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Bacaˇ

Ako sa 
plnia sny?



Rozprávali sme sa s Mgr. Patrikom Szabóom, Senior Managerom spoloč-
nosti Global Finance, o  možnostiach financovania svojho bývania. Či už 
máte svoju nehnuteľnosť vybranú, alebo len rozmýšľate o zmene bývania, 
prípadne už máte svoje bývanie vyriešené cez existujúci úver, pozorne si 
prečítajte, na čo dôležité si máte dávať pozor.

Pán Szabó, vieme, že hypotekárne úvery za posledné 
roky zaznamenali BOOM. Čím je to spôsobené?

Áno, máte pravdu. Ešte pred 4 rokmi prechádzali banky obdobiami, kedy 
klientom prinášali „akciové“ mesiace s výhodným úrokom. Dnes už to ne-
platí a „výhodné mesiace“ sa zmenili na výhodné roky. Úrokové sadzby na 
úvery na bývanie klesli hlboko pod 2 %, a tým sa stali oveľa dostupnejšími 
aj pre klientelu, ktorá o bývaní neuvažovala.

To je pre nás dobrá správa, však?

V podstate platí, že dobrá správa je to pre tých, ktorí využili ostatné obdobie 
v „rozumnej miere“. Nie vždy platí, že čo je výhodné v médiách, je výhodné 
aj v skutočnosti. Vo všeobecnosti je pravdou, že klienti mohli využiť (a stá-
le môžu) toto obdobie buď na konsolidáciu existujúcich úverov, a  tým si 
„ozdraviť“ svoj rozpočet, využiť výhodné úrokové sadzby na kúpu nehnu-

teľnosti, alebo si preniesť  hypotekárny úver do inej banky s cieľom zníženia 
mesačnej splátky alebo skrátenia doby splatnosti. 

Aké otázky by si teda klient mal pri 
hľadaní financovania položiť?

V prvom rade by si mal uvedomiť, že aktuálna cena peňazí na bývanie nie 
je zárukou aj tej budúcej, a mal by uvažovať striedmejšie. Tá kľúčová otáz-
ka by mala znieť: „Koľko si môžem dovoliť zo svojho aktuálneho rozpočtu 
použiť na úver?“ V zásade platí nepísané pravidlo, že viac ako 1/3 príjmu by 
nemala ísť na financovanie bývania. V prípade rodiny hovoríme, samozrej-
me, o rodinnom rozpočte. 

Čo to znamená pre nás – klientov, ktorí 
rozmýšľajú nad hypotékou?

V prvom rade to znamená, že ak dnes rozmýšľate nad novým bývaním, mu-
síte rozmýšľať dlhodobo. Brať do úvahy fakt, že v prípade úveru si vykryjete 
vďaka novým a stále prísnejším nariadeniam NBS maximálne 80 % z hod-
noty nehnuteľnosti. Čiže ak je dnes priemerná výška hypotekárneho úveru 
na Slovensku okolo 70 000 €, klient bude potrebovať z vlastných zdrojov 
cca 14 000 €, aby si danú nehnuteľnosť mohol dovoliť – a  to nehovorím 
o dodatočnom zariadení. Zmeny, ktoré NBS zavádza už 3. rok, sa dotýkajú 
aj toho, aby sa klient správal gramotne a zodpovedne. 

Aké je teda vaše finálne odporúčanie?

Ako som už viackrát spomenul, hypotekárny úver je záväzok na dlhé ob-
dobie. Je potrebné si uvedomiť, že strecha nad hlavou je pre nás životne 
dôležitá vec, a preto by sme k  nej mali aj tak pristupovať. Keby som to 
mal povedať laicky – zakrývajme sa iba takou perinou, na ktorú máme. Ak 
by som mal byť pragmatický, odporúčam obrátiť sa na odborníka v  tejto 
oblasti – špecialistu, ktorý sa venuje komplexným finančným službám a vie 
vám odporučiť na základe svojich skúseností alternatívne a  hlavne dlho-
dobé riešenie. 

Rozhovor na aktuálnu tému: 
Ako si zabezpečiť vysnívanú nehnuteľnosť?

Mgr. Patrik Szabó

Mgr. Patrik Szabó
+421 908 475 539

patrik.szabo@gfinance.sk
www.gfinance.sk



Editoriál
Čím všetkým je marec výnimočný? Jeho prvý deň v kalendári predstavuje astronomickú 
jar, čo znamená, že zima sa končí. Je to mesiac, ktorý tradične spájame s príchodom jari 
a kvitnutím prvých snežienok, ale aj s pojmom – mesiac knihy.

V marci si pripomíname Medzinárodný deň žien, Deň učiteľov, Medzinárodný deň di-
vadla a mnohé ďalšie viac či menej významné dátumy. Či sa už necháte niektorým z nich 
inšpirovať a kúpite si dobrú knihu, zájdete do divadla na zaujímavé predstavenie, do kina 
na niektorú z vynikajúcich filmových premiér, alebo svojej nežnej polovičke venujete ky-
tičku snežienok, či sa vyberiete na prechádzku do pomaly, ale isto prebúdzajúcej sa 
prírody, je to na vás.

Ak dáte prednosť klasike v príjemnom prostredí svojej obľúbenej kaviarne a budete 
si popri tom listovať náš magazín, určite si prečítajte rozhovor s  hercom, hudobníkom 
a moderátorom Jurajom Bačom, človekom, ktorý síce voľného času momentálne nemá 
nazvyš, ale má radosť z práce, ktorá ho napĺňa a baví, rozdáva pozitívnu energiu a dobré 
myšlienky a čo je najobdivuhodnejšie – jeho skromnosť, pokora a  šľachetné srdce na 
správnom mieste.

M a r t i n a  G a l á t o v á

www.cafenews.sk
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Formulár nájdete na www.lpr.sk
Naše údaje:  Liga proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava, IČO: 00641219, 

právna forma: občianske združenie. Číslo účtu organizácie na zaslanie 2 % nie je potrebné.

Nezabudnite, 
aj tento   ok 

vaše  Aj vďaka nim vieme 

každý rok pomôcť

tisícom ľudí.

UŽ 28 ROKOV POMÁHAME ONKOLOGICKÝM PACIENTOM
To by sme však nedokázali bez pravidelnej podpory verejnosti, či už 
počas finančnej zbierky Deň narcisov, alebo venovaním 2 % z daní. 

Vďaka vašim 2 % z  daní môže fungovať naša 
bezplatná telefonická a mailová Onkoporad-
ňa. Onkologickí pacienti a  ich blízki sa môžu 
so svojimi problémami a  otázkami obrátiť na 
odborníkov z rôznych oblastí, ktorí im ochotne 
poradia a  pomôžu. Ak pacienti alebo ich blíz-
ki potrebujú radu psychológa, môžu sa obrátiť 
práve na tých, ktorí sú zapojení do projektu Sieť 
psychológov, ktorá funguje v rámci regiónov 
na Slovensku. 

Bez vašich 2 % z  daní by sme nemohli kaž-
doročne zorganizovať relaxačné pobyty pre 
onkologických pacientov, kde si po nároč-
nej liečbe môžu fyzicky a  psychicky oddých-
nuť, načerpať nové sily a zoznámiť sa s ľuďmi, 
ktorí sa ocitli v  podobnej situácii. Vďaka vašej 
podpore môžeme realizovať aj projekt „Ro-
dinná týždňovka“, ktorá je určená rodinám, 
v  ktorých jeden z  rodičov je onkologický pa-
cient. Cieľom pobytu je nasmerovať rodiny, 

ako môžu spoločne prekonávať ťažké obdobie 
v ich živote. 

Vďaka vašim 2 % z  daní môžeme počas celé-
ho roka poskytovať denné služby pacientom 
v  troch Centrách pomoci, ktoré sídlia v  Bra-
tislave, Martine a  Košiciach. Pacientom tiež 
môžeme poskytovať finančné príspevky, keď 
sa vplyvom zdravotného stavu ocitli v hmotnej 
núdzi. Vďaka vašej podpore môžu rodičia detí, 
ktoré sú hospitalizované v Bratislave alebo v Ko-
šiciach a podstupujú liečbu, využívať naše uby-
tovacie zariadenia v blízkosti nemocníc.

Liga proti rakovine vám ďakuje za každé ve-
nované 2 %. 



VOĽNÝ ČAS 
MOMENTÁLNE 
NEPOZNÁM
Juraj Bača, talentovaný herec, hudobník, moderátor. 

Charizmatický mladý muž sa okrem umeleckých 
aktivít stíha venovať charite, rôznym občianskym 
aktivitám a je aj sociálnym iniciátorom (ľudia, ktorí 
sa usilujú o pozitívne zmeny na Slovensku).

Ako trávite voľný čas, dni, počas ktorých 
nenakrúcate, nemoderujete 

a nemáte hudobné vystúpenia? 
Sú vôbec také?

Ešte nesmieme zabudnúť na to, že do toho 
skúšam v divadle, takže voľný čas momen-
tálne naozaj nepoznám. Ale viete, to je tá 
krása toho, keď robíte to, čo vás baví. Ne-
pokladáte to za prácu. Ak mám byť úprim-
ný, posledný voľný deň som mal 31. mája 
2017, potom sa začal točiť Rex a odvte-
dy som v  jednom kolotoči. Práve som 
sa napríklad vrátil z  východného Slo-
venska, kde som chodil po vysokých 
školách a  so študentmi debatoval 
o darcovstve kostnej drene a o po-
trebe zapájania sa do spoločenské-
ho diania. Za 3 dni som precestoval 
1 500 km a diskutoval s vyše tisíc 
študentmi. Telo je síce unavené, 
ale vnútorne som nabitý pozitív-
nou energiou.

Niekoľko mesiacov ste 
strávili so seriálovým 
Rexom. Prirástol vám 
k srdcu? Bola vám tá 
rola v niečom blízka?

Áno, prirástol a veľmi. Predne-
dávnom mi totižto umrel po 
18 rokoch môj vlastný psík –
Nikinko a v mojom živote bolo 
prázdne miesto pre štvornohé-
ho parťáka, ktorého som si kvôli 

škole a  úcte k  svojmu prvému 
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psíkovi nechcel zadovážiť. Nakoniec to 
osud zariadil tak, že som ich dostal 4, 
dokonca na vlas rovnakých :) (Rexa totiž 
hrali 4 psíky: Odi, Rex, Joši, Arti). Keď že 
mám psíky úprimne rád, v role kapitána 
Majera, ktorému prípady pomáha riešiť 
vlčiak Rex, som sa naozaj našiel.

Vedeli by ste si predstaviť, 
že by ste aj v súkromnom 
živote mali takého psa?

Určite áno. Ten, kto v  živote mal 
šťastie na štvornohého najlepšieho 
priateľa, vie, že toľko úprimnej lásky, 
energie a  radosti vám dokáže dať asi 
len psík.

Ste časovo dosť vyťažený 
človek. Keď prídete po 
náročnom dni domov, máte 
nejaký obľúbený kútik, kde 
dokážete vypnúť a relaxovať?

Keď prídem domov, moja práca sa ešte 
nekončí. Často ma čakajú ešte hodiny 
mailovania, prípadne učenia sa textov 
do divadla, ale mám doma klavír a veľa 
gitár, takže relax hľadám v  hudbe. Keď 
je vonku teplejšie, milujem prechádzky 
lesom a záhradu.

Sledujete módne trendy 
v obliekaní a bývaní? Do 
akej miery vás ovplyvňujú? 
Máte rád dizajnové 
kúsky nábytku?

Áno, sledujem, ale priznám sa, 
že som veľmi nerozhod-
ný, takže čo sa dizaj-

novania interiéru 
týka, vždy si 

nechám radšej poradiť. Vlastním aj zo-
pár vzácnych dizajnových kúskov. Na 
svoju 30-tku som od svojej kamarátky 
Eriky dostal krásnu, ručne robenú sto-
ličku, na ktorej je nakreslený a Swarov-
ského krištáľmi vygravírovaný notový 
zápis piesne Stairway to Heaven od Led 
Zeppelin. Je to nádherný kus.

Úspešné seriály Búrlivé víno, 
Rex, hudobná kariéra... Čo 
chystáte pre svojich priaznivcov 
v najbližšom období?

Vďaka Rexovi som dostal teraz niekoľko 
televíznych a  divadelných ponúk, takže 
ma vaši čitatelia určite budú mať mož-

nosť vidieť, ale priznám 
sa, že najviac sa teším, 

kedy pred kame-
rami znova uvidím 
svojich štvornohých 
kamarátov.

Veľa šťastia😊

P r i p r a v i l a : 
M a r t i n a 

G a l á t o v á

,,Keďže mám psíky 
úprimne rád, v role 

kapitána Majera, ktorému 
prípady pomáha riešiť 

vlčiak Rex, som sa naozaj našiel.“
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VSTUPENKY A ZÁJAZDY 
NA FUTBAL DO MILÁNA

Sledujte AC Miláno a Inter Miláno naživo na San Sire

www.futbaltour.sk | info@futbaltour.sk | 0948 266 997

S NAJVÄČŠOU A NAJSKÚSENEJŠOU FUTBALOVOU CK NA SLOVENSKU

TIP NA VÝLET: Miláno, talianska 
pýcha módy a umenia
Metropola Lombardska je ekonomickým i kultúrnym centrom Talianska a tiež 
aj hlavným mestom svetovej módy. Nudu budete v Miláne hľadať márne.

Pri potulkách mestom určite nevyne-
chajte svetoznámy Milánsky dóm, ktorý 
už zďaleka svieti svojím charakteristic-
kým mramorom. Po klasickej prehliadke 
vám odporúčame ešte navštíviť strešnú 
terasu, na ktorej vás ohromí dychberúci 
výhľad na elegantné Miláno.

Ak vás zaujíma hudba, bol by hriech 
obísť najznámejší operný dom na svete 
– La Scalu. Tá už od roku 1778 víta vo 
svojich útrobách všetkých, ktorí milujú 
klasickú hudbu, a na jej javisku vystupu-
jú tie najväčšie operné hviezdy na svete. 
Možno budete mať šťastie a  niektoré-
ho z  velikánov sa vám podarí stretnúť 
v okolitých kaviarničkách. 

Pokiaľ vás nelákajú pamiatky alebo 
ste so sebou vzali aj partnerku, Miláno 
ponúka tiež iné rozptýlenie. Je známe 
ako mekka módy a v meste nájdete nie-
koľko vyhlásených nákupných galérií. 
Podľa nášho názoru je najlepšou Galle-
ria Vittorio Emanuele II, v  ktorej sa na-
chádzajú exkluzívne obchody všetkých 
slávnych návrhárov a  značiek. Okrem 
módnych zastávok stojí za pozornosť 
nádherná architektúra nákupných pa-
sáží tejto galérie. Taliani si jednoducho 
potrpia na pompéznosť.

Keď si budete chcieť od všetkého od-
dýchnuť, Miláno opäť nesklame. K dispo-
zícii je množstvo krásnych parkov, kde si 
dokonale vyčistíte hlavu a ideálne zrela-

xujete. Medzi najznámejšie patria Parco 
Sempione a Parco Nord, no okrem nich 
vás svojou upravenosťou potešia aj všet-
ky ostatné oddychové zóny mesta.

Hlavným bodom programu futba-
lových fanúšikov bude určite San Siro, 
sídlo oboch milánskych futbalových 
gigantov, ktoré neodmysliteľne patrí 
k mestským dominantám. Sledovať na-
živo 7-násobných víťazov Ligy majstrov 
AC Miláno a na druhej strane Inter s na-
ším Milanom Škriniarom je tým pravým 
zakončením návštevy Milána.

Poďte do Milána na výlet aj za fut-
balom a uvidíte, že lepší zážitok by ste 
hľadali márne.



DIGI SLOVAKIA PRINÁŠA 
BOHATÚ JARNÚ PONUKU
Spoločnosť DIGI SLOVAKIA si dlhodobo udržiava výhodné ceny svojich 
služieb a navyše k nim pravidelne ponúka kampaňové benefity pre nových aj 
verných zákazníkov. Novú jarnú kampaň uvádza na trh od 1. marca 2018.

„Na prvom mieste je spokojnosť zákaz-
níkov, a  preto sa snažíme prinášať vždy 
niečo nové. Na jar presúvame obľúbe-
ný filmový kanál FILM+ do základného 
balíka, prinášame viac programov v  HD 
kvalite, dávame do ponuky nový set-top 
box s HDD, ponúkame možnosť užiť si 106 
programov balíka Maxi za cenu nižšieho 
balíka Štandard alebo získať káblovku 
s internetom za polovicu.“ Vyjadril sa Ro-
man Vavrík, riaditeľ marketingu a predaja 
spoločnosti DIGI SLOVAKIA.

Ešte viac programov 
v HD kvalite

Aj tento mesiac pridávame ďalšie kanály 
v HD kvalite. V balíkoch satelitnej televí-
zie sme navýšili počet HD programov na 
36, v balíkoch káblovej televízie až na 43.

Kanál FILM+ odteraz 
pre všetkých

Obľúbený filmový kanál FILM+ bude od-
teraz ešte dostupnejší. Doteraz ho mohli 
sledovať zákazníci v  rozšírenom balíku 
Maxi. Od 1.marca bude stanica dostup-

ná pre všetkých už v  základnom balíč-
ku Štandard. Vďaka tomu si všetci budú 
môcť už v  najbližšom čase užiť filmo-
vé hity ako Žena v  čiernom, Predčítač, 
Schindlerov zoznam, Ďakujeme, že fajčí-
te alebo Jurský park.

Nový HDD set-top box

Okrem programových vylepšení prináša-
me zákazníkom v jarnej kampani aj jedno 
hardvérové. Zákazníci si budú môcť vy-
brať okrem štandardného set-top boxu 
aj nový PVR set-top box s HDD a s funk-
ciou „zastav, pretoč, spusti znova“.

Na 3 mesiace viac 
za menej a káblovka 
s internetom za polovicu

Noví aj verní zákazníci satelitnej televízie 
DIGI získajú rozšírený balík programov 
Maxi s  vyše 100 programami za cenu 
nižšieho balíka Štandard na celé 3 me-
siace. Stačí, ak sa zaviažu využívať balík 
Maxi na 24 mesiacov. Zákazníkov káb-
lovej televízie poteší 50% zľava z balíka 
internetu a  káblovej televízie na 3 až 6 

mesiacov. Ponuka platí pri 24-mesačnej 
viazanosti.

DIGI SLOVAKIA naďalej víta nových 
zákazníkov bez poplatkov za inštaláciu 
a aktiváciu služby, vďaka čomu ušetria 
až 80 €.

Súťaž o 11x Playstation

Ako si už zákazníci mohli v  poslednom 
období zvyknúť, aj na jar pokračuje-
me v súťažení. Od 1. marca do 24. mája 
môžu zákazníci hrať o jednu z 11 herných 
konzol Playstation 4. Stačí sa zapojiť do 
súťaže na internetovej stránke www.di-
gislovakia.sk.

Najviac play-off zápasov Ligy 
majstrov na DIGI Sport

Do pozornosti našich zákazníkov by sme 
chceli dať bohatú dávku play-off zápa-
sov Ligy majstrov UEFA. Televízia DIGI 
Sport odvysiela na svojich kanáloch DIGI 
Sport 4 a  5 až 21 zápasov, z  toho 14 aj 
so zaujímavými postrehmi a rozhovormi 
v LIVE štúdiách Ligy majstrov.





AKO VYBRAŤ STÔL, PRI KTOROM 
SA STRETNE CELÁ RODINA
Vyberáte stôl do kuchyne či jedálne? Máte veľkú rodinu alebo veľa priateľov a radi by ste 
si s nimi dopriali večeru spoločne pri jednom stole? Správny výber tohto dôležitého kusa 
nábytku spočíva nielen v materiáli a dizajne, ale aj vo veľkosti stola a jeho rozmerovej 
variabilite. Možno budete sami prekvapení, aké možnosti vám dnes trh poskytuje.

Výrobcovia kvalitných stolov dnes po-
núkajú širokú škálu druhov jedálenských 
stolov. Podľa svojich predstáv si môžete 
vybrať stôl v  celomasívnom vyhotovení 
alebo doplnený o dosku z kaleného skla. 
Novinkou sú stoly s  doskou z  vysoko 
odolného nanomateriálu.

Pre tých, ktorí majú radi prírodné 
materiály, sú v  ponuke celomasívne 
stoly, pri ktorých je na povrchovú úpravu 
použitý vysokokvalitný prírodný olej. Ta-
kým stolom je napríklad stôl Libra z pro-
dukcie českej firmy Kaplan nábytek.

Spomedzi možných povrchových 
úprav nemožno nespomenúť polyure-
tánové laky, ktoré sa vyznačujú výrazne 
vyššou odolnosťou. Táto voľba však zna-
mená zrieknutie sa unikátneho pocitu 
z povrchu čisto prírodného dreva.

Konkrétne vyhotovenie nezávisí len 
od povrchovej úpravy, ale aj od použitej 
dreviny. Tými najvhodnejšími pre výrobu 
kvalitných stolov sú buk, dub a americký 
orech. Každý z týchto materiálov má svoju 
charakteristickú kresbu, ktorá na rôznych 
typoch stolov vynikne inak.

V  neposlednom rade je potrebné 
zmieniť sa o  rozmerovej variabilite stola, 
ktorý si zadovážite. Či už je dôvodom pre 
kúpu rozkladacieho stola to, že nechce-
te, aby vám dennodenne uberal veľa 
z priestoru, alebo radosť z možnosti po-
hostiť pri jednom stole širokú rodinu, dô-
ležité je vybrať si stôl tak, aby bol za kaž-
dých okolností, teda aj po rozložení a pri 
veľkom zaťažení, stabilný.

Najmodernejší rozkladací stôl spoloč-
nosti Kaplan nábytek Gatta tieto paramet-
re nielenže spĺňa (subtílny stôl aj pri dĺžke 

3,4 metra dosahuje nos-
nosť až 120 kilogramov), 
ale zároveň má unikátne 

riešený rozklad, ktorý sa 
elegantne schová za veľ-

mi nízke luby. Vďaka tomu 
je konštrukcia stola vizu-
álne odľahčená a  ešte 
k  tomu majú stolujúci 

väčší priestor na nohy.

Na záver jeden typ pre tých, ktorí radi 
kombinujú materiály. Pri prvom pohľa-
de na stôl Edita Cristallo so sklenenou 
doskou a  dreveným podnožím sotva 
niekto verí tomu, že je rozkladací. Aj po 
úplnom rozložení zostáva vďaka jedineč-
nému systému pôvodný vzhľad stola za-
chovaný a bočná línia vrátane lubu nepre-
rušená. Tým stôl spĺňa tie najvyššie nároky 
na funkčnosť a aj dizajn.

Jedny z  najlepších jedálenských sto-
lov a stoličiek na trhu môžete nájsť na veľ-
trhu Nábytok a bývanie 2018 v hale M3–15 
v stánku spoločnosti Kaplan nábytek, s. r. 
o. Spoločnosť takisto zabezpečuje do-
pravu po väčšine Slovenskej republiky 
zadarmo.

V i a c  n a 
w w w . k a p l a n - n a b y t e k . c z
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profisvietidla.sk idú na výstavu Nábytku 
a bývania Nitra 13.–18.03.2018

 � Na ploche 40 m2 predstavíme novinky, 
ktoré navrhli renomovaní dizajnéri, nielen 
zo  zahraničia, ale aj zo Slovenska a Česka!

 � Svietidlá budú umelecké kúsky, ktoré spájajú dizajn a svetlo.

 � Návštevníci sa môžu tešiť na umelecké stvárnenie skla 
vo svetle osvetlenia v podobe svietidiel Lasvit.

 � Chýbať nebude ani moderné prevedenie krištáľových 
lustrov, ktoré predstaví španielska značka IRIS crystal.

 � O tom, že aj na Slovensku máme šikovné ruky, ktoré 
dokážu vytvoriť umelecké dielo, ktoré dodá interiéru život 
a zároveň svetlo, nás presvedčia svietidlá FOSALI.

 � Chýbať nemôže ani ďalší slovenský 
zástupca osvetlenia–Luxera.

 � Ak túžite po svietidlách s jednoduchými čistými líniami, 
ktoré perfektne pasujú do moderného 
interiéru, neváhajte navštíviť náš stánok.

 � Okrem vizuálneho zážitku na Vás 
čaká odborné poradenstvo a zľavy na 
tovar zakúpený počas výstavy.

Tešíme sa na Vás. 
Predajňu profisvietidla.sk nájdete v Galérii 

bývania STYLA na Zlatých pieskoch. 
Viac info. na www.profisvietidla.sk
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Vyskladajte si celé bývanie 

v STYLE!
NEKONEČNÉMU OBIEHANIU OBCHODOV A CENTIER NÁBYTKU ODZVONILO. 

www.styla.sk

Galéria bývania STYLA 

galeria_byvania_styla

 NAJŠIRŠÍ SORTIMENT NA TRHU - viac ako 60 obchodov

 VŠETKY CENOVÉ KATEGÓRIE - dostupné a aj prémiové značky

 OSOBNÝ PRÍSTUP - priamy kontakt s majiteľmi a výrobcami

 VÝBORNÁ DOSTUPNOSŤ - prvý zjazd z D1, Zlaté piesky

 PARKOVANIE -  bezbariérové kryté parkovisko

STYLA je svojim obsahom a záberom jedinečná.

Galéria bývania STYLA vznikla za jediným účelom - ponúknuť obyvateľom celého Slovenska komfort, 
ktorý je v iných krajinách bežným štandardom:

Studená 4B
Bratislava 

Zlaté Piesky

od 19. do 25. 3. 2018od 19. do 25. 3. 2018

VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ 
A NAVŠTÍVTE STYLU POČAS 

FESTIVALU BÝVANIA 

19. - 25. 3. 2018

FESTIVAL
19. - 25. 3. 2018

FESTIVAL
BYVANIA

1. NARODENINY1. NARODENINY

Jedinečná výstava nábytku, 
bytových doplnkov a služieb

spojená s víkendovou 
oslavou 1. narodenín

ŠPECIÁLNE ZĽAVY

NOVÉ ZNAČKY

NOVINKY Z VEĽTRHOV

NOVÉ ZNAČKY

ŠPECIÁLNE ZĽAVY

NOVINKY Z VEĽTRHOV

BOHATÝ PROGRAM

WORKSHOPY

MODERUJE V. VOŠTINÁR



Čisté línie, zladené farby, kvalitné materiály, ale hlavne množstvo gigabajtov. Aktuálne trendy v bývaní 
už dávno nie sú iba o konštrukcií domu, či prevedení interiéru, ale aj o najnovších chytrých prístrojoch 
na ovládanie všetkého možného, od kúrenia po vysávač. Internet TO.doma prináša možnosť byť smart 
do každej domácnosti vďaka najmodernejšej LTE sieti.

Základom každej smart domácnosti je stabilné a rýchle pripojenie k internetu. Bez neho nie je možné 
na diaľku skontrolovať deti alebo nechať chladničku, aby sama objednala potraviny, ktoré chýbajú. 
Väčšina z nás si už zvykla, že ak chceme dobrý internet, musíme si nechať do bytu zaviesť kábel. Ideálne 
pod parkety, aby nešpatil a nezavadzal. Zastaranú kabeláž si potom nechávame ako spomienku na 
časy dávnej slávy, aj keď technológie idú neustále dopredu aj v oblasti internetu do domácnosti.

Oproti starej kabeláži má nová bezdrôtová technológia viacero výhod. LTE internet funguje na rádiovej 
sieti, ktorá spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov. Signál zachytí malá vonkajšia anténa, 
v  interiéri sa potom šíri cez silné WiFi koncové zariadenie, ktoré je spolu s anténou súčasťou balíka 
TO.doma. Navyše, ani v budúcnosti sa nemusíte obávať, že vám technici budú musieť „rozbombardovať“ 
dom, byt alebo záhradu.

Vďaka stabilite a  rýchlosti LTE siete je možné cez TO.doma pripojiť všetky počítače a  mobilné 
zariadenia v domácnosti a k tomu si dom premeniť na inteligentného pomocníka, vďaka ktorému je 
bývanie pohodlnejšie a bezpečnejšie. Veď, kto by nechcel mať pod kontrolou napríklad spotrebu tepla 
a energií, ale aj istotu, že za internet neplatí viac, ako treba.

Do modernej domácnosti 
 patrí moderný internet

Takto

môže vyzerať aj u vás
TO.domaTO.doma

Rýchly LTE INTERNET 

 TO.doma už od 

9,99 € mesačne

www.swan.sk

A168-Swan-To_Doma-PR_inz-205x275.indd   1 02/03/18   13:54



Detská izba, aká je najlepšia?
Pojem detská izba zahrňuje v sebe viaceré významy. V každom prípade 
znamená, že rodičia sa snažia dať dieťaťu to najlepšie. Či už je to emocionálna 
stránka výchovy, alebo nemenej dôležitá materiálna. Pocit istoty a bezpečia 
je podľa psychológov to naj, čo môžete svojim ratolestiam poskytnúť.

Jedným z  dôležitých aspektov je pri-
vátna sféra, kde si dieťa sníva svoje sny. 
Detská izbička by mala spĺňať viaceré 
kritériá. Estetické, zdravotné a  v  nepo-
slednom rade aj praktické. Porozprávali 
sme sa o tom s riaditeľkou úspešnej fir-
my, zameranej na výrobu detského ná-
bytku, Monikou Laurou Csízikovou.

Pracovali ste pôvodne 
s nábytkom pre dospelých 
alebo ste rovno začali tvoriť 
detský nábytok s myšlienkou, 
že toto je vaša vízia?

Od roku 2002 je našou víziou navrhovať 
a vyrábať vo vlastnej výrobe detské izby, 
ktoré sa prispôsobujú veku dieťaťa, a to 
od dojčenského veku až po vek študen-
ta. Izba sa pritom nemení! Mení sa iba jej 
dizajn.

Boli ste od začiatku úspešní 
alebo ste museli bojovať 
s lacnou konkurenciou, 
akou je Ikea?

Úspech našej spoločnosti je priamo 
úmerný spokojnosti našich klientov. Čo 
sa týka konkurencie, tú v podstate nev-
nímame. Máme vlastný plán postavený 
na službe, ktorou je VÝJAZD DIZAJNÉRA 
DO DOMU. Táto služba je žiadaná a na-
koľko vieme navrhnuté riešenia realizo-
vať vo vlastnej výrobe, vieme sa s naším 
klientom dohodnúť aj na realizácii na 
ROZPOČET.

Váš nábytok si našiel cestu 
k mnohým zákazníkom, 
hlavne pre variabilitu 
a v neposlednom rade aj pre 

zdravotné benefity. Ako prebieha 
vaša spolupráca s detským 
ortopédom, resp. lekármi?

Pri nábytku dbáme hlavne na zákla-
dy ergonómie (dopad denného svetla 
na pracovnú dosku, obslužnosť v  okolí 
pracovného miesta, anatomické spanie 
a sedenie, pracovná lampa...).

Na vývoji vlastnej značky pracov-
ných rastúcich stoličiek pre deti aj pre 
dospelých NOLIMIT spolupracujeme 
s  fyzioterapeutmi, ktorí sa špecializujú 
na správny vývoj chrbtice, ako aj pre-
venciu nesprávneho vývoja.

Prispôsobujete svoje kolekcie 
módnym trendom? Napríklad 
teraz je moderná šedá farba 
v kombinácii s drevom, 
alebo sa držíte klasiky?

Pri navrhovaní interiéru sledujeme vkus, 
prípadne rôzne sklony klienta k nejaké-
mu štýlu. Potom navrhujeme interiér tak, 
aby sa predovšetkým klient cítil príjem-
ne.

Ak ide o výnimočný projekt 
domu, spolupracujete 
s architektom, ktorý 
navrhol interiér?

Áno, spolupracujeme aj s  architektmi, 
pričom dbáme na kvalitné zhotovenie 
diela. Poradíme radi aj v praktických de-
tailoch, s ktorými sa už 16 rokov stretáva-
me na stavbách.

Stretli ste sa s extravagantnou 
požiadavkou na detskú 
izbu? Napríklad nábytok 
v tvare čarovnej jaskyne 
alebo izba pre princeznú?

Stretávame sa aj s týmito požiadavkami. 
Realizujeme detské izby v  rôznych té-
mach. Snažíme sa o  technické vyhoto-
venie tak, aby sa takáto izba nemusela 
meniť, ale aby sa dala redizajnovať.

Čo by ste poradili, aké kritériá sú 
dôležité pri výbere detskej izby?

Kritérií je veľa a hlavne záleží na konkrét-
nom priestore. Najlepšie je využiť službu

VÝJAZD DIZAJNÉRA DO DOMU 
HOTLINE: 0903 555 380





LETO BUDE HORÚCE
Zdá sa, že každým rokom sa teplomer šplhá čoraz vyššie a my si každé leto 
hovoríme, že je načase obohatiť svoj interiér o nejakú klimatizáciu. Dávame si 
otázky, no najlepším riešením je opýtať sa odborníka. Môžeme si vybrať ekonomicky 
aj vzhľadovo najlepšiu možnosť bez toho, aby sme zaťažili svoj rozpočet.

SPÝTALI SME SA PÁNA 
ŠTEPÁNA, ODBORNÍKA 
Z FIRMY TEPLOZIMA.SK

Kam umiestniť klimatizáciu?

Je rozdiel, či potrebujeme vychladiť 
miestnosť v dome, byte, vo výškovej bu-
dove... Veľmi dôležitou informáciou je, akú 
plochu potrebujeme vychladiť. V  závis-
losti od nej sa určuje výkon klimatizačnej 
jednotky. S ideálnym umiestnením klima-
tizácie vám poradí obchodník priamo pri 
obhliadke miesta.

Akú dôležitú rolu zohráva 
cena klimatizácie?

Neplatí pravidlo, čím drahšia klimatizácia 
= tým lepšia pre mňa. No dôležitejšie ako 
značka je konkrétny model. Nemožno 

porovnávať kvalitu najvyššieho modelu 
so základným modelom toho istého vý-
robcu. Najlepšia je tá, ktorú nepočujete, 
keď chladí, a  nefúka priamo na vás. Po-
zornosť treba venovať výberu kvalitnej 
montáže, aby vaša nová klimatizácia fun-
govala správne a dlho.

Akú životnosť 
má klimatizácia?

10 – 15 rokov. Aby sa vaša klimatizácia „do-
žila“ takéhoto veku, netreba zabúdať na 
pravidelný servis klimatizácie. Ako jedna 
z mála firiem poskytujeme 5-ročnú záruku 
na kompletné služby vrátane klimatizácie. 
Životnosť klimatizácie sa skracuje v  prí-
pade zle urobenej montáže. Pri výbere 
vhodnej firmy treba myslieť na zázemie 
firmy, či má vlastných technikov, či má 
spokojných zákazníkov a čo o nej hovoria 
ľudia na internete, aby sa nestalo, že je to 
firma, ktorá práve vznikla a  pri prípadnej 
reklamácii sa potom už nemáte na koho 
obrátiť.

Kedy kupovať klimatizáciu?

Ideálny čas na kúpu klimatizácie je mimo 
sezóny. Zákazník má dostatok času na 
premyslenie si vhodnej klímy či umiest-
nenia, ceny sú priaznivejšie a  montáž 
prebehne rýchlo. Počas leta zákazník 
dostane termín veľakrát až o  niekoľko 
týždňov aj napriek tomu, že máme 6 
montážnych tímov. Ceny sú nastavené 
vyššie a  niektoré klimatizácie nemusia 
byť skladom.
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Firma Lextav ponúka riešenia doslova 
na kľúč. Porozprávali sme sa s  riaditeľ-
kou firmy pani Máriou Leškovou, v čom 
spočíva tajomstvo ich úspechu.

Pani Lešková, vaša firma 
má obdivuhodné portfólio. 
Zameriavate sa skôr 
na veľké developerské 
projekty alebo nepohrdnete 
ani súkromným 
investorom, ktorý vám 
zadá rekonštrukciu bytu, 
respektíve stavbu domu?

Zameriavame sa hlavne na individuál-
nych investorov, ktorým záleží na kvalite 
ich bývania. Je pre nás veľmi dôležité, 
aby sme naplnili očakávania každého 
klienta s ohľadom na našu filozofiu. Ria-
dime sa ňou od začiatku založenia spo-
ločnosti. Sú ňou funkčnosť, spoľahlivosť, 
dizajn a cena.

Ako sa vám darí zosúladiť 
všetkých dodávateľov? 

Sú požiadavky klientov 
často dosť náročné?

Máme vytvorenú bohatú sieť preverených 
dodávateľov, s  ktorými úzko spolupracu-
jeme. Každá požiadavka klienta je pre nás 
nesmierne dôležitá a  vždy k  nej pristu-
pujeme s  veľkou vážnosťou. Riadime sa 
heslom, že „nedá sa“ neexistuje. Vždy sme 
schopní nájsť adekvátne riešenie pre na-
šich klientov tak, aby sme rešpektovali ako 
kvalitu, tak aj samotné možnosti klienta.

Stalo sa, že ste zmenili 
od základu víziu vášho 
klienta a ponúkli mu 
váš lepší variant?

Vždy sa snažíme klientom odporučiť to 
najlepšie. Každý projekt posudzujeme 
osobitne a vždy na mieru daného klienta. 
Prevažná väčšina z nich už vie, čo chce, 
len si to nevedia úplne v danom priesto-
re predstaviť. Samozrejme, každú požia-
davku klienta zvážime a  ak trh ponúka 
praktickejšiu, výhodnejšiu a krajšiu alter-
natívu, určite ju klientom aj odporučíme.

Ako to 
prijímajú mužskí 
zákazníci a ako reagujú 
ženy? Je v tom rozdiel?

Či ženy alebo muži, každému záleží na 
tom, aby boli naplnené ich očakáva-
nia. V dnešnej dobe čím ďalej, tým viac 
kladú ľudia dôraz na estetickosť, trendy 
a  praktickosť. Ak klientom navrhneme 
inú alternatívu, navrhneme nové mož-
nosti, ktoré majú zmysel a o ktorých ne-
vedeli, ich nadšenie a spokojnosť je pre 
nás odpoveďou, pretože to pre nás zna-
mená, že sa nám darí naplniť ich pred-
stavy a sny o bývaní.

Ste skôr za tradičné 
riešenia alebo radi plávate 
v neznámych vodách? 
Myslím tým extravagantné 
riešenia stavby a neobyčajné 
individuálne interiéry?

Všetko je raz prvýkrát. Máme radi výzvy. 
Bez ohľadu na štýl, ku každému zadaniu 
pristupujeme zodpovedne. Hľadáme aj 
v  neznámych vodách. Každým dňom 
sa zdokonaľujeme, každý deň hľadáme 
nové možnosti, sledujeme nové trendy 
v oblasti interiérového dizajnu. Sme stá-
le mladá firma a verím, že ňou navždy aj 

zostaneme. Vždy sa máme kde zdoko-
naľovať a učiť sa.

w w w . l e x t a v . s k 
M á r i a  L e š k o v á 

P e t e r  L e š k o 
S y l v i a  K l e i n

Stavebný boom neutícha a stále sa stretávame 
s náročnejšími riešeniami. Aby sme si splnili sny 
o bývaní, ktoré zodpovedajú súčasným štandardom, 
potrebujeme tím odborníkov. Pri cene, ktorú zaplatíme 
za nehnuteľnosť, túžime po materiáloch, ktoré sú 
dokonalé po funkčnej aj dizajnovej stránke.

Ako sa plnia  SNY
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DOM, ale aký?
Ako sa v tom zorientovať? Akú správnu veľkosť zvoliť?  Z akého materiálu? 
Koľko izieb? Prízemný či poschodový? So šikmou alebo s plochou strechou? 
Bungalov či podkrovný? S garážou či bez garáže? Na rovine či vo svahu? 

Tieto a množstvo ďalších otázok sa vám ur-
čite preháňa hlavou, keď sa zamyslíte nad 
stavbou vlastného rodinného domu.

Dá sa vôbec nejako naplánovať, ako 
z tohto „začarovaného kruhu“ von?

1.  Mám pozemok. 
A čo teraz?

Ak už máte pozemok, na ktorom uvažujete 
s  výstavbou svojho rodinného domu, tak 
niektoré odpovede už máte dopredu de-
finované a  vyriešené. Ako napríklad to, či 
bude dom na rovine alebo vo svahu. Ak na 
okolitých pozemkoch sú už postavené ďal-
šie rodinné domy, tak už približne viete, či 
váš dom bude prízemný alebo podkrovný, 
s plochou alebo so šikmou strechou – tak 
aby váš domček zapadol do okolitej zástav-
by domov. Aj keď pri dnešnom spôsobe vý-
stavby to nie je úplne smerodajné. Preto je 
ideálne aj v tomto prípade požiadať mesto 
alebo obec o územnoplánovaciu informá-
ciu, kde vám presne dopredu zadefinujú 
možnosť a limity výstavby v danej lokalite, 
kde sa váš pozemok nachádza. Akú veľ-
kosť domu a koľko izieb sa vám „zmestí“ do 
domu, vám tiež vie predbežne napovedať 
aj veľkosť vášho pozemku, pretože rozmery 
vášho pozemku (šírka a  dĺžka) a  vzdiale-
nosť okolitých domov od vášho pozemku 
vás postupne limitujú, čo do veľkosti (roz-
merov) svojho domu si môžete dovoliť.

2.  Nemám pozemok. 
Aký si vybrať?

V  tomto prípade by bolo dobré si najprv 
zadefinovať veľkosť domu, ktorý by ste si 
predstavovali. Ako by mal asi vyzerať. Mal 
by mať zádverie aj so šatníkom? Mal by mať 
kuchyňu, jedáleň a  obývaciu izbu, všetko 
spojené či oddelené? Mal by mať spálňu so 
šatníkom a s kúpeľňou? Mal by mať jednu, 
dve alebo tri detské izby? S  detským šat-
níkom a  detskou kúpeľňou? Alebo bude 
v dome len jedna spoločná kúpeľňa? Uva-
žujete v dome aj o pracovni, resp. hosťov-

skej izbe alebo multifunkčnej miestnosti? 
Technická miestnosť bude len pre kotol, zá-
sobník, resp. tepelné čerpadlo alebo bude 
slúžiť aj ako práčovňa a  sušiareň? Trváte 
na garáži v dome alebo samostatne mimo 
domu, prípadne len s prístreškom pre auto?

Keď toto všetko nahrubo máte „zodpo-
vedané“, tak vám to určí veľkosť a typ domu 
a podľa toho budete približne vedieť, aký 
veľký, resp. na aký veľký pozemok sa vám 
váš vysnívaný dom zmestí. A potom začne-
te hľadať pozemok s danou veľkosťou. Pri-
tom budete brať do úvahy aj faktory, ktoré 
sú spomenuté vyššie (tvar terénu pozem-
ku, okolitá zástavba atď.).

V  praxi sa najčastejšie stretávame 
s tým, že investori už pozemok majú, a rie-
šime „napasovanie“ ich predstavy domu na 
ich konkrétny pozemok. Vtedy vytvárame 
ich nový rodinný dom na ich pozemku, so 
zohľadnením daností pozemku, okolitej 
zástavby a možností z hľadiska územného 
plánu danej lokality.

Pri katalógových domoch to nie je 
o nič ľahšie, pretože ak aj máte pozemok 
a páči sa vám nejaký katalógový dom, tak 
nie je isté, či z  hľadiska územného plánu 
vám daný typ katalógového domu bude 

„pasovať“ na pozemok. Ale aj z  hľadiska 
rozmerov katalógového domu a  potreb-
ných odstupových vzdialeností od hraníc 
pozemku a  susedných stavieb, či sa vám 
„zmestí“ na váš daný pozemok. Preto aj 
v tomto prípade sa dobre dopredu zamys-
lite, kým kúpite akýkoľvek katalógový dom.

Celkovo by som možno odporučil, 
aby ste sa poradili s nejakým odborníkom 
alebo projektovou kanceláriou, prípad-
ne architektom. Takéto úvodné rady vám 
určite bez problémov poskytnú a  trošku 
vás usmernia. Pritom si nemusíte hneď dať 
u nich vypracovať projekty. Skôr by išlo len 
o prvotnú konzultáciu.

A  keď všetko dobre dopadne a  či už 
s vaším pozemkom, alebo zatiaľ bez neho, 
budete vedieť, ako by mal váš dom RAZ 
vyzerať, tak až potom nastúpi vypracova-
nie štúdie vášho rodinného domu, kde vám 
projektant poradí všetko ohľadom staveb-
ných materiálov a  iných potrebných infor-
mácií a vnútorného vybavenia vášho domu 
tak, aby váš rodinný dom bol aj vaším ro-
dinným sídlom a hlavne DOMOVOM.

A u t o r :  J K  p r o j e k t 
w w w . b e z p r o b l e m o v e s t a v b y . s k 

j k p r o j e k t @ j k p r o j e k t . s k
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Nájdete ich na

Alebo nám zavolajte na

HĽADÁTE DIGITÁLNE VÁHY?

www.digitalne-vahy.sk

0917 86 22 99

KONTAKT:
0949 88 01 01
www.samada.sk

kvalitné materiály
rýchla doba dodania
bez zálohy vopred
splátky s 0% úrokom
záruka 3 roky

VSTAVANÉ SKRINE 
na mieru

Originálne darčekové predmety a aromaterapia z celého sveta.  
Objednávajte online s doručením v nasledujúci deň alebo  
navštívte náš showroom. Na výber máme z viac ako 3000 produktov.

033 558 6068 - kontakt@awgifts.sk  
Zavarská 10/G 917 01 Trnava
www.awgifts.sk

• Tovar pre Domácnosť a Záhradu
• Vintage Darčeky a Suveníry
• Drahé Kamene a Ezoterika
• Sviečky a Svietniky

Aromaterapia a Vôňa Domova •
Vonné Tyčinky a Kadidlá •

Eko Tašky a Kabelky •
Nebeská Kúpeľ •

Ako veľké privítanie Vám radi poskytneme Bonus v hodnote 150€  
pri prvej objednávke. Pre viac info navštívte našu novú web stránku a 
objednajte ešte dnes!

Váš noVý Veľkoobchod  
s darčekoVými predmetmi

Untitled-11   1 06/03/2018   11:55



Mnohí z nás bývajú v prekrásnych historických domoch a radi by doplnili 
starý nefunkčný plot alebo vytvorili záhradný kút na základe dobových 
fotografií. Dnes je už neakceptovateľný obyčajný betónový kvadrát a ak 
hľadáte repliku „svojho“ plota, na to je tu firma KOVILL. Nielenže vám 
vytvorí repliku pôvodného historického plota, ale ak nie sú k dispozícii 
pôvodné výkresy, vyrobí vám plot v dizajne, ktorý bude v súlade s vaším 
architektonickým skvostom. Okrem kovaných sa používajú hliníkové, 
antikorové, železné alebo odolné drevoplastové materiály. Výsledkom je 
symbióza dizajnov a vaša spokojnosť.

 PLOTY, BRÁNY

 ZÁBRADLIA

 MREŽE

 PERGOLY A PRÍSTREŠKY

 ZASTREŠENIE BAZÉNOV

0908 422 325
Radzovce 145, 985 58 • info@kovill.sk

KOVILL
HISTÓRIA I MODERNÝ DIZAJN



0911 373 213
Ape Coffee Nitra

Prinášame medzi vás 
kúsok Talianskeho 

štýlu v retro 
trojkolke Piaggio Ape 

Classic, pri ktorej si 
môžete vychutnat 

kvalitnú kávu 
Lavazza  so sebou.

Túto štýlovú 
retro trojkolku 
s kávostrojom 

a baristom si môžete 
objednat na rôzne 

kultúrno spolocenské 
akcie a budete IN.

  predokenné rolety
  vonkajšie žalúzie
  vchodové dvere

Tel.: 0915 999 969
www.branysk.sk

E-mail: branysk@branysk.sk

BránySK
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Naša spoločnosť Brány SK, s.r.o. sa špecializuje na predaj, 
montáž a servis garážových brán, roliet, plotov a brán. 
pohonov, okien a tieniacej techniky od renomovaných výrobcov 
ako napr. LOMAX, CAME a KEY.

Naši vyškolení pracovníci vám poradia a ponúknu také riešenie, 
aby sme vyhoveli vašim požiadavkám.

Samozrejmosťou je vysoká kvalita výrobkov, pri niekto-
rých typoch až s 10-ročnou zárukou.

Ponúkame servis do 24 hodín.
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HOLDING S.R.O.

piestany.danubiushotels.sk

Rezervácie a  viac informácií
Tel.: +421 33 775 7733  

E-mail: booking@spapiestany.sk

 ` 4 až 7 nocí s polpenziou 
 ` Bezplatný vstup do bazénov a fitness, Wifi zdarma a 
ďalšie služby

TO NAJLEPŠIE Z BALÍKA:
 ` 1 noc grátis pri pobyte na min. 4 noci
 ` 6 až 15 procedúr za pobyt vrátane zrkadliska, 
bahenného zábalu a čiastočných masáží

 ` Spa Hotel Grand Splendid*** od 213,- € / os. / 4noci
 ` DHSR Esplanade**** od 342,- € / os. / 4 noci
 ` DHSR Thermia Palace***** od 495,- € / os. / 4 noci

Zdravie v Piešťanoch 
Platnosť od 2.4.2018 do 30.6.2018

Vychutnajte si najobľúbenejšie piešťanske 
procedúry a posilnite svoje zdravie!

0911 373 213
Ape Coffee Nitra

Prinášame medzi vás 
kúsok Talianskeho 

štýlu v retro 
trojkolke Piaggio Ape 

Classic, pri ktorej si 
môžete vychutnat 

kvalitnú kávu 
Lavazza  so sebou.

Túto štýlovú 
retro trojkolku 
s kávostrojom 

a baristom si môžete 
objednat na rôzne 

kultúrno spolocenské 
akcie a budete IN.



TRENDOVÉ 
STAROŽITNOSTI
Starožitnosti boli vzhľadom na malé byty dlho predávané, vyhadzované, skrátka 
neobľúbené dedičstvá po starých rodičoch. Problém bol nielen s ich umiestnením, 
ale aj módnym trendom, ktorý nepripúšťal nič nefunkčné. Žiadal sa minimalizmus. 
Dnes starožitnosti nepredstavujú iba krásne doplnky, ale aj určitú investíciu, ktorá, 
podobne ako zlaté mince, stále stúpa na cene. Do akých interiérov sa hodia?

MODERNÝ 
GLAMOUR
Trochu viac ženský ako mužský štýl. Väčšina nábytku je v bie-
lej farbe, kombinovanej s pastelovými tónmi a akcentmi zla-
tej a striebornej. Krémové koberce, lesk zrkadiel a svietnikov 
dodávajú bytíku scénu pre drobnejšiu starožitnosť. Vytvorte si 
dámske zátišie s Alt Deutsche kresielkami a so stolíkom alebo 
využite kaviarenský stolík a pridajte k nemu moderné kresielka 
a zaveste si krištáľový luster.
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ŠTÝL MANHATTAN
Kladie sa tu dôraz na materiály. Parkety, drevený klasický nábytok s histo-
rickými prvkami, veľa závesov, koberce, olejomaľby a jemné tapety sú hlav-
nými esenciami tohto štýlu. Žiada sa tu väčšia rozloha bytu. Dajú sa použiť 
rozmernejšie kusy starožitného nábytku. Je jedno, či použijete art deco, neo-
barok, alebo Alt Deutche, hodí sa všetko okrem módneho retra z 50. rokov 20. 
storočia. Napriek tejto slobode sa treba uspokojiť najviac s jedným kúskom 
v miestnosti.

S y l v i a  K l e i n

EKLEKTICKÝ ŠTÝL
Je to príťažlivý, moderný štýl snúbiaci v sebe minimalizmus 
s bohémskym retro. Obvykle sa nachádza v historických bu-
dovách s vysokými stropmi, kde možno uplatniť bláznivé ta-
pety, obrazy alebo grafiti. Môžete miešať rôzne štýly a zariadiť 
ho buď v jednoduchom štýle s retro doplnkami, alebo každú 
izbu ozvláštnite nejakým historickým artefaktom. Krásne kreslo, 
písací stolík alebo jedálenský stôl, ktorý používame aj ako pracovný, 
urobia dokonalú, mladú a slobodnú atmosféru.

Sme jedna z najväčších galérií na Slovensku so širokou ponukou sta-
rožitných a umeleckých predmetov najrôznejšieho druhu. V našej 
predajni na Karadžičovej ulici v Bratislave si môžete vybrať z veľké-
ho množstva unikátnych predmetov od obrazov cez porcelánové 
sošky, keramiku, šperky, dekorácie rôzneho druhu až po starožitný 
nábytok a hudobné nástroje. Základ našej ponuky tvorí dlhoročná sú-
kromná zbierka, ktorá sa pravidelne rozrastá o ďalšie zaujímavé kusy. 

V  prípade záujmu vám radi pomôžeme a  poradíme pri výbere 
vhodnej ozdoby do domácnosti, darčeka, prípadne suveníru. 

Tešíme sa na vašu návštevu.

Nedávno sme otvorili ďalšiu pobočku, ktorá sa nachádza 
neďaleko našej galérie. Nová pobočka je zameraná na predaj 

a prezentáciu moderného umenia a  taktiež sa tu niekoľkokrát 
do roka konajú výstavy súčasných autorov. Aktuálne vystavova-
né diela si môžete pozrieť  na stránke www.artsrot.sk v  kategórii 
výstava.

KONTAKT:
Galéria Artšrot – Karadžičová 47 

Karadažičová 57, Bratislava
Otváracie hodiny: 

Pon – Pia: 9.30 – 17.30, So: 9.30 – 12.30
info@artsrot.sk

0905 611 986 • 0903 235 144
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VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
821 04 Bratislava 2

tel.: +421 2 4820 8620
fax: +421 2 4820 8623

e-mail: zeva@zeva.sk

www.zeva.skpostupná modernizácia starých výťahov, 
ktorej výsledkom je nový výťah

výroba, dodávka a montáž nových 
výťahov

výroba slovenských elektrokomponentov
pre výťahy 

opravy a generálne opravy starých výťahov

výroba slovenských riadiacich sýstemov 
pre výťahy

držitel certifikátu kvality ISO 9001

firma s 20 ročnou tradíciou

ROTTNER SECURITY
Slušná cena, tradičná kvalita, rýchle dodanie, spokojný zákazník.

Tel.: +421 (0) 905 422 614
Tel.: +421 (0) 917 224 005
E-mail: o�ce@rottnersecurity.sk

Adresa predajne:
Rottner Security Slovensko, s.r.o.
Gagarinova 10/B
821 05  BRATISLAVA

Najväčšia stála predajná expozícia trezorov, sejfov, skríň
a trezorov na zbrane, poštových schránok, skriniek 
a sejfov na kľúče, euro - sortimentu... v SR.

www.rottnersecurity.sk



Kvalitne stierače na Vaše auto
Objednávky cez internet alebo telefonicky 
0905 176550

F R A G I L E

21.3 nitra - oc max / Nájomná jednotka 210
19:00, cena:13,-  Predpredaj: Ticketportal a music a cafe nitra

20.3 Šaľa / dom kultúry
19:00, cena:13,-  Predpredaj: ticketportal a pokladňa DK

19.3 vráble / kino tatra
18:00, cena:13,-  Predpredaj: ticketportal a čajovňa u rebeky

viac info na www.fragile.sk

0901 711 780

Výkup drahých koVoV 
a materiálu s obsahom drahých koVoV

maurum@maurum.sk
w w w. m a u r u m . s k

Zlato  –  zlomkové,  zubné,  kontakty,  pozlátený  materiál

striebro  –  kontakty,  spájky,  Ag pasty

platina   –  termočlánky,  laboratórne  náradie,  plechy

paládium  –  kontakty

predaj: investičného zlata, 
investičného striebra, granulátu au, ag.

Výrobné družstvo Šamotka – Hrnčiarske Zalužany
Tel.: 047/567 2105 • E-mail: samotka@stonline.sk • www.samotka.sk

Výroba a predaj
- KAMENINOVÉ SUDY

- KERAMICKÉ VÁZY a PEKÁČE

- KVETINÁČE,KERAMICKÉ MISKY

- OZDOBNÁ ÚŽITKOVÁ KERAMIKA



Chceli by sme vám predstaviť našu firmu MOTO  MIRO, 
ktorú môžete nájsť na Partizánskej ceste 1840/2A 
v Bánovciach nad Bebravou a ktorá je na trhu už 25 
rokov. Zaoberáme sa predajom aj výkupom použitých aj 
nových motocyklov, príslušenstva ako napr. rukavice, 
prilby, topánky, kombinézy, bundy, nohavice, kukly, 
ale aj kufre na motorky, filtre, oleje. Je možnosť kúpiť 
motocykel na lízing, ktorý vám vieme sprostredkovať 
priamo u nás vo firme, tak isto aj ponúknuť poistenie 
motocykla. Zaoberáme sa aj servisom. Toto všetko 
môžete nájsť pod jednou strechou.

MOTO MIRO
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E-mail:
servis@motomiro.org
obchod@motomiro.org

Tel.:
038/760 02 08
0905 659 082

e-shop
PNEUMATIKY
      AJ S PREZUTÍM

www.mikona.skVIDEO



Renault CAPTUR
Crossover značky Renault

Nový

Priestranné rodinné vozidlo 

za 208,3 €/mesiac

Renault doporučujeRenault odporúča

5 rokov záruka Renault

CAPTUR_Crossover-assets_210x297_dealer_SK_V03.indd   1 07.06.17   14:00

Reprezentatívny príklad financovania Renault Captur Life Energy TCe 90 platí pri  financovaní Fair Leasing s Renault Finance pri financovanej hodnote 1.219 € na 60 mesiacov bude výška vašej mesačnej 
splátky prostredníctvom finančného leasingu s úrokom 0 % a s havarijným poistením 241,21 €. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je 0 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej 
zmluvy je 60 € a RPMN =10,18% . Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH. Renault Finance znamená financovanie poskytované spolocnostou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Ponuka platí
od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018. Captur: spotreba 3,4 – 7,0 (l/100 km), emisie CO2 95 – 127 (g/km). Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú zmerané metodikou stanovenou podla platných
právnych predpisov vyžadovaných pre homologáciu vozidla. Vyobrazenie je iba ilustratívne.

Mobil: 0915 777 206 / 0915 777 208www.renault-kestler.sk
Panónska cesta 5, Bratislava 5, 851 04, Tel.: 02/67 20 27 11



Predajňa Bratislava R1 centrum, Rožňavská 1, 02/443 71 338, info@eurosofa.sk
Predajňa Banská Bystrica Radvaň Park, Zvolenská cesta 30A, 048/416 36 76, bb@eurosofa.sk
otváracie hodiny: Po - Ne 900 - 1900
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model JOY

model MARTINE

model PRINCESS

model BEVERLY


