a zabezpečiť dodávku kotlov do 24 ho-
dín,“ vymenúva Ing. Peter Kuba, riaditeľ 
Protherm Production.
Za rastom výroby kotlov v závode Protherm 
Production stoja pretrvávajúci záujem zá-
kazníkov, zefektívňovanie výroby zavádza-
ním inovatívnych riešení či vývoj nových 
technológií. K napĺňaniu výrobného plánu 
prispieva aj spúšťanie nových montážnych 
liniek, ktoré využívajú AMS (assembly mana-
gement system). Tento moderný elektronic-
ký systém identifikuje produkty s využitím 
rádiofrekvenčnej technológie, zjednodušuje 

a urýchľuje montáž kotlov. Montážnici majú 
pracovný postup výroby kotla na obrazovke 
LCD monitora v textovej aj obrazovej forme. 
Pri chybnom kroku im systém nedovolí po-
kračovať v práci, čím sa znižuje chybovosť 
výroby kotlov. „Rok 2013 bude už skôr sta-

bilizačný. Neočakávame rapídny nárast, po-
čet vyrobených kotlov by sme však chceli 
o niečo navýšiť. Plánujeme pokoriť hranicu 
400 000 kotlov,“ avizuje Ing. P. Kuba.

Zdroj: Protherm Production

V Skalici rastie výroba kotlov

 Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra pozýva 
návštevníkov na medzinárodnú výstavu za-
riadení a príslušenstva pre fotovoltiku a so-
lárnu techniku SOLARIS Nitra 2013, ktorá sa 
uskutoční v dňoch 18. až 21. apríla 2013 
a stane sa súčasťou komplexu výstav  
Domexpo, Gardenia a Land Urbia. 
Spojenie dom – fotovoltika – solárne sys-
témy – záhrada ponúka návštevníkom jedi-
nečnú možnosť zozbierať na jednom mies-
te všetky informácie, kontakty a ponuky 
potrebné na začatie realizácie svojho býva-
nia v modernom nízkoenergetickom štýle.
Spoluorganizátormi akcie sú Slovenská 
asociácia fotovoltického priemyslu, Slo-

venská inovačná a energetická agentúra 
a Slovenská organizácia pre obnoviteľné 
zdroje energie. Partnermi akcie sú Ekofond 
a Mage Solar.
Myšlienka zorganizovať odbornú výstavu 
určenú výrobcom a dovozcom zariadení 
pre fotovoltiku a solárnu techniku vznik-
la na základe rastúceho záujmu zo strany 
spotrebiteľov, veľmi rýchlo sa rozbiehajú-
ceho trhu s obnoviteľnými zdrojmi ener-
gie a aj potreby osvety bežného občana 
v oblasti využitia slnečnej energie. Snahou 
výstavy je spoločne ukázať slovenským ob-
čanom cestu k slnečnej energii. 
Výrobcovia a dovozcovia zariadení pre 

fotovoltiku a solárnu techniku budú mať 
v Nitre priestor predstaviť návštevníkom 
a potenciálnym zákazníkom ponuku svojich 
produktov a služieb. Očakáva sa, že podu-
jatia navštívi viac ako 50 000 návštevníkov 
a 15 000 žiakov základných a stredných 
škôl z celého Slovenska, čo už dnes zaru-
čuje úspech aj novej výstave SOLARIS Nitra 
2013. Návštevníci sa môžu tešiť aj na boha-
tý sprievodný program, o ktorom budeme 
včas informovať. Tešíme sa na stretnutie 
a spoluprácu.

Zuzana Cyprichová
vedúca obchodnej skupiny

SOLARIS Nitra 2013

UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM 
VYDANIA šPECIÁL ĎALšIE tÉMY VEĽtRHY

tZB HAUStECHNIK 
5/2022
OBJEDNáVKy: 19. 10. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 10. 10. 2022 
advertoriál 19. 10. 2022
inzercia 24. 10. 2022

7. 11. 2022

Meracia, regulačná 
a riadiaca technika

•	Energia
•	Vykurovanie
•	Vetranie,	klimatizácia,	chladenie
•	Vnútorné	prostredie
•	Zdravotnotechnické	
   zariadenia a inštalácie

•	Elektroinštalačná	
   a osvetľovacia technika
•	Zabezpečovacie	systémy	
   a požiarna technika
•	Trvalá	udržateľnosť	
   v technike prostredia
•	Sanitárna	technika

tZB HAUStECHNIK 
1/2023
OBJEDNáVKy:  9. 3. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  28. 2. 2023
advertoriál  9. 3. 2023
inzercia  14. 3. 2023

29. 3. 2023

Energia a trvalá 
udržateľnosť

•	Vykurovanie
•	Vetranie,	klimatizácia,	chladenie
•	Vnútorné	prostredie
•	Zdravotnotechnické	
   zariadenia 
•	Meracia,	regulačná	
   a riadiaca technika

•	Elektroinštalačná	
   a osvetľovacia technika
•	Zabezpečovacie	systémy	
   a požiarna technika
•	Trvalá	udržateľnosť	
   v technike prostredia
•	Požiarna ochrana

•	CONECO	RACIOENERGIA	
   2023

•	AQUATHERM	PRAHA	2023
   7. – 10.2.2023

tZB HAUStECHNIK 
2/2023
OBJEDNáVKy:  18. 4. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  5. 4. 2023
advertoriál  18. 4. 2023
inzercia  21. 4. 2023

5. 5. 2023

Kvalita vnútorného
prostredia
v budovách

•	Energia
•	Vykurovanie
•	Vetranie,	klimatizácia,	chladenie
•	Zdravotnotechnické	zariadenia
•	Meracia,	regulačná	
   a riadiaca technika

•	Elektroinštalačná	
   a osvetľovacia technika
•	Zabezpečovacie	systémy	
   a požiarna technika
•	Trvalá	udržateľnosť	
   v technike prostredia
•	Tepelné	čerpadlá
•	Požiarna	ochrana	

tZB HAUStECHNIK 
3/2023
OBJEDNáVKy:  8. 6. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  30. 5. 2023
advertoriál  8. 6. 2023
inzercia  13. 6. 2023

28. 6. 2023

Vetranie, klimatizácia 
a chladenie

•	Energia
•	Vykurovanie
•	Vnútorné	prostredie
•	Zdravotnotechnické	
   zariadenia a inštalácie
•	Meracia,	regulačná	
   a riadiaca technika

•	Elektroinštalačná	
   a osvetľovacia technika
•	Zabezpečovacie	systémy	
   a požiarna technika
•	Trvalá	udržateľnosť	
    v technike prostredia
•	Solárna	energia	v	budovách

tZB HAUStECHNIK 
4/2023
OBJEDNáVKy:  4. 9. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  24. 8. 2023
advertoriál  4. 9. 2023
inzercia  7. 9. 2023

22. 9. 2023

Vykurovanie •	Energia
•	Vetranie,	klimatizácia,	chladenie
•	Vnútorné	prostredie
•	Zdravotnotechnické	
   zariadenia a inštalácie
•	Meracia,	regulačná	
   a riadiaca technika

•	Elektroinštalačná	
   a osvetľovacia technika
•	Zabezpečovacie	systémy	
   a požiarna technika
•	Trvalá	udržateľnosť	
    v technike prostredia
•	Rekuperačná	technika
•	Požiarna ochrana

tZB HAUStECHNIK 
5/2023
OBJEDNáVKy:  19. 10. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  10. 10. 2023
advertoriál  19. 10. 2023
inzercia  24. 10. 2023

7. 11. 2023

Meracia, regulačná 
a riadiaca technika

•	Energia
•	Vykurovanie
•	Vetranie,	klimatizácia,	chladenie
•	Vnútorné	prostredie
•	Zdravotnotechnické	
   zariadenia a inštalácie

•	Elektroinštalačná	
   a osvetľovacia technika
•	Zabezpečovacie	systémy	
   a požiarna technika
•	Trvalá	udržateľnosť	
   v technike prostredia
•	Sanitárna	technika
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Formáty a ceny inzercie Neštandardné formáty
aktuality
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 Značka Vaillant, ktorá je jedným z najväč-
ších výrobcov vykurovacích zariadení v Eu-
rópe, predstavila na veľtrhu ISH 2013 vo 
Frankfurte nad Mohanom viacero význam-
ných noviniek a inovácií. 
Značka rozšírila portfólio závesných konden-
začných kotlov o kotly ecoTEC plus s výko-
nom 80, 100 a 120 kW určené do veľkých 
objektov. Srdcom nových zariadení je ino-
vatívny výmenník tepla z nehrdzavejúcej 

ocele, ktorý znižuje spotrebu energie a zá-
roveň maximalizuje výkon kotla. Kotly majú 
nové hydraulické komponenty, príslušenstvo 
a nový dizajn. Ponuka značky Vaillant tak 
v súčasnosti zahŕňa závesné kondenzačné kot-
ly s výkonom v rozsahu od 3,2 kW do 720 kW.
Do sortimentu tepelných čerpadiel pri-
budlo tepelné čerpadlo aroTHERM typu 
vzduch – voda. Ide o cenovo dostupné 
čerpadlo, ktoré však spĺňa najnáročnejšie 

kvalitatívne štandardy. Prvýkrát je súčas-
ťou vonkajšej jednotky kompresor s plynu-
lou moduláciou výkonu. Tepelné čerpadlo 
aroTHERM je vhodné do novostavieb aj re-
konštruovaných objektov a môže byť súčas-
ťou monovalentného, ale aj bivalentného 
vykurovacieho systému.
Na veľtrhu sa predstavilo aj komplexné rie-
šenie prípravy teplej vody – multifunkčný 
zásobník allSTOR, ktorý využíva efektívne 
vrstvové ukladanie teplej vody. Praktickým 
uložením zásobníkov do kaskády možno 
pripraviť až 6 000 l teplej vody a zásobovať 
ňou až 250 bytových jednotiek.
Medzi novinky sa zaradila aj nová koncep-
cia comDIALOG na diaľkovú diagnostiku, 
parametrizáciu a ovládanie vykurovacích 
systémov. Táto internetová komunikačná 
jednotka umožňuje servisnému technikovi 
vykonávať analýzu vykurovacieho systému 
z počítača a operatívne odstrániť akúkoľvek 
chybu bez dlhodobého prerušenia vykuro-
vania či dodávky teplej vody. Zákazníci oce-
nia možnosť nastavovania vykurovacieho 
systému cez internet alebo smartfón.

Zdroj: Vaillant

ISH 2013 s novinkami a inováciami

 Sezónu stavieb a rekonštrukcií na Sloven-
sku tradične aj tento rok otvoril medzinárod-
ný veľtrh Coneco (od 4. do 13. apríla) spolu 
so svojimi špecializovanými podujatiami. 
Naša najväčšia akcia v rámci stavebníctva sa 
však oproti minulým rokom venovala aj no-
vým témam, jej zameranie rozšírili Dre-
vostavby, Pamiatky a Salón architektúry. Po 
minulom roku sa druhý raz objavila ako sú-
časť výstavy Racioenergia aj oblasť elektro-
techniky a elektroniky. 
Na ploche 40 000 m2 mohli návštevníci nájsť 
452 vystavovateľov z jedenástich krajín s bo-
hatou ponukou od stavebných materiálov 
cez okná, dvere až po elektroinštalácie, stre-
chy či relax v záhrade. 
Veľtrh, ktorý sa za ostatné roky orientuje 
čoraz intenzívnejšie na šetrenie životné-
ho prostredia a úsporu energie, sa niesol 
v znamení motta Stavajte s nami úsporne. 
V nadväznosti na to prezentoval verejnos-
ti viaceré technologické energetické tren-
dy a v podobnom duchu boli pripravené aj 
mnohé sprievodné programy pre odborní-
kov. Aj pri rôznorodosti tém kládli dôraz na 
ekologicko-ekonomický prístup k stavebníc-
tvu. Venovali témam architektúry a projek-
tovania, udržateľnosti v stavebníctve, života 
s energiou, novým predpisom a legislatíve či 
pamiatkam. Veľtrh dopĺňala prvýkrát sekcia 
Drevostavby, pasívne domy a zelené budovy, 

v rámci ktorej sa sústredili firmy s ponukou 
ekonomicky aj ekologicky nenáročných do-
mov. Záujem o drevostavby z roka na rok 
rastie a postupne využívajú svoj potenciál aj 
u nás. Energetické úspory, rýchlosť časového 
priebehu realizácie či bezkonkurenčne nízka 
ekologická stopa sú výhody, ktoré nemožno 
prehliadnuť a ktoré zarezonovali aj u náv-
števníkov veľtrhu. 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia 
usporiadala v rámci výstavy Racioenergia 
sprievodný odborný seminár Inteligentné 
budovy 2013. Problematika inteligentných 
budov sa dostáva do popredia záujmu 
a predstavuje nový fenomén, ktorý odráža 
súčasnú úroveň rozvoja informačných tech-
nológií determinovanú optimalizáciou ener-
getickej náročnosti prevádzky budov a vy-
tvorením zdravého vnútorného prostredia 
v interiéroch týchto budov. Práve s týmto 
zámerom sa SSTP snaží definovať nové po-
hľady na požiadavky, ktoré by mali spĺňať 
inteligentné budovy, a prezentovať progre-
sívne trendy v oblasti techniky prostredia 
(vykurovania, vetrania, klimatizácie, chlade-
nia a osvetlenia), ktorá sa významnou mie-
rou podieľa na energetickej náročnosti aj na 
zabezpečení vnútorného prostredia inteli-
gentných budov. Seminár bol určený odbor-
nej stavebnej verejnosti, odborníkom z ob-
lasti energetických systémov v budovách 

a architektom, ktorí majú nezastupiteľnú 
úlohu už vo fáze prípravy koncepcie projek-
tu, teda aj projektu na inteligentnú budovu. 

(sf)
Foto: ETA – energy

Na Conecu 2013 sa stavalo úsporne

Zlatá plaketa RACIOENERGIA 2013
Exponát: Pellets Unit ETA – PU 7 až 15 kW, ko-
tol na pelety
Vystavovateľ: ETA – energy, s. r. o., Staškov
Výrobca: ETA Heiztechnik GmbH Hofkirchen an 
der Trattnach, Rakúsko
Ocenenie za: optimalizáciu prevádzkovej účin-
nosti kotla v závislosti od teploty výstupných 
spalín a obsahu kyslíka v spalinách.

Product
placement 

600 €
Podklady: produktová 

fotografia, názov  
produktu, 

charakteristika produktu, 
cena a veľkosť balenia, 

kontakt na web

PRÍPLAtOK: 
10 % za požadované 
umiestnenie

ZĽAVY: 
15 % agentúrna provízia 
pre zmluvných 
partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu
100 % po termíne 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu

Redakčná
rubrika 
750 €

Podklady: text v rozsahu 
600 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany
3 850 €

2/1 strany do zrkadla

1/1 strany
2 200 €

1/1 strany do zrkadla

1/2 strany šírka
1 200 €

1/2 strany výška

1/3 strany šírka
900 €

1/3 strany výška

1/4 strany* 730 €

klopa na titulke 2 650 €

Z-gate 5 250 €

2. strana obálky 2 800 €

1. strana časopisu 2 800 €

2. a 3. strana časopisu 2 600 €

3. strana obálky 2 600 €

4. strana obálky 3 600 €

2/1 PR 8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo 3 850 €

1/1 PR 4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 2 200 €

1/2 PR šírka
2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 200 €

1/2 PR výška

1/3 PR šírka
1 050 znakov, 1 obrázok, logo 900 €

1/3 PR výška

2/3 PR šírka
1 700 znakov, 1 obrázok, logo 1 540 €

2/3 PR výška
redakčná rubrika** 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

600 znakov, 1 obrázok 750 €

product placement 250 znakov, 1 obrázok 600 €

branding rubriky logo  1 100 €

vkladaná inzercia*** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

* Formát bez možnosti výberu pozície – umiestnenie 
inzerátu sa prispôsobí layoutu časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba novinky 
a informácie predtým nepublikované v časopise TZB 
HAUSTECHNIK. Redakcia si vyhradzuje právo na 
gramatickú, štylistickú a formálnu úpravu dodaných 
textových materiálov a tiež na
úpravu rozsahu. Redakčné rubriky nie sú určené na 
uverejňovanie všeobecných informácií o výrobcovi 
a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa 
určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti.
Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej prílohy, 
aktuálna cena poštovného a manipulačného poplatku.

Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

realizácia

8    TZB HAUSTECHNIK | 3/2013

 Pri certifikácii a hodnotení budov systé-
mom LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design) sa posudzujú viaceré ob-
lasti – trvalá udržateľnosť, spotreba energie 

a vplyv na ovzdušie, hospodárenie s vodou, 
použité materiály a ich zdroje, kvalita vnú-
torného prostredia, inovatívny prístup a re-
gionálne priority. Medzi hlavné výhody zele-
nej kancelárskej budovy v Bratislave patria 
nižšie náklady na prevádzku, čo má priamy 
vplyv aj na náklady užívateľov v budove.
Administratívna budova BBC 1 Plus pred-
stavuje trvalo udržateľnú stavbu, ktorá spĺ-
ňa vysoké európske štandardy na ekológiu 
a energetickú účinnosť. Ich potvrdením je 
získanie medzinárodného certifikátu LEED, 
ktorý sa vzťahuje na „Core and Shell“, t. j. na 
skelet, technologické systémy, fasádu a vy-
bavenie budovy. V rámci stupnice medzi-
národného hodnotenia dosiahol nakoniec 

získaný certifikát úroveň Gold s projektova-
ným počtom bodov 63 (úroveň Silver je od 
50 bodov, Gold od 60 bodov).
Moderná 13-podlažná stavba poskytuje 
svojim užívateľom najvyšší štandard kance-
lárskych priestorov triedy A, zároveň prináša 
úsporu prevádzkových nákladov. Nízka spot-
reba energie sa dosahuje vďaka premys-
leným systémom chladenia, osvetlenia či 
vodného hospodárstva. Klienti majú prehľad 
o svojom správaní, keďže spotreba elektriny 
a energie pri vykurovaní alebo chladení sa 
v budove individuálne meria. Samozrejmos-
ťou je zavedený koncept separácie odpadu. 
Komfortnejšie a predovšetkým zdravšie pra-
covné prostredie sa zabezpečuje systémom 

Prvá zelená kancelárska budova v Bratislave BBC 1 Plus je zároveň prvou administratívnou budovou na 
Slovensku, ktorá získala certifikát LEED. Navyše, BBC 1 Plus nielenže získala certifikát LEED, ale namiesto 
pôvodne očakávanej úrovne Silver sa jej podarilo získať certifikát na úrovni Gold, čím sa potvrdila kvalita 
technológií a vybavenia budovy. 

Zelená administratíva v Bratislave
Projekt BBC 1 Plus je reálnym príkladom úspešnej LEED certifikácie 
v praxi.

Bratislava Business Center 1 Plus
Developer stavby: CA Immo
Generálny dodávateľ stavby: Bilfinger Berger
Začiatok výstavby: koniec roka 2010 
Ukončenie/kolaudácia stavby: 
september 2012
Celkové náklady: 30 miliónov eur
Úžitková plocha: približne 15 900 m2 
(kancelárske priestory, obchodné a skladové 
priestory)

Administratívna budova BBC 1 Plus predstavuje trvalo udržateľnú stavbu, ktorá spĺňa vysoké európske štandardy na ekológiu a energetickú účinnosť

Branding 
rubriky 
1 100 €

Podklady: logo

B2BTZB HAUSTECHNIK    Pre projektantov a inštalatérov
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 39 % čitateľov sú ľudia z inžiniersko-
 -projektovej a realizačnej oblasti.

 29 % čitateľov sú ľudia pôsobiaci 
vo výskumných a poradenských 
spoločnostiach.

 18 % čitateľov sú ľudia zamestnaní 
v štátnych inštitúciách v oblasti 
stavebníctva.

 14 % čitateľov sú pedagógovia a študenti 
či absolventi stavebných fakúlt.

Zdroj: prieskum realizovaný na vzorke 809 respondentov, ktorí odpovedali v čitateľskej ankete.

Základné informácie
Náklad:   3 500 výtlačkov
Periodicita: 6-krát ročne  
Rozsah:  56 až 112 strán
Cena:  2,60 €
Ročník: 71

Kto číta časopis Inžinierske stavby?
Typickým čitateľom je vysokoškolsky alebo stredoškolsky 
vzdelaný muž, ale medzi čitateľmi nechýbajú ani vysokoškolsky 
vzdelané ženy. Prevažnú väčšinu čitateľov tvoria pracovníci 
inžiniersko-projektových a realizačných spoločností. Čitatelia 
časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby sú v produktívnom 
veku a získané informácie využívajú vo svojej profesii. Aj vďaka 
dlhoročnej tradícii časopisu považujú mnohí čitatelia jeho 
sledovanie za samozrejmosť.

29 %
výskum

a poradenstvo

18 %
štátne

inštitúcie

14 %
stavebné
fakulty

39 %
projektanti
a realizátori

Koľko zarábajú
 71 % čitateľov má príjem vyšší 

ako 1 500 €.
 20 % čitateľov má príjem 

v rozpätí od 900 do 1 500 €.
 9 % čitateľov má príjem nižší 

ako 900 €.

Rozhodujú o nákupe?
 59 % čitateľov sa spolupodieľa  

na rozhodovaní o nákupe.
 24 % čitateľov o nákupe 

rozhoduje samostatne.
 17 % čitateľov o nákupe 

nerozhoduje. 
71 %

viac ako  
1 500 €

20 %
900 – 1 500 €

9 %
menej ako 

900 €

59 % 
spolurozhoduje

17 %
nerozhoduje

24 %
rozhoduje

Distribúcia
•		 predplatitelia
•		 direct	mail	cieľovým	skupinám
•		 predaj	prostredníctvom	www.jagastore.sk	 

a www.predplatne.jaga.sk
•		 elektronický	predaj	časopisu	prostredníctvom	www.alza.sk

Prečo inzerovať v Inžinierskych stavbách?
1 83 % čitateľov rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupe 

a projektovaní materiálov a technológií na stavbu.
2 38 % čitateľov využilo reklamy a reklamné články v časopise 

Inžinierske stavby pri výbere dodávateľov (zdroj: prieskum GFK).
3 Celý náklad časopisu je efektívne distribuovaný k cieľovej 

skupine čitateľov. 
4 Keďže čitatelia časopisu rozhodujú o komerčných zákazkách 

veľkého množstva technológií a materiálu, tak už pri získaní 
jedného zákazníka sa investícia do reklamy môže vrátiť.

5 Jediný a vysokorešpektovaný odborný časopis v oblasti 
inžinierskych stavieb s tradíciou 71 rokov.

6 Spojenie inzerovanej značky s dôveryhodným časopisom.

B2BInžinierske stavby    Už 71 rokov na trhu

79 % 21 % 
čitateľov sú 

vysokoškolsky 
alebo stredoškolsky 

vzdelaní muži.

čitateľov sú 
vysokoškolsky alebo 
stredoškolsky vzdelané 
ženy.

Muži dominujú

9 % 24 % 34 % 21 %
Vek

12 %
20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69
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UZÁVIERKY VYDANIA DÁtUM  
VYDANIA ANALýZA tÉMA šPECIÁL ĎALšIE tÉMY

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby 
5/2022
#423
OBJEDNáVKy: 23. 9. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 13. 9. 2022 
advertoriál 23. 9. 2022 
inzercia 28. 9. 2022

14. 10. 2022

•	Dopravné	značenia	na	diaľniciach	
a cestách

•	Projektovanie	cestných	
dopravných značení, trvalé 
a prenosné dopravné značenia, 
nové typy dopravného značenia 
a materiálov, bezpečnostné prvky 
cestnej premávky

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Tunelová	výstavba	v	SR	
a ČR

•	Výstavba	tunelov	na	
Slovensku a v Českej 
republike, aktuálny stav 
a prognóza, najnovšie 
technológie pri realizácii 
tunelov, technologické 
vybavenie, monitoring, 
príslušné normy

•	Integrovaná	železničná	
doprava

•	Integrácia	osobnej	
železničnej dopravy 
v rámci mestských 
dopravných systémov

•	Geotechnika	a	zakladanie	stavieb
•	Dopravné	stavby
•	Vodohospodárske	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Stavebná	technika	a	pomocné	
   konštrukcie
•	Špeciálne	stavby

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby 
6/2022
#424
OBJEDNáVKy: 26. 10. 2022
PODKLADy: 
redakčná spolupráca 18. 10. 2022 
advertoriál 26. 10. 2022
inzercia 4. 11. 2022

21. 11. 2022

•	Vodohospodárske	a	ekologické	
stavby

•	Ekologické	a	vodohospodárske	
stavby, čistiarne odpadových 
vôd, technologické zariadenia, 
odkanalizovanie regiónov, 
kanalizačné a vodovodné siete

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Údržba	cestnej	siete
•	Údržba,	opravy	

a rekonštrukcie cestnej 
siete, práce na povrchoch 
vozoviek a mostov, 
bezpečnostné zariadenia 
a dopravné značenia

•	Mostné	staviteľstvo
•	Materiály,	konštrukčné	

sústavy a technológie 
uplatňované pri výstavbe 
mostov, zaujímavé 
realizácie mostov na 
Slovensku, v Českej 
republike a zahraničí

•	Geotechnika	a	zakladanie	stavieb
•	Dopravné	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Stavebná	technika	a	pomocné	
   konštrukcie
•	Špeciálne	stavby

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby 
1/2023
#425
OBJEDNáVKy:  17. 2. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  28. 2. 2023
advertoriál  17. 2. 2023
inzercia  3. 3. 2023

17. 3. 2023

•	Bezpečnosť	pri	prevádzke	doprav-
ných stavieb

•	Aktivity	na	zvýšenie	bezpečnosti	
dopravných stavieb, nové 
poznatky a trendy v oblasti 
vedy a výskumu, nové predpisy 
v oblasti legislatívy

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Železničná	doprava
•	Aktuálny	stav	železničnej	

dopravy na Slovensku 
a v ČR, jej rozvoj 
a podpora, potrebné 
investície, navrhované 
projekty

•	Technologické	vybavenie	
dopravných stavieb

•	Technologické	vybavenie	
pri jednotlivých druhoch 
dopravných stavieb, 
príslušné európske normy, 
aktuálne trendy a vývoj 
technológií

•	Geotechnika	a	zakladanie	stavieb
•	Dopravné	stavby
•	Vodohospodárske	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Stavebná	technika
•	Špeciálne	stavby

•	Veľtrhy:	 
   CONECO RACIOENERGIA 2023
   
   IBF, MOBITEX 2023
   2. – 4.3.2023

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby 
2/2023
#426
OBJEDNáVKy:  21. 4. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  11. 4. 2023
advertoriál  21. 4. 2023
inzercia  26. 4. 2023

11. 5. 2023

•	Ochrana	pred	povodňami
•	Zabezpečenie	inžinierskych	stavieb	

proti povrchovej vode, aktuálny 
stav realizácie navrhovaných 
protipovodňových opatrení v SR 
a v ČR, sledované ciele a spôsoby 
ich riešenia, problémy v praxi

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Mosty
•	Mostné	staviteľstvo	na	

Slovensku a v ČR, jeho 
aktuálny stav a prognóza, 
najnovšie technológie 
pri realizovaní nových 
stavieb a rekonštrukciách 
mostov, diagnostika 
mostov, príslušné normy

•	Sanácie	a	hydroizolácie	
v inžinierskom staviteľstve

•	Sanácie	betónových	
a oceľových konštrukcií, 
ochrana pred vodou, stav. 
chémia

•	Geotechnika	a	zakladanie	stavieb
•	Dopravné	stavby
•	Vodohospodárske	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Stavebná	technika
•	Špeciálne	stavby

•	Veľtrhy:	Medzinárodný	strojársky	
   veľtrh 2023

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby 
3/2023
#427
OBJEDNáVKy:  19. 6. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  7. 6. 2023
advertoriál  19. 6. 2023
inzercia  22. 6. 2023

7. 7. 2023

•	Investície	v	doprave	v	SR	a	ČR
•	Navrhované	investície	pre	jednotlivé	

oblasti dopravy na Slovensku 
a v ČR, ciele, problémy, riešenia, 
konkrétne projekty, výhľad do 
budúcnosti

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Vozovky	–	konštrukcie	
a materiály

•	Údržba,	opravy,	
rekonštrukcie vozoviek, 
technologické 
postupy, asfaltové 
a cementobetónové 
vozovky

•	Betón	a	konštrukcie	
z betónu

•	Použitie	betónu	v	celom	
spektre inžinierskych 
stavieb, aktuálne 
trendy, technológie, 
skúšobníctvo, 
diagnostika, ochrana 
a sanácie betónu

•	Geotechnika	a	zakladanie	stavieb
•	Dopravné	stavby
•	Vodohospodárske	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Stavebná	technika	a	pomocné	
   konštrukcie
•	Špeciálne	stavby

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby  
4/2023
#428
OBJEDNáVKy:  22. 8. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  11. 8. 2023
advertoriál  22.8. 2023
inzercia  25. 8. 2023

12. 9. 2023

•	Doprava	v	regiónoch
•	Priority	v	doprave	regiónov,	

riešenie krízových dopravných 
situácií

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Geotechnika	a	zakladanie	
stavieb

•	Zakladanie	stavieb,	
rekonštrukcie a sanácie 
základov, geotechnický 
monitoring

•	Stavebná	technika,	lešenie	
a debniace systémy 
v inžinierskom staviteľstve

•	Použitie	stavebnej	
techniky a mechanizácie 
pri realizácii inžinierskych 
stavieb, lešenie 
a debnenie použité pri 
výstavbe mostov a ďalších 
objektov inžinierskeho 
staviteľstva

•	Dopravné	stavby
•	Vodohospodárske	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Špeciálne	stavby

•	Veľtrhy:	FOR	ARCH	Praha	2023
   Mezinárodní strojírenský veletrh 
   Brno 2023

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby 
5/2023
#429
OBJEDNáVKy:  25. 9. 2023
PODKLADy:
Redakčná spolupráca  14. 9. 2023
advertoriál  25. 9. 2023
inzercia  28. 9. 2023

13. 10. 2023

•	Dopravné	značenia	na	diaľniciach	
a cestách

•	Projektovanie	cestných	
dopravných značení, trvalé 
a prenosné dopravné značenia, 
nové typy dopravného značenia 
a materiálov, bezpečnostné prvky 
cestnej premávky

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Tunelová	výstavba	v	SR	
a ČR

•	Výstavba	tunelov	na	
Slovensku a v Českej 
republike, aktuálny stav 
a prognóza, najnovšie 
technológie pri realizácii 
tunelov, technologické 
vybavenie, monitoring, 
príslušné normy

•	Integrovaná	železničná	
doprava

•	Integrácia	osobnej	
železničnej dopravy 
v rámci mestských 
dopravných systémov

•	Geotechnika	a	zakladanie	stavieb
•	Dopravné	stavby
•	Vodohospodárske	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Stavebná	technika	a	pomocné	
   konštrukcie
•	Špeciálne	stavby

Inžinierske stavby/ 
Inženýrské stavby 
6/2023
#430
OBJEDNáVKy:  24. 10. 2023
PODKLADy:
redakčná spolupráca  16. 10. 2023
advertoriál  24. 10. 2023
inzercia  3. 11. 2023

21. 11. 2023

•	Vodohospodárske	a	ekologické	
stavby

•	Ekologické	a	vodohospodárske	
stavby, čistiarne odpadových 
vôd, technologické zariadenia, 
odkanalizovanie regiónov, 
kanalizačné a vodovodné siete

•	Monitoring	výstavby:	Vodné	dielo	
Gabčíkovo

•	Údržba	cestnej	siete
•	Údržba,	opravy	

a rekonštrukcie cestnej 
siete, práce na povrchoch 
vozoviek a mostov, 
bezpečnostné zariadenia 
a dopravné značenia

•	Mostné	staviteľstvo
•	Materiály,	konštrukčné	

sústavy a technológie 
uplatňované pri výstavbe 
mostov, zaujímavé 
realizácie mostov na 
Slovensku, v Českej 
republike a zahraničí

•	Geotechnika	a	zakladanie	stavieb
•	Dopravné	stavby
•	Inžinierske	siete
•	Technológie	a	materiály
•	Stavebná	technika	a	pomocné	
   konštrukcie
•	Špeciálne	stavby

B2BInžinierske stavby    Už 71 rokov na trhu

Najlepšia kombinácia inzercie!
Časopis Inžinierske stavby + web asb.sk 

132 500 čitateľov mesačne! 
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Aktualit y

I nž inierske stavby /  I nženýrské stavby  3/20134 www.inzinierskestavby.sk

10-ročné jubile-
um spoločnosti 
AMBERG ENGINE-
ERING Slovakia, 
s. r. o., nám po-
skytuje priestor 
na pripomenutie 
si tŕnistej cesty za 
métami zvanými 

úspech a uznanie. Na pleciach už hrdo no-
síme 119 projektov, ktoré nám dláždia ces-
tu medzi konkurenciou. Významné projekty 
ako geotechnický a stavebný dozor tunela 
Sitina na diaľnici D2, stavebný dozor úsekov 
diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce a Jab-
lonov – Studenec v oboch etapách, diaľ-
nice D3 Hričovské Podhradie – Žilina Strá-
žov, respektíve projekt rozšírenia diaľnice D1 
Bratislava – Trnava na šesťpruh s kolektormi, 

ako aj diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčino-
vec sú tým hmatateľným výsledkom nášho 
úsilia. 
Nielen cesty sú pýchou našej práce, ale aj že-
leznice. Na úseku modernizovanej železnič-
nej trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom 
či na jej pokračovaní v úseku Trenčianska 
Teplá – Ilava – Beluša sme vykonávali staveb-
ný dozor. Okrem toho sme autorom projektu 
nového železničného Kysackého tunela, res-
pektíve rekonštrukcie Bujanovského tunela. 
Voda spolu so zemou tvoria základné prí-
rodné elementy a náš dozor sa snaží precíz-
ne dohliadať, aby jednotlivé regióny Sloven-
ska boli nielen zásobované pitnou vodou, ale 
aj odkanalizované. Preto sa aj vďaka nám ľu-
ďom na Kysuciach, v Trnave, Galante, Žiline, 
Trenčíne a na iných miestach a v regiónoch 
žije ľahšie.

Nebojíme sa ani výzvy, ktorá nás v najbližších 
rokoch čaká pri výkone stavebného dozoru 
mediálne známeho projektu, akým úsek diaľ-
nice D1 Jánovce – Jablonov s mostom v Ku-
rimanoch nepochybne je.
S určitosťou vieme povedať, že aj dnes, 10 ro-
kov od vzniku spoločnosti AMBERG ENGINE-
ERING Slovakia, s. r. o., sme verní našim prin-
cípom, z ktorých precíznosť, zodpovednosť 
a spoľahlivosť sú hnacou silnou našej spo-
ločnosti. Veríme, že história a tradície budú 
zdrojom sily a vnútornej energie v ďalších ro-
koch. Zároveň aj touto cestou vyjadrujeme 
svoju obrovskú vďaku všetkým, ktorí boli a sú 
priamo či sprostredkovane súčasťou tohto 
úspechu, a to našim zamestnancom, ako aj 
ostatným obchodným partnerom.

Zdroj: AMBERG ENGINEERING Slovakia

Druhé pololetí edukačního projektu zahá-
jí seminář Betony pro dopravní stavby, kte-
rý se uskuteční 11. 9. v Brně. Jednotlivé 
příspěvky od prezentujících objasní prob-
lematiku konstrukcí dopravních staveb 
a s tím související témata, jako jsou napří-
klad požadavky na betony pozemních ko-
munikací, modul pružnosti betonu, odol-
nost betonu proti tlakové vodě, požární 
ochrana v tunelových stavbách nebo hyd-
rofobní impregnace. Seminář se v tomto 

roce uskuteční také 9. 10. v Plzni. Druhý se-
minář na téma Vodotěsné betony proběh-
ne už jen 26. 9. v Jihlavě. Účastníci si rozšíří 
znalosti o stavebních materiálech a prvcích, 
které se používají pro vodonepropustné 
konstrukce včetně zásad navrhování, reali-
zace a možných poruch při provádění těch-
to betonových konstrukcí.
Oba semináře jsou zařazeny do akreditova-
ných vzdělávacích programů v projektech 
celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA.

Pro podrobné informace navštivte stránky 
www.betonuniversity.cz.

Zdroj: Českomoravský beton

Semináře Beton University pokračují opět v září

10 rokov na trhu

Novinka v oblasti hydroizolácie mostov
Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, ako 

aj zlepšenie cestnej infraštruktúry je na Slo-
vensku prioritným zámerom každej vlády. 
Medzi hospodársky a strategicky význam-
né objekty dopravnej infraštruktúry patria aj 
mosty. Aby mostná konštrukcia dokázala dl-
hodobo prenášať zaťaženie dopravy, musia 
sa na jej výstavbu použiť kvalitné stavebné 

materiály. Novinkou v oblasti hydroizolácie 
mostov je asfaltovaný pás SUPERMOST od 
spoločnosti Icopal. 

„SUPERMOST je určený na jednovrstvové 
izolácie betónových mostoviek alebo iných 
inžinierskych a dopravných stavieb, využíva-
júcich dobré priľnutie k podkladu a zároveň 
dobré spojenie s ochrannou vrstvou. Nový 

asfaltovaný pás zvyšuje kvalitu novopostave-
ných mostov, predlžuje ich životnosť a ušet-
rí značné finančné prostriedky na ich rekon-
štrukciu,“ zdôrazňuje Ing. Rastislav Šmehyl, 
obchodný riaditeľ spoločnosti Icopal, a. s. 

SUPERMOST je 5,5 mm hrubý pás vyrobe-
ný zo zmesi asfaltov modifikovaných elas-
tomérmi s minerálnym plnivom, nosnou 
vložkou z polyesterového vlákna s vyso-
kou rozťažnosťou. Na spodnej strane povrch 
chráni separačná fólia, na hornom povrchu 
je hrubozrnný minerálny posyp a okraj s fó-
liou so šírkou asi 80 mm. Nový asfaltovaný 
pás disponuje rozmerovou stabilitou, odol-
nosťou proti stlačeniu, ale aj výbornou pri-
ľnavosťou k betónovému povrchu a vodo-
tesnosťou. SUPERMOST dokáže odolávať aj 
vysokým či nízkym teplotám, znáša extrém-
ne mechanické zaťaženie a pôsobenie ag-
resívnych chemických látok používaných pri 
zabezpečovaní údržby a zjazdnosti ciest.

Zdroj: Icopal

Formát
Rozmery v mm

Cena
šírka výška spadávka

2/1 strany
4 500 €

2/1 strany do zrkadla

1/1 strany
2 600 €

1/1 strany do zrkadla

1/2 strany šírka
1 450 €

1/2 strany výška

1/3 strany šírka
1 050 €

1/3 strany výška

1/4 strany* 850 €

klopa na titulke 3100

Z-gate 5900

2. strana obálky 3350

1. strana časopisu 3350

2. a 3. strana časopisu 3050

3. strana obálky 3050

4. strana obálky 4200

2/1 PR 8 400 znakov, 2 – 8 obrázkov, logo 4 500 €

1/1 PR 4 200 znakov, 2 – 4 obrázky, logo 2 600 €

1/2 PR šírka
2 100 znakov, 1 – 2 obrázky, logo 1 450 €

1/2 PR výška

1/3 PR šírka
1 050 znakov, 1 obrázok, logo 1 050 €

1/3 PR výška

2/3 PR šírka
1 700 znakov, 1 obrázok, logo 1 850 €

2/3 PR výška
redakčná rubrika** 
(novinky a informácie predtým 
nepublikované v časopise)

600 znakov, 1 obrázok 1 100 €

product placement 250 znakov, 1 obrázok 600 €

branding rubriky logo 1 100 €

vkladaná inzercia*** minimálna cena 
2 000 €

atypické formáty rozmer a cena v závislosti od individuálnych požiadaviek

* Formát bez možnosti výberu pozície – umiestnenie 
inzerátu sa prispôsobí layoutu časopisu.
** V redakčných rubrikách sa uverejňujú iba 
novinky a informácie predtým nepublikované 
v časopise  Inžinierske stavby/Inženýrské stavby. 
Redakcia si vyhradzuje právo na gramatickú, 
štylistickú a formálnu úpravu dodaných textových 
materiálov a tiež na úpravu rozsahu. Redakčné 
rubriky nie sú určené na uverejňovanie všeobecných 
informácií o výrobcovi a jeho sortimente.
*** Definitívna cena vkladania alebo vlepovania sa 
určí po doručení vzorky na základe jej rozmerov 
a hmotnosti. Cenu ovplyvňuje počet kusov vkladanej 
prílohy, aktuálna cena poštovného a manipulačného 
poplatku.

Formáty a ceny inzercie

PRÍPLAtOK: 
10 % za požadované 
umiestnenie

ZĽAVY: 
15 % agentúrna provízia 
pre zmluvných 
partnerov

StORNO POPLAtKY: 
50 % pred termínom 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu
100 % po termíne 
uzávierky objednávok 
na dané číslo časopisu 
podľa edičného plánu

Neštandardné formáty
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Téma:  Železničná doprava

ných prostriedkov sa prijalo náhradné rieše-
nie bez sanačných rebier. Umožnil to stav 
svahov zárezu po ukončení zemných prác. 
Značná časť svahu bola odťažená z dôvodu 
výstavby prístupových ciest, potrebných na 
prísun stavebného materiálu a manipuláciu 
stavebných strojov. Na základe vykonaných 
meraní, vyhodnotení geotechnických vlast-
ností zemín zárezu a skutočného geodetic-
kého zamerania sa navrhla reprofilácia sklo-
nov svahov. Vykonala sa vytvorením svahovej 
zaťažovacej lavice so šírkou 2,500 m na von-
kajšej strane odvodňovacieho systému. La-
vica sa vytvorila z vyzískaného materiálu 
koľajového lôžka s frakciou 0 – 63 mm s od-
vodnením do priekopového žľabu. Sklon zá-
rezového svahu je 1 : 1,5. Návrh bol limitova-
ný vlastnosťami zemín, hranicami pozemkov 
ŽSR a polohou káblovej trasy 6 kV. Svah sa 
realizoval ako sendvičová konštrukcia kom-
bináciou prehutnených miestnych jemno-
zrnných zemín s preložením so sendvičovou 
stabilizačnou a drenážnou vrstvou z vyzíska-
ného štrku koľajového lôžka s frakciou 0 – 63 

mm. Po zahumusovaní a zasiatí trávneho se-
mena sa na povrch svahu rozprestrela a sko-
bami upevnila vegetačná geotextília Jute-
non ECJ 500. Takýto spôsob a rozsah sanácie 
svahu zárezu zaisťuje jeho potrebnú stabilitu. 

Železničný zvršok
Napriek tomu, že stavba bola technicky aj 
technologicky náročná a zaujímavá najmä 
z hľadiska sanácie železničného spodku, pa-
radoxne najväčšie problémy sa riešili na že-
lezničnom zvršku. Pri meraní GPK pred uve-
dením koľají do predčasného používania sa 
zistilo, že hodnoty rozchodu koľaje prekra-
čujú v plusových hodnotách dovolené sta-
vebné odchýlky podľa normy STN 73 6360. 
Táto skutočnosť vážne ohrozila uvedenie ko-
ľaje do prevádzky. Treba zdôrazniť, že použitý 
typ železničného zvršku predstavuje staveb-
nicový systém, ktorý po montáži jednotli-
vých komponentov musí zabezpečiť správ-
ne hodnoty rozchodu koľaje, ak boli správne 
a presne vyrobené. Žiaľ, technická argumen-
tácia dodávateľa ostala bez odpovede part-

nerov na stavbe. Vykonávali sa rôzne zásahy 
do koľajového roštu, ktoré síce nepriaznivý 
stav v rozchode koľaje zmiernili, ale nemajú 
oporu v nijakom predpise ŽSR. Nakoniec do-
dávateľ vykonal presné geodetické meranie 
základných rozmerov vzorky podvalov z do-
dávky na stavbu. Merania ukázali, že napriek 
predloženým certifikátom a povoľovaciemu 
listu ŽSR je príčinou porúch v rozchode ko-
ľaje prekročenie dovolených výrobných tole-
rancií v rozmeroch podvalov.

Vzhľadom na to, že spomínaný problém sa 
môže vyskytnúť aj na iných stavbách, odpo-
rúčame:
•	 zo strany ŽSR sprísniť požiadavky na výrob-

né tolerancie rozmerov železobetónových 
podvalov (prípadne ďalších komponentov 
– podkladnice, upevňovadlá, koľajnice),

•	 v koľaji s upevnením koľajníc na železo-
betónových podvaloch SB8 P s rebrovými 
podkladnicami prehodnotiť prísnosť sta-
vebných odchýlok v rozchode koľaje v STN 
73 6360 tak, ako to bolo v pôvodnej nor-
me ON 73 6360 Geometrické usporiadanie 
koľaje normálneho rozchodu na celoštát-
nych dráhach a vlečkách. 

Záver
Komplexnou rekonštrukciou železničného 
spodku a zvršku koľaje č. 1 a 2 v úseku De-
vínska Nová Ves – Zohor v roku 2012 sa vý-
razne zlepšila bezpečnosť a plynulosť že-
lezničnej dopravy na časti IV. železničného 
koridoru. Zvýšil sa komfort jazdy vlakov aj 
kultúra cestovania. Trať je prevádzkovaná 
rýchlosťou do 140 km/h. Zvýšenie traťovej 
rýchlosti na 160 km/h je podmienené zásad-
nou prestavbou zabezpečovacieho zariade-
nia na celom ramene Bratislava – Kúty.

TEXT: Ing. Ján Melcer
FOTO: autor

Ján Melcer je manažér Divízie inžinierskych stavieb 
spoločnosti Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s.

Optimalization of the Railway 
Route of the 4th Corridor between 
Devínska Nová Ves – Zohor
Railway route between the stations De-
vínska Nová Ves – Zohor is a part of the 
4th international railway corridor Berlin – 
Prague – Kúty – Bratislava – Štúrovo – Bu-
dapest – Konstanca – Istanbul. The route 
in Slovakia is 210 km long. A memoran-
dum about the railway connection mo-
dernization between Prague and Bratisla-
va was signed by the general managers 
of the Slovakia Railways and the Czech 
Railways in 2000. They both undertook to 
increase railway track speed up to 160 km 
per hour for passengers transportation 
and 120 km per hour for cargo transpor-
tation. The memorandum was a starting 
point for the modernization of the 4th 
corridor in Slovakia. 

Podvalové podložie typu A

Poradové 
číslo 

vrstvy
Vrstvy podvalového podložia

Hrúbka 
vrstvy 
(mm)

Modul 
pretvorenia 

(MPa)

4 koľajové lôžko (pod spodnou plochou podvalu) 350 80

3

sanačná vrstva z drveného kameniva fr. 0 – 63 mm

200 50
tuhá trojosová geomreža Tensar TriAx 170, šírka 4 m

ukončenie prebalenia filtračno-separačnej geotextílie prekryvom, 
šírka 4,3 m, minimálny prekryv 2,55 m

2 sanačná vrstva z drveného kameniva – výzisk fr. 32 – 63 mm 200 –

1

drvené kamenivo – výzisk fr. 32 – 63 mm, obalené geotextíliou

300 –
tuhá trojosová geomreža Tensar TriAx 190, šírka 4,3 m s prekrytím 
1,4 m, prespojkovanie

filtračno-separačná geotextília, šírka 4,3 m (ukončená v 3. vrstve)

0 upravená zemná pláň – –

Nové nástupište pri koľaji č. 2 na zastávke Devínske Jazero

Product
placement 

600 €
Podklady: produktová 

fotografia, názov  
produktu, 

charakteristika produktu, 
cena a veľkosť balenia, 

kontakt na web

Redakčná
rubrika 
1 100 €

Podklady: text v rozsahu 
600 znakov vrátane 

medzier, 1 produktová 
fotografia, cena, 
kontakt na web
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Ceny sú uvedené bez DPH. Cenník je platný od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
Všeobecné obchodné podmienky nájdete na strane 66.

Plošná inzercia
Aktualit y
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GARANTI AKCE:

ZÁŠTITY:

ING. ZBYNĚK STANJURA
MINISTR DOPRAVY 
ČESKÉ REPUBLIKY

JUDr. MARTIN NETOLICKÝ
HEJTMAN 

PARDUBICKÉHO KRAJE

ODBORNÍ GARANTI 
AKCE:

POŘADATEL:

SILNIČNÍ 
VELETRH
6. 9. 2013 - Pardubice

SILNIČNÍ 
VELETRH
6. 9. 2013 - Pardubice

www.silnicniveletrh .czwww.dopravnikonference.cz

DOPRAVNÍ 
KONFERENCE
5. 9. 2013 - Pardubice

DOPRAVNÍ 
KONFERENCE
5. 9. 2013 - Pardubice

kontakt na pořadatele:  
Máša agency s.r.o. Radek Mašík | tel.: +420 606 761 267 | e-mail: radek.masik@masa-agency.cz
tř. Míru 71, 530 02 Pardubice David Kantor | tel.: +420 724 564 222 | e-mail: obchod@masa-agency.cz

PREZENTUJTE SVOU FIRMU NA VÝZNAMNÝCH 
AKCÍCH V OBORU SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

5. – 6. 9. 2013
PARDUBICE

12. ročník

2. ročník

• stavebních společnosti
• silniční technika 
• nákladní automobily 
• stavební stroje
• stavební materiály 
• dopravní značení 
• veřejné osvětlení
• komunální technika 

KANCELÁRIE NA PRENÁJOM
 Kancelárie v novostavbe v lokalite Bratislava IV

Budova sa nachádza v Bratislave na Lamačskej ceste, 
bezprostredne za výjazdom z tunela Sitina, s vynikajúcim 
dopravným napojením na diaľnicu a tiež smerom do 
centra. V tesnej blízkosti budovy sú zastávky MHD
a neďaleko je obchodný dom Tesco Lamač.

Budova skolaudovaná 11/2009

KONTAKT  »   tel.: +421 911 091 225, e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk

Juhozápadný pohľad Recepcia Hlavný vstup

Kancelárske priestory na prenájom sa nachádzajú 
v budove so štyrmi podlažiami v štandarde A. 
Komfort budovy je okrem iného zabezpečený 
možnosťou garážového státia, výťahom, 
samostatnou recepciou, klimatizáciou, 
centrálnym vysávačom a bezpečnostným, 
prístupovým a dochádzkovým systémom.

K dispozícii sú priestory
s plochou od 24 do 68 m2

Nadácia Slovak Gold, ktorá zastrešuje uzná-
vaný systém certifikácie výrobkov, služieb 
a firiem nadštandardnej kvality, rozhodla 
o udelení certifikátu Slovak Gold Exclusive 
stavebnej spoločnosti EUROVIA SK. Certifikát 
bol udelený za výborné hospodárske a pod-

nikateľské výsledky, ktoré spoločnosť dosiah-
la v priebehu posledných piatich rokov. Cenu 
Slovak Gold Exclusive dostalo len 13 firiem. 
Oficiálne odovzdanie certifikátu sa uskutoč-
nilo na slávnostnom ceremo niáli v Bratislave 
30. apríla 2013. 
Certifikát Slovak Gold Exclusive udeľuje Na-
dácia Slovak Gold v spolupráci s Ekonomic-
kou univerzitou v Bratislave od roku 2006. 
Spoločnosť EUROVIA SK je vôbec prvou spo-
ločnosťou z oblasti dopravného staviteľstva, 
ktorá túto prestížnu cenu získala. Ide o oce-
nenie za výborné hospodárske výsledky 
a stabilitu, za zabezpečovanie ďalších hod-
nôt, akými sú napríklad investície do ľud-
ských zdrojov, sociálny program, ochrana 
zdravia a životného prostredia, plnenie si da-
ňových a odvodových povinností, korektné 

obchodné vzťahy či verejný prospech. Hod-
notiteľmi sú predovšetkým renomovaní zá-
stupcovia z akademickej obce a členovia 
jednotlivých asociácií a zväzov hospodárske-
ho a zamestnávateľského zamerania.
„Ocenenie nás teší o to viac, že sme ho zís-
kali práve v čase, keď slovenské stavebníc-
tvo prechádza ťažkým obdobím. Vnímame 
ho ako uznanie práce všetkých našich za-
mestnancov, ale zároveň aj ako istý záväzok 
do budúcnosti. Možno budeme odteraz me-
raní kritickejším metrom, ale na druhej stra-
ne v nás toto ocenenie naštartovalo túžbu 
posunúť latku ešte vyššie,“ uviedol pri sláv-
nostnom odovzdávaní cien generálny riadi-
teľ  EUROVIA SK Róbert Šinály.

Zdroj: EUROVIA SK

Prestížne ocenenie Slovak Gold Exclusive
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Téma:  Vozovk y –  konštrukcie  a  materiály

www.inzenyrske-stavby.cz

Drôt je chránený proti korózii hrubým ná-
nosom zinku podľa EN 10244-2 Trieda A. 
Hrúbka siete varíruje od 2,4 mm (priemer 
jedného drôtu) až do 8,3 mm v miestach, 
kde priečny prút prechádza cez dvojzákrut 
siete. 3D charakter siete (vďaka rôznej výš-
ke) zaisťuje, že asfalt môže uzavrieť drôty sie-
te bez toho, aby sa vytvorili oslabené šmyko-
vé zóny na rozhraní siete. Iné výstužné prvky 
sú vďaka svojej geometrii schopné absorbo-
vať reflexné trhliny, ale keďže nie sú schopné 
integrácie do štruktúry asfaltu, nemôžu redu-
kovať vznik koľají.

Aplikácie a skúsenosti pri 
rekonštrukcii vozoviek 
Výstužná sieť RoadMesh sa aplikovala na nie-
koľkých stavbách aj na Slovensku, niekoľko 
významných stavieb sa realizovalo v Poľsku 
a v iných krajinách (USA, Taliansko, Spojené 
kráľovstvo atď.). Pôvodná technológia inšta-
lácie siete spočívala v upevňovaní systémom 
nastreľovacích klincov, kde rastrom klincova-
nia bol jeden kotviaci kliniec na asi 1,5 m2. 
Takouto technológiou sa vybudovalo mno-
ho stavieb s pozitívnymi, ale aj negatívnymi 
skúsenosťami. Negatívne skúsenosti súvise-
li najmä so snahou projektantov a investorov 
umiestniť sieť do horných častí ložnej vrs-
tvy s minimálnym krytím. Pri kombinácii mi-
nimálneho krytia (<5 cm) a zlého podkladu 
na kotvenie vznikali na niektorých miestach 
mierne vlny, ktoré sa museli následne opra-
vovať. Pri správnej aplikácii možno aj klin-
covaním dosiahnuť dobrý výsledok, čoho 
dôkazom je aplikácia 20 000 m2 výstužnej 
siete RoadMesh na ceste R1 Trnava – Nitra pri 

oprave komunikácie z firmy Peugeot – Cit-
roën zničenej vplyvom zaťaženia od dopra-
vy. Touto istou technológiou sa vybudovalo 
niekoľko 100 000 m2 komunikácií v Poľsku – 
v mestách Vroclav, Varšava a iných.

Napriek väčšinou dobrým skúsenostiam 
sme sa rozhodli systém ukladania inovovať 
a využiť pri tom skúsenosti asfaltérskych spo-
ločností. Ako prvé testovacie stavby poslúži-
li menšie ukladania v Poľsku, kde sa techno-
lógia overila a následne sa použila na väčších 
stavbách. Ako ukážkovú referenčnú stavbu 
treba spomenúť aplikáciu pri rekonštrukcii 
letiska vo Vroclavi. Použila sa tu nová tech-
nológia fixovania výstužnej siete  RoadMesh 
pomocou emulzného mikrokoberca uklada-
ného za studena. Po natiahnutí sa sieť Ro-
adMesh na jednom konci fixuje klincami, 
vyrovná valcovaním a následne upevní asi 
1,5-centimetrovou vrstvou mikrokoberca. 
Po vyštiepení sa uložia ďalšie vrstvy asfaltu. 
V prípade letiska Vroclav išlo o odfrézovanie 
12-centimetrovej vrstvy a vytvorenie novej 
vrstvy na báze so sieťou RoadMesh, ktorá za-
ručuje výbornú životnosť letiskovej vysoko 
zaťaženej vozovky.

Touto technológiou sa už otestovalo nie-
koľko stavieb aj na Slovensku a možno hovo-

riť o úspešných realizáciách bez akýchkoľvek 
inštalačných problémov. Ďalšie stavby sú sú-
časne v projektovej príprave aj v pláne reali-
zácie aj na tento rok.

TEXT: RNDr. Branislav Prelovský
FOTO: MACCAFERRI CENTRAL EUROPE

Branislav Prelovský je obchodný riaditeľ spoločnosti 
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o.
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Experience with the Application of Steel Reinforcement in Asphalt Pavements
In recent years, the use of reinforcing elements in asphalt pavement is routine procedure in 
many buildings not only in Slovakia but also in the world. Types of reinforcements used are 
different from special bituminous polypropylene geotextiles, through geogrids from glass 
fiber to double twisted steel reinforcement of the network. The paper deals with positive 
and negative experiences in the application of reinforcing wire mesh RoadMesh in asphalt 
pavements. Brings experience and results of tests carried out major institutions and appli-
cation examples from Slovakia to communicate R1 Trnava – Nitra, experience from diffe-
rent roads in Poland and also an interesting application in the airport in Wroclaw.

Tab. 1 Špecifikácia dvojzákrutovej siete RoadMesh

Priemer drôtu  
(mm)

Priečny výstužný prút  
(mm)

Ťahová pevnosť MD/CD 
(kN/m) Typ

2,2 3,9 35/32 RoadMesh LB2

2,4 4,4 40/40 RoadMesh L

2,4 4,9 40/50 RoadMesh LB

2,7 4,9 50/50 RoadMesh HS

2,4 4,4 40/60* RoadMesh HR

* Používa sa vysokopevnostný drôt.

Obr. 3 Geometrické charakteristiky siete RoadMesh

Obr. 4 a 5 Aplikácia výstužnej siete RoadMesh
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KANCELÁRIE NA PRENÁJOM
 Kancelárie v novostavbe v lokalite Bratislava IV

Budova sa nachádza v Bratislave na Lamačskej ceste, 
bezprostredne za výjazdom z tunela Sitina, s vynikajúcim 
dopravným napojením na diaľnicu a tiež smerom do 
centra. V tesnej blízkosti budovy sú zastávky MHD
a neďaleko je obchodný dom Tesco Lamač.

Budova skolaudovaná 11/2009

KONTAKT  »   tel.: +421 911 091 225, e-mail: diana.ho-chi@jaga.sk

Juhozápadný pohľad Recepcia Hlavný vstup

Kancelárske priestory na prenájom sa nachádzajú 
v budove so štyrmi podlažiami v štandarde A. 
Komfort budovy je okrem iného zabezpečený 
možnosťou garážového státia, výťahom, 
samostatnou recepciou, klimatizáciou, 
centrálnym vysávačom a bezpečnostným, 
prístupovým a dochádzkovým systémom.

K dispozícii sú priestory
s plochou od 16 do 68 m2
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Krádež zariadení cestnej premávky
Krádeže zariadení cestnej premávky na-
dobúdajú u našich poľských susedov čo-
raz väčšiu intenzitu. Zatiaľ čo v minulos-
ti išlo skôr o doménu železníc, v ostatnom 
období pribúdajú organizované krádeže aj 
na poli zariadení cestnej premávky. Zlode-
jov zaujímajú predovšetkým pouličné lam-
py a stĺpy, káble a zvodidlá. Medzi najbi-
zarnejšie prípady patrí napríklad krádež 
zvodidiel v hodnote 25-tisíc eur, ktoré zlo-
deji odcudzili už štyri týždne po dokončení 
diaľničnej tepny z poľského mesta Vroclav. 
Predmetom záujmu sa však stala aj hliníko-
vá protihluková stena, ktorá sa nachádzala 
pri poľskom letisku Modlin, ležiacom neďa-
leko od Varšavy. Páchateľovi sa podarilo na 
autoprívese odviezť celú stenu, ktorá pozo-
stávala zo 14 kusov. Nešlo však o jediný prí-
pad. Za ostatné týždne zaznamenali takých-
to krádeží v danom regióne omnoho viac. 
Akým percentom sa krádeže zariadení cest-

nej premávky podieľajú na celkovej krimi-
nalite, nevie presne nikto. Odcudzené za-
riadenia cestnej premávky končia zvyčajne 
vo výkupniach kovov alebo na šrotoviskách. 
Na konferencii, ktorá sa konala koncom roka 
2012 vo Varšave, k problematike opatre-
ní proti takémuto typu krádeží uviedol ria-
diteľ Poľského železničného úradu UTK  
Krzystof Dyl, že počas posledných troch ro-
kov odcudzených zariadení na železniciach 
neustále pribúda. Za ostatný rok zazname-
nali celkovo 4 621 krádeží, čo je o 35 % viac 
ako v predchádzajúcom roku.
Jedným zo spôsobov, ako sa proti kriminali-
te tohto typu brániť, je použitie protihluko-
vých stien na inej ako kovovej báze. Takým 
je napríklad protihlukový systém od spoloč-
nosti Durisol, ktorý sa v okolitých štátoch 
stáva čoraz populárnejším. Protihluková ste-
na sa vybuduje zo štiepkocementových tva-
roviek a absorbérov. Rôzne typy tvaroviek 

umožňujú zhotoviť protihlukové steny jed-
nostranne a obojstranne pohltivé – záleží na 
požadovanej úrovni zníženia hluku. Štiepko-
cementové protihlukové steny sú odolné 
proti poveternostným vplyvom. Variabilné 
možnosti farebného usporiadania umožňu-
jú realizovať architektonicky originálne pro-
jekty. Ide o ekologický produkt z obnoviteľ-
ných surovinových zdrojov, ktorý je plne 
v súlade so súčasnou filozofiou trvaloudrža-
teľného stavebníctva. Investor má zároveň 
istotu, že takýto produkt bude slúžiť na svo-
je účely počas celého obdobia životnosti. 

Zdroj: LEIER Baustoffe SK

Trendy v betonu na seminářích Beton University
Cyklus seminářů zaměřených na trendy v ob-
lasti betonů s názvem Beton University orga-
nizuje skupina Českomoravský beton spolu 
se svými dceřinými společnostmi a partne-
ry již čtvrtým rokem. Semináře vedené před-
ními odborníky a profesionály z oboru vždy 
přiblíží zvolenou problematiku, poskytnou 
o ní ucelené informace a přinesou poznatky 
pro praxi na stavbách.
V září se zájemci mohou těšit na seminář  
Vodotěsné betony, který byl v loňském roce 
účastníky velmi pozitivně hodnocen. Se-
minář věnovaný problematice vodonepro-
pustného betonu a navrhování konstruk-

cí z něj mohou zájemci navštívit v Jihlavě.  
Druhý seminář z cyklu Moderní trendy v be-
tonu na téma Betony pro dopravní stavby 
seznamuje posluchače s požadavky na be-
tony dálničních staveb, modulem pružnosti, 
hydrofobními impregnacemi nebo například 
s požadavky na odolnost betonu. Součás-
tí semináře jsou také konkrétní příklady rea-
lizací. Kromě načerpaných informací a pod-
kladů od odborných a mediálních partnerů, 
si ze seminářů můžete odnést také nově ak-
tualizovanou publikaci Příručka technologa – 
BETON, kterou skupina Českomoravský be-
ton nedávno vydala.

Termíny seminářů 4. ročníku Beton 
University ve druhém pololetí
Moderní trendy v betonu I.  
– Vodotěsné betony
•	 26. 9. 2013 – Jihlava, EA Business Hotel

Moderní trendy v betonu II.  
– Betony pro dopravní stavby
•	 11. 9. 2013 – Brno, hotel International
•	 9. 10. 2013 – Plzeň, kongresové centrum 

Parkhotel

Více informací a registrační formulář nalezne-
te na stránkách www.betonuniversity.cz.

Zdroj: Českomoravský beton

Analýza:  Ochrana pred p ovo dňami
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nom vegetačnom období, a dokončili sa na 
jar 2005. Postup výstavby bol takýto:
•	 vyhĺbenie na požadovanú úroveň a od-

stránenie veľkých úlomkov, ktoré by mohli 
poškodiť geomrežu alebo oceľovú sieť po-
čas zhutňovania;

•	 zásyp geomreží a oceľovej siete; spoj me-
dzi prvkami Terramesh a geomrežami je 
vytvorený trením v mieste presahu s dĺž-
kou 3 m; separačno-filtračná geotextília 
na rubovej strane zabraňuje vyplavovaniu 
jemných častíc zeminy;

•	 prvé dva rady systému Terramesh tvorili 
štandardné prvky plnené kamenivom bez 
vegetácie, pretože boli umiestnené pod 
nízkou hladinou vody;

•	 horné prvky systému Terramesh sa upravili 
na lichobežníkový tvar. Živé vŕbové odrez-
ky sa umiestňovali medzi lícové prvky vo 

vzdialenosti 15 cm od seba. Koše sa vyplni-
li kameňom a následne ornicou. Množstvo 
ornice predstavovalo maximálne 30 až 
35 % objemu lichobežníkového koša. Or-
nica mala dve funkcie – vytvoriť vhodnú 
pôdu na koreňový systém a udržiavať vyš-
šiu vlhkosť v gabionom koši. Odrezky boli 
dlhé najmenej 1,2 m. Počas prvého roka sa 
konštrukcia zavlažovala. 

Hate veľmi dobre spĺňajú svoju funkciu 
(obr. 7). Po jednom vegetačnom období bola 
vegetácia dobre vyvinutá. Všetky konštrukcie 
boli od inštalácie zaťažené početnými búr-
kami vrátane 100-ročnej vody. Počas toh-
to stavu bola celá konštrukcia zaplavená. Po 
ústupe búrky kontrola konštrukcií aj vegetá-
cie ukázala, že celý systém fungoval podľa  
návrhu.

Záver
Produkty spoločnosti Maccaferri vyrobené zo 
šesťhranej dvozákrutovej oceľovej siete, ako 
sú gabiony a matrace prvýkrát použité pri 
opevnení brehov rieky v roku 1894 (Casalec-
chio v Taliansku), sa vďaka svojim prirodze-
ným vlastnostiam (flexibilita, permeabilita, 
začlenenie do životného prostredia, jedno-
duchosť inštalácie) rozšírili najmä vo vodo-
hospodárskych stavbách, keďže ponúkajú 
technické, ekonomické a estetické alterna-
tívy ku klasickým riešeniam, ako sú kamenná 
nahádzka alebo betónové steny. Realizova-
né výskumy pletených gabionov a matracov 
v testoch s mierkou 1 : 1 definujú ich hydrau-
lické vlastnosti, čo umožňuje projektantom 
navrhnúť bezpečné a spoľahlivé úpravy bre-
hov vodných tokov. V neposlednom rade si 
gabiony a matrace Reno zvyčajne vyžadujú 
minimálnu údržbu. Úspešné realizácie výrob-
kov z dvojzákrutovej oceľovej siete ako inert-
ného materiálu v kombinácii s vegetáciou 
preukazujú ich vhodnosť pri obnovení pri-
rodzeného ekosystému. Navyše, konštrukcie 
budované výrobkami z dvojzákrutovej sie-
te sú ekologické, majú nižšiu uhlíkovú sto-
pu ako zodpovedajúce tradičné konštrukcie 
a minimalizujú škodlivé emisie vplývajúce na 
životné prostredie.

TEXT: Marco Vicari, Ing. Jozef Sňahničan
FOTO: Officine Maccaferri

Marco Vicari je korporátny špecialista na produkty 
z dvojzákrutovej siete v spoločnosti Officine Maccaferri 
v Taliansku.
Jozef Sňahničan je technický riaditeľ v spoločnosti 
MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o.

Literatúra
1. AIPIN: Codice deontologico Associazione Italiana 

per l’Ingegneria Naturalistica, 1997.
2. Brunet, G., Shuey, R.: Stream stabilization with ve-

getated gabion weirs, Land and Water Volume 50, 
Number 5, 2006.

3. APMC: Carbon Footprint dei Gabbioni e Materassi 
Maccaferri e confronto con soluzioni tradizionali 
(Unpublished), 2012.

Technics and Experiences with Using 
Gabions and Reno Mattresses in 
Environmental Engineering
The development of sound engineering 
practices combined with aesthetical-
ly pleasing and environmentally enhan-
cing solutions requires the designers to 
understand how to design using living 
and inert materials together by best com-
bining both types of materials. The incor-
poration of vegetation through the use of 
soil bioengineering techniques improves 
the surface stability through the vegeta-
tive rooting system, however it is essen-
tial that the materials provide adequate 
strength and resistance during the initial 
stage of recovery of the project, as the ve-
getation will grow stronger over time.

Obr. 6  Hať po dokončení stavby

Obr. 7  Hať po dokončení stavby za jedno vegetačné obdobie
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Narodeninová oslava závodu

Na diaľnici D1 pribudli dve nové čerpacie stanice

Dňa 26. apríla 2013 obec Bugyi v Maďar-
sku ožila pri oslavách 20. výročia založenia 
závodu OBO Bettermann. Oslavy boli nabité 
programom a táto udalosť sa vyrovnala osla-
vám 100. výročia založenia firmy OBO v Men-
dene v Severnom Porýnsku-Vestfálsku v roku 
2011. Budova používaná na priemyselnú vý-
robu sa premenila na kongresovú halu, kon-
certnú sieň a reštauráciu. 

Ulrich L. Bettermann so synom Andreasom 
vo svojich príhovoroch pripomenuli, že firma 
OBO ponúka profesionálne riešenia všetkým 
odborom elektroinštalácií. Dodáva komplex-
ný program úložných a nosných káblových 
systémov, požiarne odolné systémy, prepä-
ťové ochrany, podlahové systémy, elektro-
inštalačné „krabice“, vývodky, svorkovnice, 
nosníkové svorky, lišty, vypínače, zásuvky. 
Jadro jej úspechu tvorí spolupráca zamest-

nancov, dodávateľov a zákazníkov, napĺňa-
ná dôverou a nadšením. Kľúčom k úspechu 
firmy OBO je dôsledné a nepretržité zamera-
nie sa na špecifické požiadavky zákazníkov. 
Heslo Think connected, vo voľnom preklade 
Spájame myšlienky s realizáciou, je pevne za-
kotvené v samých základoch firmy OBO. Len 
vďaka tomu spoločnosť rýchlo a flexibilne 
rea guje na meniace sa potreby a podmien-
ky na trhu. 

Predpokladom dobrej spolupráce firmy 
OBO so zákazníkmi je partnerstvo, blízkosť 
k zákazníkom, vierohodnosť, prívetivosť, spo-
ľahlivosť a kompetentnosť. Zamestnanci fir-
my pomáhajú zákazníkom v každej fáze pro-
jektu. Spoločnosť je totiž nielen výrobcom 
technicky dokonalých výrobkov, ale aj po-
skytovateľom služieb vo všetkých sektoroch, 
kde sa tieto výrobky používajú. Ide o tech-

nické poradenstvo, servis u zákazníka, počí-
tačovú podporu, školenia a semináre, ako aj 
o premyslenú logistickú koncepciu. To je pre 
zákazníkov nesmierna výhoda. Vďaka opti-
málne nastaveným procesom a prepracova-
nej logistike sa tak výrobky OBO nachádza-
jú v správny čas na správnom mieste, a to po 
celom svete. 

Hlavné motto firmy OBO zhrnul Ulrich 
L. Bettermann: „Naším zámerom je viesť 
prúd, prenášať dáta, riadiť energiu. Globálny 
obchod potrebuje lokálnu dostupnosť, pre-
to sú ďalšie závody firmy OBO vo Švajčiarsku, 
Taliansku a Brazílii. Vízia firmy OBO – globálne 
myslieť a globálne konať – sa naplnila. Firma 
OBO je zastúpená na všetkých kontinentoch 
a vo väčšine krajín. 

Zdroj: prof. Ing. Pavol Horňák, DrSc.

Na východnej diaľnici D1 majú vodiči 
k dispozícii dve nové čerpacie stanice. Ná-
rodná diaľničná spoločnosť, a. s., a Slovnaft, 
prevádzkovateľ najväčšej maloobchodnej 

predajnej siete motorových palív na Sloven-
sku, 14. júna oficiálne otvorili čerpacie sta-
nice Malý Šariš sever a Malý Šariš juh. Obe 
sa nachádzajú neďaleko Prešova na veľkom 

diaľničnom obojstrannom odpočívadle Malý 
Šariš a ponúkajú kompletný sortiment mo-
torových palív, ako aj rôzne doplnkové služ-
by. Súčasťou čerpacích staníc je predajňa, 
reštaurácia s bezplatným Wi-Fi pripojením 
na internet, kapacitne dostatočné parkovisko 
pre autobusy, osobné aj nákladné autá a od-
dychová zóna. 

„Obojstranné diaľničné odpočívadlo Malý 
Šariš je ďalším z radu odpočívadiel, kde pri-
nášame motoristom kultúru oddychu a po-
skytujeme množstvo nových služieb aj pro-
stredníctvom vybudovaných čerpacích 
staníc,“ povedal člen predstavenstva a pre-
vádzkový riaditeľ Národnej diaľničnej spoloč-
nosti Ing. Štefan Török. 

Počas otvorenia bol pre motoristov pripra-
vený zaujímavý program zameraný na zvý-
šenie bezpečnosti cestnej premávky. Veľké 
obojstranné odpočívadlo Malý Šariš bolo vy-
budované v rámci výstavby úseku diaľnice 
D1 Svinia – Prešov (západ). 

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť 

Nemecký vicekancelár Hans-Dietrich Genscher rekapituloval priebeh udalostí v Eu-
rópe a osobitne v Maďarsku v závere minulého storočia.

Adaptácia závodu na spoločenský pavilón
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Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja SR

Prezídium policajného
zboru Ministerstva
vnútra SR 

 
Slovenská správa ciest

Národná diaľničná
spoločnosť, a.s.

Slovenská cestná
spoločnosť – pobočka
pri SSC
a NDS, a.s.

Slovenská komora
stavených inžinierov

Kongres STUDIO, spol. s r.o.

Slovenská
  cestná spoločnosť

Slovenská
  cestná spoločnosť
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Získejte titul 
na beton!

Zapište se i Vy na semináře ve 4. ročníku Beton University, 
které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů  
v projektech celoživotního vzdělávání ČKAIT i ČKA a získejte  
„titul na beton“. Pro rok 2013 jsme opět připravili dva semináře. 
Na předchozí ročník navazuje seminář Moderní trendy v beto-
nu I. – Vodotěsné betony. Nově zařazený je seminář Moderní 
trendy v betonu  II. – Betony pro dopravní stavby. Úplný 
program seminářů, registrační formulář a další informace na-
leznete na www.betonuniversity.cz • Kontakt: 724 354 459

OdbOrní partneři:

Mediální partneři:

4. ročník 2013 
Vodotěsné betony
26. 9. JIHLAVA 
Betony pro dopravní stavby 
11. 9. Brno, 9. 10. PLZEŇ

Obnova 
a rekonštrukcia 
cestných komunikácií

V dňoch 21. až 22. novembra 2013 sa bude v Bratislave ko-
nať XVIII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou pod 
názvom Obnova a rekonštrukcia cestných komunikácií. Semi-
nár organizujú Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS, Stavebná 
fakulta STU v Bratislave, Katedra dopravných stavieb a Sloven-
ská komora stavebných inžinierov v spolupráci so spoločnosťou 
Kongres STUDIO. Záštitu nad seminárom na počesť významné-
ho pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredné-
ho funk cionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzal dekan 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. 

V období, keď sa na výstavbu cestnej infraštruktúry vynakla-
dá menej finančných prostriedkov, treba venovať väčšiu pozor-
nosť údržbe, opravám a rôznym spôsobom predlžovania život-
nosti existujúcich cestných komunikácií vrátane vozoviek a ich 
príslušenstva. Cieľom seminára je v aktuálnej situácii a podmien-
kach na Slovensku upriamiť pozornosť na technické riešenia tý-
kajúce sa obnovy a rekonštrukcie a poskytnúť informácie a pod-
klady na návrh opráv a efektívnu obnovu cestnej siete.

Zdroj: Kongres STUDIO
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Adver toriál

Požiadavky na cestnú infraštruktúru sú rozmanité a vyžadujú si inovatívne a komplexné riešenia. Nedávno vyšla v Rakúsku kniha Betó-
nové vozovky – Príručka do praxe, kde sú prvýkrát zhrnuté všetky technologické postupy na realizáciu a údržbu betónových vozoviek 
s využitím medzinárodne uznávanej stavebnej techniky. Táto publikácia, ktorú v slovenskom preklade vydá vydavateľstvo JAGA, bude 
čoskoro dostupná aj slovenským a českým odborníkom. 

Prvá slovenská príručka Betónové vozovky

Po prvýkrát sa podarilo vytvoriť prehľad-
nú príručku, ktorá zahŕňa všetky poznatky 
a informácie o vývoji a pokroku za ostatných 
20 rokov v oblasti betónových vozoviek. Prí-
ručka je určená projektantom, osobám vy-
konávajúcim dozornú činnosť, realizačným 
firmám, ako aj študentom stredných a vyso-
kých škôl s technickým zameraním. 

Združenie rakúskeho cementárenského 
priemyslu vytvorilo túto príručku pod vede-
ním univ. prof. DI Dr. Ronalda Blaba z Technic-
kej univerzity vo Viedni a s podporou BMVIT/
Dopravného poisťovacieho fondu, ASFINAG/
Baumanagement GmbH, ako aj ďalších od-
borníkov z tejto oblasti. Vďaka tomu sa poda-
rilo odbornej verejnosti o čosi viac sprístup-
niť spôsob realizácie betónových vozoviek.

V jednotlivých kapitolách tejto obsiahlej 
príručky nájde čitateľ všetky dôležité infor-

mácie o realizácii betónových vozoviek, a to 
od vlastností ciest cez zloženie použitých sta-
vebných materiálov, konštrukcií a spôsobov 
realizácie až po oblasť používania a údržby 
betónových vozoviek.

Stavebná technika
Rakúske cestné inžinierstvo disponuje vďa-
ka dlhodobej a úspešnej výstavbe betóno-
vých vozoviek stavebnou mechanizáciou 
na vysokom stupni vývoja. Pritom sa popri 
technických a organizačných požiadavkách 
zohľadnili aj funkčné požiadavky zo strany 
stavebníkov a používateľov. Rakúsko je už 
niekoľko rokov aktívne v oblasti vývoja me-
tód a postupov, ktoré sa nielen v rámci Euró-
py, ale aj v celosvetovom meradle považujú 
za trvalo udržateľné. Patrí medzi ne napríklad 
recyklovanie, ukladanie dvojvrstvového ce-
mentového krytu alebo povrchy so zníženou 
hlučnosťou a svetlé povrchové vrstvy.

Rozhodujúca je stavebná 
technológia
Významnými faktormi, ktoré ovplyvňujú že-
laný výsledok, sú zodpovedajúca koncepcia 
stavebného projektu v rámci predprojekto-
vej prípravy zohľadňujúca reálnu premávku 
a klimatické podmienky, ako aj mimoriadne 
kvalitná realizácia a dokončovacie práce be-
tónového povrchu vozovky. Vhodný spôsob 
výstavby a dimenzovanie vozovky závisia od 
očakávaného namáhania. Konštrukčné pod-
klady a stavebné technológie sú spracova-
né v štvrtej, najobsiahlejšej, kapitole príručky.

Vysoké zaťaženie
Pre betónové vozovky sú charakteristické vy-
soká únosnosť a odolnosť proti pretvoreniu, 
dlhodobá životnosť, drsnosť vozovky, ako aj 
vlastnosti znižujúce hlučnosť. Betónové vo-

zovky sú vhodné v prvom rade do oblas-
tí s očakávaným vysokým zaťažením a v prí-
padoch, keď sa vyžaduje dlhodobá životnosť 
– či už na realizáciu frekventovanej cestnej 
siete v husto osídlených mestách, alebo na 
realizáciu vidieckych komunikácií. Zároveň 
sú vhodné napríklad aj na realizáciu križova-
tiek, dopravných plôch na letiskách a parko-
vacích plôch. Viac o týchto témach sa dočíta-
te v kapitole osem. 

Betónové vozovky žijú dlhšie
Moderné betónové vozovky majú priemernú 
životnosť až 50 rokov. Údržba takmer nie je 
potrebná. S ohľadom na stúpajúce doprav-
né zaťaženie a namáhanie vysokými teplo-
tami, mrazom a posypovými soľami, ako aj 
na striedanie sa vysokých a nízkych teplôt je 
táto životnosť veľmi žiadaná. Stavebný ma-
teriál, prípadne jeho prísady, ako aj staveb-
né okrajové podmienky ako dilatačné škáry 
alebo odvodnenie spodných vrstiev vozov-
ky majú na dlhodobú životnosť vrchnej vrs-
tvy významný vplyv. Životnosť vozovky vý-
znamne ovplyvňujú aj praktické skúsenosti 
a technické vedomosti zhotovovateľa. Pod-
robnejšie informácie o tejto problematike sa 
nachádzajú v kapitolách štyri až sedem.

Nižšie náklady na údržbu
Náklady na údržbu betónových vozoviek sú 
o viac ako dve tretiny nižšie. Opravy prichá-
dzajú na rad až v neskorších rokoch. Pri výbe-
re opatrení platí, že by sa mali (okrem iného) 
zohľadňovať časové, technické a ekonomic-
ké aspekty a zrealizovať ekonomické posú-
denie. Vhodné postupy sú predstavené v ka-
pitole deväť.

FoTo: Dano Veselský, thinkstock.cz
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Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že útlm vo výstavbe znamená aj spomalenie investič-
nej prípravy projektov, opak je však pravdou. Najmä zimné obdobie bolo dôležité pri prí-
prave nových a zabezpečení financovania už rozbehnutých projektov. 

Investičné zámery NDS

Zhodnotenie roka 2012
V roku 2012 bolo okrem drobných sta-
vieb, protihlukových stien a križovatiek ak-
tívnych šesť stavieb diaľnic a rýchlostných 
ciest (tab. 1). Progres na stavbách, ktoré boli 
implementované podľa zmluvných pod-
mienok žltej knihy FIDIC, jemne zaostával 
za plánovaným harmonogramom prác, tie-
to omeškania sa však dobehnú, pričom vý-
razný posun nastal už v poslednom kvartáli 
minulého roka.  Na stavbe R4 Košice – Mil-
hosť dochádza k posunu výstavby zhruba 
o pol roka, a to z dôvodu zaujímavého ar-
cheologického prieskumu, ktorý trval dlh-
šie, ako sa predpokladalo. Tento úsek budú 
môcť motoristi využívať do konca roka 
2013. Oneskorenie z dôvodu mimoriadnej 
udalosti je aj na úseku Jánovce – Jablonov, 
1. úsek, kde sa zatiaľ nedá jednoznačne ur-
čiť zdržanie, predpokladá sa minimálne 6 až 
8 mesiacov. Uvedenie do používania teda 
nebude skôr ako v druhej polovici roka 
2014. 

V priebehu roka 2012 sa dokončila aj prí-
prava úsekov rýchlostnej cesty R2 Zvolen, vý-
chod – Pstruša, Pstruša – Kriváň a Ruskovce 
– Pravotice. Vo veľmi krátkom čase (11 mesia-
cov) sa podarilo získať majetkoprávne vyspo-
riadanie potrebné na stavebné povolenie, 
čo bolo možné vďaka intenzívnej spoluprá-
ci s dotknutými obcami, občanmi, ako aj or-
gánmi verejnej a štátnej správy. 

Investičný plán na rok 2013
Na rok 2013 plánuje Národná diaľničná spo-
ločnosť, a. s., (NDS) úseky, ktoré sú uvedené 
v tab. 2. Začiatok realizácie závisí od dostup-
nosti zdrojov financovania a najmä voľných 
zdrojov z Operačného programu Doprava. 
V pláne sú zahrnuté aj projekty, ktoré v sú-
časnosti nemajú plne zabezpečené finan-
covanie. Prioritou bude najmä dokončenie 
verejného obstarávania na tri stavby, a to 
D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Ska-
la, D1 Hubová – Ivachnová (obchvat Ružom-

berka) a D3 Svrčinovec – Skalité, ďalej začaté 
verejné obstarávanie na úsek D3 Žilina, Strá-
žov – Žilina, Brodno, na chýbajúci úsek D1 pri 
Žiline Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, 
a na úseky týkajúce sa rýchlostnej cesty R2 
Ruskovce – Pravotice (obchvat Bánoviec nad 
Bebravou), Zvolen, východ – Pstruša a Pstru-
ša – Kriváň. Zaujímavou stavbou z pohľadu 
vjazdu do Bratislavy je výstavba križovatky 
Triblavina na diaľnici D1. 

Štúdia realizovateľnosti
V priebehu druhého polroka 2012 sme sa za-
čali stretávať aj s tzv. štúdiou realizovateľnos-
ti. Ide o jednoznačnú ex ante kondicionalitu 
na zaradenie stavieb do financovania v ob-
dobí rokov 2014 až 2020. Štúdia realizovateľ-
nosti v podstate zhodnotí všetky vstupy, kto-
ré prichádzajú do výstavby danej stavby:
•	 umiestnenie v záujmovom území,
•	 posúdenie z pohľadu vplyvu na životné 

prostredie a územia NATURA 2000,
•	 realizovateľnosť s navrhovanými technic-

kými parametrami, najmä z hľadiska geo-
logických pomerov,

•	 kapacitu existujúcej cestnej siete a ostat-
ných pripravovaných investícií v regióne,

•	 rozvoj regiónu a obcí v danom území,
•	 napojenie na existujúcu cestnú sieť,
•	 socio-ekonomickú efektivitu nákladov,
•	 realizovateľnosť z pohľadu možných zdro-

jov financovania.
Výsledkom je enviro-socio-ekonomická 

opodstatnenosť realizácie projektu. Na zákla-
de štúdie realizovateľnosti bude stavba ob-
hájiteľná na financovanie zo zdrojov Európ-
skej únie alebo Európskej investičnej banky. 

Štúdie realizovateľnosti sa budú v roku 
2013 realizovať pri takmer všetkých úsekoch 
a ťahoch diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sa 
ešte nezačali stavať, to znamená pri komplet-
nom ťahu rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7. 
Týkajú sa aj dopravných uzlov, napríklad do-
pravného uzla Žilina, kde je spojenie diaľnic 
D3 a D1, a dopravného uzla Prešov, kde je 
spojenie rýchlostnej cesty R4 s diaľnicou D1. 

EIA a NATURA 2000
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., sa v sú-
časnosti intenzívne zaoberá najmä proble-
matikou posudzovania vplyvov na životné 
prostredie (EIA) a NATURA 2000. Výsledkom 
rokovaní s Európskou komisiou, ktorá adre-
sovala niekoľko výhrad k spôsobu pripravo-
vania stavieb v minulom období, je prípra-
va stavieb v súlade s európskou legislatívou, 
ktorá ide nad rámec slovenskej legislatívy. 
V rámci prípravy všetkých stavieb financo-
vaných zo zdrojov Európskej únie sa budú 
dodržiavať požiadavky a smernice EÚ o EIA. 
Tento proces sa týka aj stavieb, ktoré sú už vo 
výstavbe, teda aj úseku D1 Turany – Hubová. 

Tab. 1 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2012

Názov stavby Zhotovovateľ Zmluvná cena  
(v mil. € bez DPH)

Fakturované práce  
k 31. 12. 2012 (%)

D1 Dubná Skala – Turany Váhostav – SK 137,75 22 

D1 Fričovce – Svinia
Združenie D1 Fričovce 
(Doprastav – Strabag)

114,59 12 

D1 Jánovce – Jablonov, 
1. úsek

Združenie D1 Jánovce – 
Jablonov, 1. úsek (Váhostav – SK 
– Bögl a Krýsl)

59,94 37 

D1 Jánovce – Jablonov, 
2. úsek

Združenie EUROVIA – SMS – D1 
Jánovce – Jablonov, 2. úsek

126,26 2 

R2 Žiar nad Hronom – 
obchvat (polovičný profil)

Strabag 26,17 0,1 

R4 Košice – Milhosť Skanska SK 77,69 72

Tab. 2 Investičný plán 2013

Názov stavby Dĺžka (km)

D1 Studenec – Beharovce 
(dobudovanie križovatky)

0,76

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – 
Dubná Skala

13,51

D1 Hubová – Ivachnová 15,28

D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno 4,25

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská 
Lúčka

11,32

D1 Bratislava – Trnava, križovatka 
Triblavina

1,63

D3 Svrčinovec – Skalité, polovičný 
profil

12,80

R2 Ruskovce – Pravotice 10,76

R2 Zvolen, východ – Pstruša 7,85

R2 Pstruša – Kriváň 10,38

R3 Tvrdošín – Nižná 13,51

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Tunel Čebrať na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová 
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Aké boli začiatky spoločnosti CHÉMIA – 
SERVIS?
Spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s., vznik-
la v roku 1990 ako poradensko-konzultač-
ná spoločnosť zameraná prevažne na ob-
lasť ekologických stavieb. Začiatky boli ťažké 
aj preto, že tieto materiály a technológie 
boli do veľkej miery na Slovensku neznáme 
a bolo potrebné presvedčiť investorov, ale aj 
širokú odbornú verejnosť, že okrem ekono-
mických úspor prispievajú aj k ochrane život-
ného prostredia, keďže geosyntetické ma-
teriály veľakrát nahrádzajú prírodné zdroje, 
respektíve minimalizujú ich potrebu. Postu-
pom času sa aktivity spoločnosti rozrástli aj 
do ostatných oblastí stavebníctva a spoloč-
nosť stála pri použití viacerých nových po-
stupov a technológií v oblasti využitia geo-
syntetických materiálov na Slovensku. 

Už vyše roka ste výhradným distribútorom 
produktov spoločnosti Tensar International 
na Slovensku a vo svojom portfóliu máte aj 
zvárané gabiony od spoločnosti Compag 
SK, s. r. o. Ako by ste zhodnotili toto obdobie 
z hľadiska úspešnosti uvedených produktov?
Po získaní licencie spoločnosti Tensar Interna-
tional v roku 2012 sme dostali produkty spo-
ločnosti do úplne inej roviny – neustály vývoj 
a veľké množstvo laboratórnych a in situ skú-
šok prispeli k tomu, že sa nám vo veľkej mie-
re darí aplikovať produkty Tensar do veľkých 
pre Slovensko strategických projektov, ako sú 
modernizácia železničnej trate alebo výstavba 
diaľnic. Druhou strategickou oblasťou sú vystu-
žené oporné konštrukcie. V tejto oblasti pred-
stavuje Tensar svetového lídra, čo nám vytvá-
ra podmienky na ich úspešné aplikovanie aj 
u nás. Oporné konštrukcie už dnes zohrávajú 
dôležitú úlohu v rôznych oblastiach stavebníc-
tva a po spustení pripravovaných stavieb situo-
vaných prevažne v členitom teréne budú zo-
hrávať stále významnejšiu úlohu pri výstavbe.

Čo sa týka zváraných gabionov a špeciálne 
prevzatia 100-percentného podielu v spo-
ločnosti Compag SK, s. r. o., s takmer 23-roč-
nou históriou uplatňovania gabionov nielen 
na území Slovenska, môžeme uplynulé ob-
dobie hodnotiť veľmi pozitívne. Naše pozi-
tívne hodnotenie a správnosť nášho kroku 
vydať sa smerom zváraných gabionov po-
tvrdzuje aj stavebný trh a realizované stav-
by, kde stále vo väčšej miere vidieť využíva-
nie týchto produktov. 

Pôsobíte v mnohých oblastiach – ktorej 
z nich sa v súčasnosti venujete najviac?
Vzhľadom na to, že súkromný sektor zazna-
menáva výraznú stagnáciu, zohrávajú kľúčo-

vú úlohu štátne zákazky. Aj z tohto dôvodu 
podstatnú časť našich momentálnych aktivít 
predstavujú také oblasti, ako sú modernizá-
cia železničného koridora a výstavba diaľnič-
nej siete. Stále zohráva veľkú úlohu aj ob-
lasť environmentálnych stavieb, ktoré stáli pri 
zrode firmy. Potešujúce je, že stále viac part-
nerov oceňuje pri svojich projektoch prínos 
geofyzikálneho prieskumu.

Zúčastnili ste sa viacerých významných 
projektov, ako sú izolácia tunela Branisko či 
modernizácia železničného koridora z Bra-
tislavy cez Žilinu do Poľska. Na ktorých pro-
jektoch pracujete v súčasnosti?
V súčasnosti sa z významných projektov po-
dieľame na dodávkach geosyntetických ma-
teriálov v rámci modernizácie železničnej 
trate na úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá 
a Beluša – Púchov. Ďalším významným pro-
jektom, na ktorom sa okrem dodávok geo-
syntetických materiálov podieľame aj pro-
jekčne, je výstavba diaľnice D1 Fričovce 
– Svinia. Okrem týchto strategických projek-
tov sa zúčastňujeme aj na príprave a realizá-
cii ďalších projektov.

Vaše produktové portfólio je pomerne ši-
roké. Máte ambície ho ďalej rozširovať? Je 
Slovensko vhodný trh na aplikovanie tých-
to produktov?
Súčasné portfólio firmy viac-menej pokrýva 
celý segment geosyntetických materiálov, 
takže súčasné kroky vedú skôr k jeho stabi-
lizácii a rozširovaniu ponuky poskytovaných 
služieb. Ambíciou firmy je ponúkať kvalitné 
produkty, ktoré budú prispievať k výstavbe 
kvalitných diel s dlhou životnosťou. Z toh-
to dôvodu v každej oblasti geosyntetických 

Na Slovensku sú ešte stále investori, ktorým záleží 
na budúcich generáciách
Netkané geotextílie, izolačné fólie, bentonitové rohože, výstužné geomreže a výstužné geokompozity, protierózne georohože – to 
je len časť produktov, ktoré na slovenskom trhu ponúka spoločnosť CHÉMIA – SERVIS, a. s. Aplikujú sa v cestných komunikáciách, 
železničných stavbách, tuneloch, ale aj priemyselných halách a vodohospodárskych stavbách. O rýchlom napredovaní spoločnosti 
a o technických aj ekologických riešeniach nám porozprával riaditeľ spoločnosti Ing. Jozef Struhár

Ing. Jozef Struhár

Vystuženie podkladových vrstiev podvalového podložia geomrežami Tensar TriAx Gabionový obklad v blízkosti železničnej trate

Branding 
rubriky 
1 100 €

Podklady: logo

B2BInžinierske stavby    Už 71 rokov na trhu
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ASB GALA je rešpektované
podujatie s cieľom každoročne
oceniť osobnosti a firmy
pôsobiace v oblasti architektúry
a stavebníctva a jeho poslaním je
zároveň aj poukázať na aktuálne
dianie v tejto oblasti. Má za
sebou 16 rokov svojej existencie,
počas ktorej boli ocenené
desiatky osobností a spoločností
z oblasti stavebníctva, 
architektúry a developmentu 
za to, že významným spôsobom 
vplývali na kvalitu a vývoj 
slovenského stavebníctva.
Vyvrcholením večera je 
odovzdanie výročných ocenení,
ktoré vyhlasuje odborný časopis
ASB – architektúra, stavebníctvo,
biznis v týchto kategóriách:
ASB Osobnosť roka, ASB
Developer roka, ASB Stavebná
firma roka. O úrovni tohto
prestížneho podujatia svedčí aj
záštita relevantných inštitúcií
z oblasti stavebníctva. Súčasťou

ASB GALA je aj vyhlásenie
Špeciálnej ceny. Vydavateľstvo
JAGA ňou chce  vyzdvihnúť
mimoriadny projekt z oblasti 
architektúry, stavebníctva 
alebo rozvoja miest a obcí – či 
už zásluhou jednotlivcov, alebo 
kolektívov.

ASB gALA v roku 2023
V roku 2023 sa uskutoční
17. ročník ASB GALA. Cieľom
tejto slávnostnej udalosti,
ktorá sa bude konať na jeseň
2023 v Bratislave, je udelením
výročných cien opäť prejaviť
uznanie osobnostiam, ktoré
významne ovplyvňujú stavebné
dianie, vyzdvihnúť aktivity
dominantných developerských
skupín, zviditeľniť stavebné
spoločnosti a popularizovať
stavebníctvo ako významné
odvetvie národného
hospodárstva.

Čo získajú partneri 
•	uverejnenie	loga	v	inzercii	

propagujúcej ASB GALA:  
– v časopisoch – ASB, Stavebné 
materiály, Správa budov, TZB, 
Inžinierske stavby,  
– na internete – asb.sk, 
mojdom.sk, modrastrecha.sk, 
topky.sk, openiazoch.sk, 
– v ďalších propagačných 
materiáloch,

•		 prezentáciu	loga	spoločnosti	
počas ASB GALA večera,

•		 čestné	vstupenky	na	slávnostné	
vyhlásenie výročných ASB 
ocenení počas ASB GALA 
večera.

Možnosti spolupráce
Spoločnosti pôsobiace na
slovenskom stavebnom trhu majú
možnosť osloviť účastníkov 
ASB GALA formou partnerstva vo 
fáze nominácie, hlasovania, počas
samotného ASB GALA večera
alebo po udalosti, čo môže veľkou

mierou prispieť k naplneniu
ich marketingových zámerov.
Spojenie mena spoločnosti
s touto prestížnou udalosťou
podporí pozitívne vnímanie
značky a rozšíri komunikačné
nástroje zamerané na oslovenie
odbornej stavebnej verejnosti.

Formy spolupráce
Generálny reklamný partner
Hlavní reklamní partneri
Reklamní partneri
Podujatie podporili partneri
Mediálni partneri
 
V prípade záujmu kontaktujte
inzertné oddelenie 
vydavateľstva
JAGA na tel. čísle
+421 2 50 200 225
alebo e-mailom na
obchod@jaga.sk.

17. ročník slávnostného odovzdávania prestížnych cien

EVENTY

ASB gALA 2023

Ocenenie ASB GALA 2021 získali:
Zľava: Juraj Heger (ASB Špeciálna cena), Ivan Pastier, CTP Invest SK (ASB Developer roka 
v  segmente priemyslu a logistiky) Branislav Lukáč, Strabag (ASB  Veľká stavebná firma a ASB 
Stavebná firma podľa asb.sk), Daniel Suchý, J&T REAL ESTATE (ASB Developer roka  2. miesto 
v segmente rezidencií), Pavol Kožík, Proxenta (ASB Developer roka podľa asb.sk), Milan Murcko, 
YIT Slovakia (ASB Developer roka 1. miesto v segmente rezidencií), Pavel Gregor (ASB Osobnosť 
architektúry a stavebníctva podľa asb.sk), Iľja Skoček (ASB Osobnosť architektúry a  stavebníctva),  
Igor Lichý, ITB Development (ASB Developer roka 3. miesto v segmente rezidencií)

O hlavných cenách 
rozhoduje porota zložená 

z takmer 100 odborníkov 
pod dohľadom Deloitte.
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JAgA CUP 2023
Vydavateľstvo JAGA organizuje už  

23. ročník futbalového turnaja JAGA CUP 
2023, ktorý sa bude konať koncom augusta. 
Ide o akciu, ktorá sľubuje predovšetkým 
dobrý športový zážitok a zároveň príjemné 
stretnutie spoločností pôsobiacich v oblasti 
stavebníctva či developingu. Turnaj je 
otvorený pre všetky firmy z brandže, ponúka 
jedinečnú príležitosť zmerať si sily v duchu 
fair play.

Turnaj je mediálne podporený na 
odbornom portáli www.asb.sk a v printoch 
vydavateľstva JAGA. Súčasťou štartovného je 
prezentácia spoločnosti formou loga priamo 
na turnaji a na www.asb.sk.

Prostredie, v ktorom bývame, žijeme či 
relaxujeme, má zásadný vplyv na každého z nás. 
K rozvoju prostredia, v ktorom žijeme, prispieva 
svojím spôsobom každý. Jednotlivec sa stará 
o zveľadenie svojho bytu či domu, komunita o svoje 
okolie, obce a mestá o fungovanie celku, štát 
vytvára základný rámec.

Nenahraditeľnú súčasť celku tvoria developeri. 
Vstupujú do existujúceho či nového územia, 
rozvíjajú ho, vytvárajú priestor na bývanie, prácu či 
oddych. Priestor na život. Majú zodpovednú úlohu 
a výsledky ich práce formujú prostredie aj v ďalších 
desaťročiach. Preto organizuje vydavateľstvo JAGA

v spolupráci s IUR 4. ročník konferencie 
Development summit.

Cieľom Development summitu je vytvoriť 
platformu pravidelne sa opakujúcich stretnutí 
kľúčových developerov, reprezentantov ministerstiev 
a miest s cieľom lepšieho vzájomného porozumenia, 
pomôcť formovaniu jasnej a vykonateľnej legislatívy, 
kvalitného územného plánu, inšpirovať odborníkov 
na úradoch, stavebné spoločnosti, remeselníkov, 
ale aj aktívnych občanov, podporiť hodnotnú prácu 
developerov a prispieť k zlepšeniu prostredia.

Konferencia sa bude konať na jar 2023.

9. NÁRODNÁ BIM KONFERENCIA
Na Slovensku, ale aj v zahraničí rezonuje BIM naprieč stavebníctvom a vznikajú nové expertné 

skupiny, komisie, ktoré sa aktívne zaoberajú problematikou informačného modelovania stavieb, 
a postupne sa pripravujú kroky k systematickej implementácii. Národná BIM konferencia prináša 
pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových 
fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša. Kam sa 
posunulo projektovanie v BIM na Slovensku? Aké sú skúsenosti s využívaním nástrojov BIM?  
Na tieto a ďalšie otázky odpovie pripravovaný 9. ročník Národnej BIM konferencie, ktorú 
organizuje BIMaS v spolupráci s vydavateľstvom JAGA na jeseň 2023. Predstavia sa kľúčoví spíkri 
z domova i zo zahraničia, ktorí sa formou prezentácie podelia o svoje skúsenosti.

Cieľom konferencie je medzinárodná výmena skúseností, širšia osveta medzi odbornou 
verejnosťou, zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí, 
upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a výstavby v technológii BIM, 
vytvorenie priestoru na odborné diskusie subjektov z oblasti stavebníctva počas konferencie.

Konferencia je určená nielen architektom a projektantom, ale aj developerom, investorom 
a správcom budov. Slávnostný spoločenský večer prinesie okrem odovzdania cien za prínos 
v oblasti BIM aj priestor na stretnutia a nové kontakty s ľuďmi zo stavebného segmentu.

EVENTY

DEVELOPMENt SUMMIt 2023
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1. Vydavateľstvo vystaví faktúru do 3 dní 
po vydaní objednaného časopisu.

2. V zmysle § 31 – 36 zákona o účtovníctve 
č. 431/2002 Z. z. v platnom znení bude 
klientovi na uvedenú adresu zaslaná 
elektronická faktúra vo formáte pdf, 
ktorá bude spĺňať všetky náležitosti 
fakturačného dokladu v zmysle § 75 
a 76 zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. 
v platnom znení.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť 
faktúru vystavenú vydavateľstvom 
do 14 dní od dátumu jej vystavenia. 
Bankové spojenie vydavateľstva bude 
uvedené na faktúre.

4. V prípade omeškania objednávateľa 
s úhradou faktúry je vydavateľstvo 
oprávnené uplatňovať si voči 
objednávateľovi úrok 0,05 % za 
každý deň omeškania a sankčný 
urok 10 % p.a. a zároveň nezaradiť 
do pripravovaných titulov ďalšiu 
objednanú inzerciu.

5. Bankové poplatky a prípadné kurzové 
rozdiely spojené s úhradou faktúry 
znáša objednávateľ.

6. Objednávateľ zašle písomne potvrdenú 
zmluvu alebo objednávku mailom alebo 
poštou vydavateľovi v dohodnutom 
termíne.

7. Reklamácie sa prijímajú do 14 dní od 
expedície titulu, v ktorom bol inzerát 
uverejnený.

8. Vydavateľ si vyhradzuje právo 
neuverejniť inzerát, ktorý by 
bol v rozpore s etikou alebo by 
poškodzoval jeho záujmy.

9. Objednávateľ berie na vedomie, že 
príplatok za požadované umiestnenie 
je 10 % z ceny inzercie.

10. Objednávateľ berie na vedomie 
skutočnosť, že storno poplatky za 
odstúpenie od objednávky sú:
a) 50 % pri stornovaní pred oficiálnym 

termínom uzávierky objednávok 
daného čísla časopisu (podľa 
edičného plánu),

b) 100 % pri stornovaní po oficiálnom 
termíne uzávierky objednávok 
daného čísla časopisu (podľa 
edičného plánu).

11. V prípade neuhradenia faktúry 
v termíne splatnosti si vydavateľ 
vyhradzuje právo na doúčtovanie 
poskytnutej zľavy.

12. Objednávateľ má právo na dve 
rozsiahle korektúry podkladov k inzercii 
(napr. zmeny v texte a grafike) 
v zlome. V prípade dodania hotových 
inzertných podkladov od objednávateľa 
vydavateľstvo JAGA nezodpovedá za 
jazykovú úpravu danej inzercie.

13. V prípade, že objednávateľ 
nedodá podklady k inzercii do 
termínu uzávierky daného titulu, 
vydavateľ má právo použiť podklady 

objednávateľa uverejnené v niektorom 
z predchádzajúcich titulov.

14. Pri uverejnení inzercie klienta 
v tituloch vydavateľstva JAGA hradí 
výrobu inzerátu vydavateľ. Inzerát sa 
tak stáva majetkom vydavateľstva. 
V prípade záujmu klienta o odkúpenie 
inzerátu je cena výroby stanovená na 
10 % zo základnej ceny inzercie.

15. Objednávateľ zodpovedá za formálnu 
a obsahovú stránku objednaných 
inzerátov, ako aj za všetky škody, ktoré 
môžu vzniknúť vydavateľstvu alebo 
tretím osobám na základe informácií 
uvedených v daných inzerátoch alebo 
v súvislosti s nimi. Objednávateľ ďalej 
vyhlasuje, že ak poskytuje fotografie 
a iné textové a obrazové materiály 
tretích osôb, má nespochybniteľný 
súhlas na ich uverejnenie.

16. Vydavateľ nezodpovedá za kvalitu 
uverejnenej inzercie v prípade dodania 
iného podkladu ani za kvalitu v prípade 
nedodania digitálneho nátlačku.

Podklady na inzerciu
•	PDF	s	rozlíšením	300	dpi,	farebnosť	CMYK.
•	Súbory	pre	PC:	PDF,TIF,	EPS,	CDR,	JPG.
•	Médium:	CD,	DVD,	mail,	USB,	FTP	server.

Kontakty

Všeobecné obchodné podmienky

FAKtURAČNÁ 
A POštOVÁ  
ADRESA:
JAGA Group, s. r. o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258

KONAtEĽ
Ing. Peter Halász
peter.halasz@jaga.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Diana Hô Chí
+421 2 50 200 203
diana.ho-chi@jaga.sk

DIStRIBUČNÉ ODDELENIE
vedúci distribučného 
oddelenia
Ing. arch. Marek Pavlásek
+421 2 50 200 202
+421 902 340 040
marek.pavlasek@jaga.sk

MARKEtINgOVÉ 
ODDELENIE
Mgr. Zuzana Koporcová
+421 2 50 200 215
+421 903 736 035
zuzana.koporcova@jaga.sk

PREDPLAtNÉ
Zuzana Grossová
+421 2 50 200 283
predplatne@jaga.sk

ODDELENIE 
VYDAVAtEĽSKýCH 
ČINNOStÍ
Robert Hošták
+421 915 725 198
robert.hostak@jaga.sk

ODDELENIE WEBOV
Jaroslav Matyáš 
+421 917 823 859
jaroslav.matyas@jaga.sk 

Mgr. Oliver Vysloužil
+421 903 589 116
oliver.vyslouzil@jaga.sk

PRODUKtY NA KĽÚČ
Ing. Denisa Kureková
+421 2 50 200 232
+421 948 439 327
denisa.kurekova@jaga.sk

VýROBNÉ ODDELENIE
vedúca výrobného 
oddelenia
Mgr. Miriam Lukáčová
+421 2 50 200 229
+421 911 551 285
miriam.lukacova@jaga.sk

OBCHODNÉ ODDELENIE
obchod@jaga.sk

obchodná riaditeľka
Ing. Ľudmila Prekalová
+421 903 592 378
ludmila.prekalova@jaga.sk

obchodní manažéri
Katarína Lipovská
+421 903 288 511
katarina.lipovska@jaga.sk

Mgr. Jaroslava Omastová
+421 903 245 665
jaroslava.omastova@jaga.sk

Bc. Veronika Uhrínová
+421 902 982 999
veronika.uhrinova@jaga.sk

Ing. Juraj Vilkovský
+421 903 246 321
juraj.vilkovsky@jaga.sk

Mgr. Norbert Gyűrösi 
+421 903 516 151
norbert.gyurosi@jaga.sk

Traffic manager
Simona Kecková
+421 903 450 948
simona.kecková@jaga.sk

obchodná asistentka
Ing. Bronislava Patzeltová 
+421 2 50 200 264
bronislava.patzeltova@
jaga.sk

PODKLADY NA INZERCIU
podklady@jaga.sk

Mgr. Veronika Oškrobaná
+421 2 50 200 223
+421 948 208 475
veronika.oskrobana@jaga.sk

Iveta Mužíková
+421 2 50 200 224
+421 903 551 145
iveta.muzikova@jaga.sk



Čo ste o nás 
povedali...

„S vydavateľstvom JAGA spolupracujeme už 
od nepamäti, to je tak dlho, že bez nich si už náš 
biznis ani nevieme predstaviť.

To, čo pre nás robia, nie je len reklama 
v časopise, návrh grafiky alebo napísanie článku, je 
tam ešte niečo navyše, vedia spájať ľudí z branže 
a tam sa my chodíme inšpirovať.“

 Peter Wolf, výkonný riaditeľ
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

„Kvalitnej žurnalistiky, ktorá hľadá objektív- 
nu pravdu a pravé príčiny udalosti na stavebnom 
a realitnom trhu bez manipulatívnych zámerov, je 
na Slovensku žalostne málo. Spoločnosť Jaga je 
v tomto smere výnimkou, pre ktorú je skutočná 
profesionalita a nezávislosť v tejto oblasti 
prirodzenou súčasťou každodennej práce.“  

Milan MURCKO, CEO
yIT Slovaka

„Spolupráce s vydavatelsvím JAGA se 
dá shrnout do relativně subtilní formulace. 
JAGA naslouchá, připraví, provede, 
vyhodnotí a neustále vylepšuje. Ze 
zkušenosti vím, že takovýchto proklientsky 
orientovaných mediálních partnerů 
skutečně není mnoho. Ať se daří.“ 

Petr Král, CXU director CEE region 
VELUX

„S vydavateľstvom JAGA spolupracuje naša spoločnosť 
už viac ako 20 rokov, čo nás nesmierne teší. Začiatky 
spolupráce boli spojené hlavne s vydávaním knižných titulov 
pre oblasť stavebníctva, čo nám pomohlo pri prehlbovaní 
znalostí nových kolegov, prevažne čerstvých absolventov 
školy. Za celé obdobie spolupráce aj vďaka rôznym 
spoločenským akciám organizovaných vydavateľstvom 
JAGA sa medzi našimi firmami upevnili vzájomné vzťahy 
a z čisto pracovných vzťahov prerástli do priateľských.“ 

Ing. Ivan Bezák, PhD., generálny riaditeľ, CEO
Ingsteel

„S vydavateľstvom JAGA spolupracujeme už 
niekoľko rokov. Prístup a komunikácia sú vždy na 
profesionálnej úrovni. Flexibilne a odborne reagujú 
na naše požiadavky. Vzájomná spolupráca nám 
každoročne prináša kvalitne nastavený mediálny 
priestor pri optimálnych finančných nákladoch 
v najčítanejších odborných či lifestylových 
časopisoch.“

Miroslav Haraszti, obchodný riaditeľ
Premac, s.r.o.

„Vydavateľstvo JAGA je náš kľúčový mediálny partner, 
s ktorým nás spájajú spoločné témy v oblasti bývania, 
stavebníctva a architektúry. Prostredníctvom svojho 
silného portfólia médií a ďalších aktivít nám napomáha 
naplniť našu komunikačnú stratégiu na slovenskom 
trhu aj v Českej republike. Naša dlhodobá spolupráca 
je postavená na spoľahlivosti, skúsenostiach v odbore 
a profesionálnom prístupe. Oceňujem kvalitnú redakčnú 
prácu, vysoký zásah odbornej i laickej verejnosti a chuť 
veci neustále posúvať ďalej.“

Ing. Peter Markovič, CEO
Xella Slovensko, spol. s r. o., a Xella CZ s.r.o

„Vo vydavateľstve JAGA sme našli 
dlhoročného, spoľahlivého partnera. 

Tituly šité na mieru rôznym cieľovým 
skupinám pomáhajú pri presadzovaní 
kvalitných riešení pre stavebníctvo, ktoré 
Mapei ponúka.“

Stana Radivojevič, marketingový manažér
 MAPEI SK, s.r.o

„S vydavateľstvom JAGA spolupracujeme 
od roku 2006 nepretržite. Ide o dlhodobé 
partnerstvo, kde základom je kvalita, priateľská 
komunikácia, starostlivosť, spoľahlivosť a dôvera. 
Vždy nás poteší, keď nám naši zákazníci dajú 
vedieť, že nás videli v médiách vydavateľstva 
JAGA, a vtedy vieme, že spoločne vynaložené 
úsilie padlo na úrodnú pôdu. “

Ing. Tomáš Bábics, konateľ
Terran


