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príhovor

Milí čitatelia,
v prvom tohtoročnom čísle časopisu DOMa chceme najprv trochu
rekapitulovať. Rok 2019 bol totiž pre nás všetkých kvôli zmenám v zákone
o stavebnom sporení naozaj náročný. Diskutovali sme o tom s vami celý
rok a hlavne sme hľadali cesty, ako by ste mohli vy, klienti Prvej stavebnej
sporiteľne, aj naďalej využívať výhody našich produktov. Našli sme ich.
Aj v roku 2020 garantujeme nadštandardné zhodnotenie vašich vkladov
na sporenie a po splnení podmienok aj nárok na nezanedbateľnú štátnu
prémiu. Nie je to ale iba o sporení. Až deväť z desiatich klientov PSS
potrebuje peniaze na financovanie alebo rekonštrukciu svojho bývania.
Veríme, že naše úvery pokryjú všetky vaše potreby. Sporiacim klientom
ponúkame úver až do výšky 50 000 eur, ktorý nie je potrebné zabezpečiť
nehnuteľnosťou. Pripomíname, že má nízku úrokovú sadzbu a dlhšiu
splatnosť ako bežné spotrebiteľské úvery. Preto sa nemusíte obávať, že
by splátky priveľmi zaťažili váš rodinný rozpočet. Ak by ste potrebovali
na svoje vysnívané bývanie viac peňazí, príďte si k nám po úver so
založením nehnuteľnosti. Navyše, prinášame aj jedinečnú novinku v podobe
fixácie splátky až na dvadsať rokov.
Ak vás teda trápi nevyhovujúci stav vášho bývania alebo len jednoducho
chcete v novom roku bývať lepšie a krajšie tak nezabudnite, že sa na nás
môžete kedykoľvek obrátiť. Alebo nás kontaktujte a my prídeme za vami.
Tak ako naša dlhoročná obchodná zástupkyňa Žofia Kolodzejová, ktorú
už v Kežmarku a okolí berú naši klienti ako člena rodiny. Mnohým z vás sa
postarala o lepšie bývanie, a preto vám prinášame jej príbeh. Rovnako ako
príbeh skvelej obnovy bytového domu v Šarišských Bohdanovciach. Vďaka
pomoci od PSS si jeho obyvatelia dopriali rekonštrukciu, ktorá im pomohla
ušetriť na energiách približne 65 %.

Vaša Prvá stavebná sporiteľňa
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A to je dôvod, prečo tu sme a budeme pre vás aj v roku 2020. Lebo ako
kedysi hovoril český herec Jan Werich: Človek hľadá celý život radosť. Nech
ju teda máte - pod svojou novou alebo vynovenou strechou - počas celého
roka. A my vám budeme vaše lepšie bývanie s radosťou financovať.

téma

Svet prekvapil
slovenský vynález

TOTO JE BÝVANIE
BUDÚCNOSTI!

Omrzela vás civilizácia a ľudská spoločnosť? Chceli by ste
odísť na nejaké tiché a pokojné miesto, ale nechcete sa
vzdať svojho komfortu? A viete si predstaviť, že si svoj dom
vezmete jednoducho so sebou? My už áno! Zoznámte sa
s „Ecocapsule”! Unikátnou formou najmodernejšieho bývania.
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E

nergeticky sebestačný, mobilný
mikrodom Ecocapsule je
vybavený solárnymi panelmi
a veternou turbínou. Je schopný
zbierať dažďovú vodu a dokáže filtrovať
aj vodu z prírodných zdrojov. Takto je
teda nezávislý na inžinierskych sieťach
a ľuďom umožňuje prežiť mimo civilizácie
takmer kdekoľvek na svete. Dá sa použiť
ako dom, karavan, hausbót, hotel či
výskumná stanica. My sme sa na túto
novinku opýtali tých najpovolanejších.
„Príbeh Ecocapsule sa začal v roku 2008,
kedy sme sa ešte ako Nice Architects
zúčastnili súťaže Andes Sprout Society
Competition. Bola to súťaž na návrh
pre jeden veľký ranč, ktorý potreboval
nejakú obytnú bunku alebo chatku.
My sme vtedy navrhli objekt v tvare
vajca, dizajnovo podobný Ecocapsule,”
zaspomínal si Matej Gyárfáš, riaditeľ pre
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kreatívnu komunikáciu zo spoločnosti
Ecocapsule s tým, že ich návrh síce
súťaž nevyhral, no zaradil sa do výberu
najlepších návrhov roka.

Ako sa to začalo?

Nasledovala obrovská vlna záujmu zo
strany bežných ľudí, ale aj odbornej
verejnosti. „Uvedomili sme si, že má zmysel
v projekte pokračovať. Ako architekti sme
sa Ecocapsule na začiatku venovali iba ako
okrajovému projektu. Navyše technológia
v tom čase ešte nebola dostatočne zrelá
na energeticky nezávislý dom,” povedal
nám Matej Gyárfáš. Počas nasledujúcich
piatich rokov teda spoločne pracovali
na technologickom a produktovom
dizajne Ecocapsule. Upravovali rozmery
a vymýšľali, ako bude fungovať. „Takto
sme pokračovali až do roku 2014, kedy

vývoj technológií konečne umožnil
vytvoriť prototyp Ecocapsule vybavený
systémami potrebnými na dlhodobú
nezávislosť. V priebehu rokov určite došlo
k mnohým zmenám, ale všetky smerovali
k základnej myšlienke - vytvoriť dizajnovo
krásny, energeticky nezávislý, mobilný
domček,” prezradil nám Matej Gyárfáš. Je
dôležité pripomenúť, že „kapsule” na svoje
fungovanie využívajú iba solárnu a veternú
energiu. Umožňujú tak ľuďom bývať
na odľahlých miestach mimo inžinierskych
sietí, pri zachovaní vysokej miery komfortu.

Ako to funguje?

Ecocapsule je poháňaná duálnym
systémom produkcie energie, ktorý
je v súčinnosti s vysokokapacitnými
batériami schopný zabezpečiť energetickú
sebestačnosť aj v prípade dočasného
nedostatku zdrojov. Ecocapsule má
tiež možnosť pripojenia do klasickej
elektrickej zásuvky, takže v prípade
potreby nie je problém dobiť batérie
z externého zdroja elektriny. Jej oválny
tvar je navrhnutý tak, aby maximalizoval
zber dažďovej vody a rosy. Filtre
vodného systému zabezpečujú premenu
nazbieranej vody (či už dažďovej, alebo
vody z iného prírodného zdroja) na čistú.

Mobilný „minidom“ spôsobil vo svete senzáciu, záujem je v USA, Karibiku či Japonsku.

Dizajn vonkajšej škrupiny minimalizuje
energetické straty. Duté steny vyplnené
polyuretánovou penou chránia obyvateľov
pred nehostinnými vplyvmi počasia.
Zaujímavé je, že tento typ bývania
dosahuje úspornosť takmer na úrovni
pasívneho domu. „Unikátny dizajn zároveň
Ecocapsule povyšuje na dizajnový objekt,
ktorý vynikne v akomkoľvek prostredí,”
dodáva Matej Gyárfáš.

Akú to má budúcnosť?

Čo by ste o kapsule mali vedieť:
✓ Máte tu k dispozícii vstavaný kuchynský kút
s tečúcou vodou, splachovacie WC, sprchu
s teplou vodou, klimatizáciu a kúrenie.

✓ Pohodlne sa tu ubytujú dvaja ľudia.
✓K
 apsulu môžete prevážať po celom svete.
Zmestí sa aj do lode či lietadla. Môžete ju
viezť aj pripojenú k autu.

✓S
 olárne panely a veterné turbíny sa
postarajú o vaše luxusné bývanie – aj
v priestore s rozlohou 8,2 metrov
štvorcových.
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O Ecocapsule sa hovorí ako o bývaní
budúcnosti. Prečo by sa však mali ľudia
rozhodnúť pre tento typ bývania? „Vždy
sme Ecocapsule vnímali ako mikrodom
na strednodobé alebo sezónne užívanie.
To znamená nie ako primárny, ale skôr
prechodný domov,” prezradil nám
Matej Gyárfáš. V procese vývoja sa však
objavili ľudia, ktorí sa chceli do tohto
domu presťahovať natrvalo. „Prakticky
tomu nič nebráni, no vzhľadom
na obmedzenú kapacitu priestorov,
by takíto obyvatelia napríklad
nesmeli vlastniť príliš veľa vecí.
A museli by, samozrejme, mať
prístup k zdroju vody, pretože
plnohodnotne vyžiť iba
z nazbieranej vody nie je možné.

téma

4

Ecocapsule je inovatívny produkt,
no nemá nadprirodzené schopnosti.
Všetko je otázka rozumného plánovania
- ak užívateľ rozumne plánuje, nebude
mať problém,” dodal s tým, že tento
produkt je momentálne jediný na svete,
ktorý v takej veľkej miere kombinuje
energetickú sebestačnosť, mobilitu
a dizajn. Aj v súvislosti s klimatickou
krízou je určite zaujímavé zistiť, ako
sa dajú v čo najväčšej miere využiť
obnoviteľné, prírodné zdroje energie.

OTÁZKY
PRE TVORCOV

Vie, samozrejme, aj zistiť, koľko energie
zostáva. Samotná spotreba energie
potom závisí od mnohých faktorov
– od klimatického pásma, ročného
obdobia, počasia, až po faktory
používania na strane užívateľa.

Ako si to vyskúšať?

Ecocapsule si môžete jednoducho
prenajať. V hlavnom meste mali
nedávno takúto možnosť nielen domáci
obyvatelia, ale aj turisti. „O projekte
prenajímateľných kapsúl sme rozmýšľali
už dlhšie. Sme veľmi radi, že sa nám
ho podarilo spustiť práve v Bratislave.
Ponúkli sme tak zážitok strávenia noci
v Ecocapsule väčšiemu množstvu ľudí,”
hovorí Tomáš Žáček, founder a CEO
Ecocapsule. Záujem o túto formu
bývania je naozaj veľký, o čom svedčia
aj najbližšie dodávky do Holandska,
USA, Karibiku a Japonska. Firma taktiež
plánuje spustiť nový koncept kapsúl
na prenájom, ktoré budú dostupné
v rôznych kútoch sveta.

Ak by sa niekto so svojou kapsulou
vybral niekde, kde nie je elektrina
alebo iné zdroje energie – ako dlho
vydrží fungovať?
Ecocapsule je primárne určená práve
na tieto prípady – na pobyt v oblastiach
mimo inžinierskych sietí. Ak má
zabezpečený prístup k dostatku slnka
a vetra (teda nie je umiestnená napr.
v lese), vydrží na pohon iba z týchto
zdrojov energie. V hypotetickom
prípade – polárna noc a žiadny vietor,
by mala pri rozumnom míňaní energie
vydržať aspoň 4 dni.

Text: Miroslava Hýbl
Foto: Ecocapsule Holding
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ANKETA

Toto je (možno) bývanie budúcnosti.
Ak chcete bývať lepšie už dnes, vyberte
si našej ponuky na strane 32.
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Ako sa dá zistiť čas, po ktorom sa
v kapsule spotrebuje energia?
K Ecocapsule sme vyvinuli špeciálnu
mobilnú aplikáciu, ktorá slúži na jej
ovládanie, ako aj kontrolu. V aplikácii
si tak užívateľ môže v reálnom čase
kontrolovať spotrebu energie, vody,
či úroveň plnosti odpadových nádrží.

Je toto jediný projekt svojho druhu
na svete?
Ecocapsule je určite unikátna, pretože
je kombináciou troch pilierov – mobility,
energetickej sebestačnosti a dizajnu.
Preto sa aj občas stretávame s tým, že
nie je ľahko zaraditeľná do existujúcich
kategórií. Oblasť trhu, v ktorej je
Ecocapsule prítomná, zasahuje niekoľko
produktových kategórií – karavany,
mobilné domy, mikrodomy, hausbóty,…
Koľko ľudí si už Ecocapsulu kúpilo?
Neodrádza cena Slovákov?
Konkrétne čísla zverejňovať nemôžeme,
no momentálne dokončujeme
produkciu prvej, limitovanej série
Ecocapsule, ktorá stojí v prvej sérii
79 900 €. Kapsula nikdy nemala byť iba
luxusným produktom, no momentálne
nevieme ísť s cenou nižšie a na prvej
sérii nemáme takmer žiadnu maržu.
V tomto roku však plánujeme spustiť
sériovú výrobu kapsúl, ktoré budú mať
nižšiu koncovú cenu. Našim cieľom je,
aby kapsula bola dostupná pre strednú
triedu – teda v krajinách, kde stredná
trieda existuje. Napríklad trh v krajinách
V4 pre nás nie je relevantný, keďže cena
kapsule z prvej série je pre väčšinu ľudí
privysoká. Pre Nemcov, Holanďanov,
Škandinávcov či Američanov je však aj
naša úvodná cena prijateľná.

Myslíte si, že takéto bývanie budúcnosti má budúcnosť?
Lenka
SKYBOVÁ

Nadežda
ZEMANOVÁ

Bohdan
TERNENY,

Tatiana
TIMUROVÁ,

asistentka
riaditeľky
marketingu

grafička

nákupca

špecialistka
pre reklamu
a marketing

Je to super nápad. :)
Ako bývanie
pre mladých ľudí áno,
ale pre rodinu nie.

Neviem, ako pre Slovákov,
ale pre mladých ľudí tento
nápad budúcnosť
určite má.

Myšlienka je veľmi
dobrá, ale využitie
vidím iba v krátkodobom
bývaní.

Viem si to predstaviť ako
karavan, na príležitostné
dovolenky. Na trvalé
bývanie asi nie.

otázky a odpovede
xx

Vy sa pýtate...

... MY ODPOVEDÁME
Ing. Júlia Slobodová
produktová
špecialistka

Nový dom
v radovej zástavbe
S manželom a deťmi zvažujeme
možnosť kúpiť rodinný dom
v blízkosti mesta. Má byť
v radovej zástavbe, kde „vyrastie“
spolu asi 30 domov na troch
uliciach. Viete nám poradiť, na čo
si dať pri kúpe pozor a tiež ako
kúpu výhodne financovať?
Odporúčame vám zvážiť niekoľko
faktorov. Napríklad, aký bude nový
dom – či vám bude vyhovovať
jeho veľkosť, orientácia alebo
vnútorné dispozície. Pýtajte sa aj
na referencie staviteľa a preverte
si, ako dlho vám bude trvať cesta
do práce a späť. Zistite si, aké
školy, obchody alebo inštitúcie
sú v okolí a tiež to, kto bude
bývať vedľa vás či v najbližšom
susedstve. Na financovanie vám
odporúčame využiť náš úver zo
stavebného sporenia so založením
nehnuteľnosti. Manželom (ale
aj partnerom) vieme poskytnúť
spolu až 340 000 € na jeden
objekt. Úver má priaznivú úrokovú
sadzbu, ktorú sme teraz ešte
výrazne znížili. Doba splatnosti
môže byť až 30 rokov. Nízka
úroková sadzba a dlhšie splácanie
znamenajú nízku mesačnú splátku,
ktorá nespôsobí vážnejšiu záťaž
pre váš rodinný rozpočet.

Syn plánuje svoje bývanie
Bývame v obci v rodinnom dome a máme k nemu veľký pozemok. Náš syn, hoci
má iba 10 rokov, už teraz plánuje ako si raz na ňom postaví svoj vlastný dom. Je
to ešte ďaleko, ale vieme mu nejako pomôcť?
Odporúčame uzatvoriť synovi zmluvu v tarife Junior extra. Vložené prostriedky
zaujímavo zhodnotíte, pretože spojíte výhodné úročenie vkladov, s možnosťou
získavať štátnu prémiu. Sporenie nie je časovo obmedzené, takže kedykoľvek
po dosiahnutí plnoletosti bude mať váš syn pripravené peniaze na financovanie
stavby. Ak splní podmienky, môže sa rozhodnúť pre stavebný úver. Má nízku
úrokovú sadzbu, ktorá je garantovaná na celú dobu splatnosti. Alebo môže využiť
úver na tzv. postupné financovanie výstavby domu, ktorý má svoje výhody.
Po prvé, zábezpekou môže byť budúci rodinný dom a po druhé, peniaze z úveru
uvoľňujeme postupne, ako stavba rastie. Viac informácií získate na www.pss.sk
alebo zatelefonujte do nášho Centra telefonických služieb na číslo 02/58 55 58 55.

Napíšte nám
Máte aj vy otázku súvisiacu
so stavebným sporením
v Prvej stavebnej sporiteľni?
Radi vám odpovieme, stačí sa spýtať.
Svoje otázky posielajte:
>> e-mailom na adresu: jslobodova@pss.sk
>> alebo poštou na adresu:
Prvá stavebná sporiteľňa,
(časopis DOMa),
Bajkalská 30, P. O. Box 48,
829 48 Bratislava.

Obnova
bytového domu
Žijeme v staršom bytovom dome.
Svoje najlepšie roky má už na prvý
pohľad dávno za sebou. Myslíme si
však, že aj starší dom by po správne
naplánovanej obnove mohol vyzerať
a slúžiť takmer ako nový. Poradíte
nám, čo preto môžeme urobiť?
Vyskúšajte napríklad toto.
Na najbližšiu schôdzu vlastníkov bytov
si pozvite obchodného zástupcu Prvej
stavebnej sporiteľne (kontakty nájdete
na www.pss.sk). Ochotne vám vysvetlí
zmysel, aj prínos obnovy bytového
domu. Dozviete sa napríklad,
že dosiahnete zásadnú úsporu
na nákladoch za energie. A tiež to, že
bývanie je v obnovenom dome krajšie,
zdravšie, ale aj bezpečnejšie. Náš
obchodný zástupca vám tiež priblíži,
ako zvládnuť financovanie úprav
a opráv, ktoré nemusia byť práve lacné
a odporučí vám niektorý z ponuky
našich úverov. Tie najvýhodnejšie
ponúkame teraz s úrokovou sadzbou
od 1,25 % ročne.
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NA VAŠE
OTÁZKY
ODPOVEDÁ

čo o nich (ne)viete

Herečka a moderátorka Michaela Majerníková:

ČO JE PRE MŇA
DÔLEŽITÉ?
ŽIŤ PEKNE.

„Keď sme
sa sťahovali
do tohto
bytu,
trvala som
na veľkej
pohodlnej
sedačke, kde
si všetci traja
môžeme
naraz
vystrieť
nohy. Splnila
som si to!“

DOMa 1/2020

Michaela Majerníková, herečka
a moderátorka, je známa nielen
z mnohých televíznych seriálov.
Videli sme ju vo filme Eštebák
po boku Jiřího Mádla, v relácii
Postav dom, zasaď strom,
moderovala šou Hviezdy na ľade
a jej hlas počúvame aj z Rádia
Expres. Nepotrebuje však škandály,
aby na seba upozornila. Je totiž
mamou syna Matúša. A toto je jej
najväčšia priorita.
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„Drevené darčeky sú od ľudí, ku ktorým
chodievame na natáčanie hobby magazínu
Postav dom, zasaď strom. Často dostávam
takéto pozornosti a je to veľmi milé.“

„Nemáme terasu, ani balkón. Myslím si, že
práve veľkosť loggie mi vyhovuje najviac.
Rada tu popíjam kávičku.“

„Obrázok Pulp Fiction je kresba
na dreve a kúpili sme si ju na trhu
v Budapešti.“

Miška, vyštudovali ste herectvo. Prečo
ste sa rozhodli pre takéto povolanie
a boli chvíle, kedy ste túto voľbu aj
oľutovali?
K herectvu ma priviedol tanec. Tancovala
som „od plienok“ a keď som už ako
18-20-ročná tancovala aj v muzikáloch,
kolegovia si ma všímali a pýtali sa, či
som nepremýšľala o VŠMU. A tak som
vyštudovala herectvo. Spája sa v ňom
veľa mojich snov, množstvo z nich prišlo
cestou. Je to krásne povolanie, ktoré vie
ale priniesť aj veľké frustrácie. Takže boli
chvíle, kedy som pochybovala a stále
pochybujem. Ale už som veľké dievča
a myslím si, že si viem veci v hlave vyriešiť
a tešiť sa, aké mám vlastne v živote šťastie.
Máte nejaké sny alebo túžby, ktoré
by ste určite chceli ešte ako herečka
dosiahnuť?

Nikdy som nemala prehnané ambície
a ani konkrétne predstavy. Chcela som
hrať a mať možnosť učiť sa a zlepšovať.
Myslím si, že vek herectvu svedčí, hlava
dozrieva, životných skúseností je stále
viac a tak dúfam, že budem mať ešte
šancu zahrať si peknú výraznú ženskú
postavu. A tak isto mám túžbu, aby bolo
viac pekných ženských úloh, lebo ten
pomer k množstvu mužských, je smutný.
Okrem herectva sa venujete aj
moderovaniu. Či už v televízii alebo
v rádiu. Ja som však počula, že nie
každý herec dokáže byť aj moderátor.
Čo si o tom myslíte vy? Ako sa cítite
v tejto polohe?
Súhlasím, nie každý herec dokáže byť
moderátor. A ani herec nemôže byť
ktokoľvek, kto má veľké sebavedomie.
Aj keď to tak niekedy môže pôsobiť.
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„Motýľ je dar od kamaráta
k 30. narodeninám.“

čo o nich (ne)viete
Dostatočné sebavedomie je ale pri
herectve veľmi dôležité. Priznávam však,
že v polohe moderátorky som sa dlho
necítila komfortne. Napriek tomu, že som
vlastne moderovala od základnej školy,
len som si to neuvedomovala. Všetky
školské besiedky a programy pre rodičov,
tam som si zrejme odskúšala prvé spätné
divácke reakcie. Väčší pokoj v tejto
polohe prišiel až časom a skúsenosťami.
Stále sú moderovania, ktoré ma stoja
veľa síl, a preto ich tak často nerobím.
A potom sú také, kde je to možno aj
o hraní - a je to taká kombinácia ako
napríklad v hobby magazíne Postav dom,
zasaď strom. To mi je blízke a je mi tam
dobre. Rádio tiež. Tam sa aj stále veľa
učím a som veľmi rada, že som sa na to
dala.
Aj napriek svojmu povolaniu na seba
neupozorňujete škandálmi, ani
výstredným životným štýlom ako
niektorí vaši kolegovia z branže.
Stretla som sa s tým, že niektorí si práve
takto chcú „nahnať“ nové pracovné
príležitosti a titulky v novinách, aby sa
na nich nezabudlo... Ako to vnímate vy?
Vždy som mala pocit, že ak mám dostať
prácu, tak sa mi to nepodarí kvôli tomu,
že pôjdem s niekým na pivo alebo
budem postávať na večierku, kde sa
necítim dobre, lebo tam nikoho poriadne
nepoznám. Ak tam mám ísť a zabaviť
sa, stretnúť priateľov, tak veľmi rada. Ale
inak je to pre mňa ako za trest a radšej
si zahrám doma karty so synom. A to
myslím vážne. Takže neviem ani poriadny
škandál urobiť. Nemám to v povahe.
Každý sme nejaký.

DOMa 1/2020

Máte medzi hercami alebo kolegami
nejakých skutočných priateľov? Je
vôbec možné, aby šoubiznisové
priateľstvá fungovali? Nie je
konkurencia silnejšia ako akákoľvek
dobroprajnosť?
Samozrejme. Toto sú predsudky. Medzi
hercami mám veľa priateľov a všetkým
im doprajem a držím palce. Som rada,
že nezávidím. Táto vlastnosť ma obišla
a som za to nesmierne vďačná. Skôr
ma niekedy zamrzí, prečo som nejakú
príležitosť nedostala aj ja, ale to už je iná
téma.
Ako zvládate kariéru herečky,
moderátorky a mamy? Čo je pre vás
absolútnou životnou prioritou?
Byť mamou a tráviť čas so svojím synom
je priorita priorít. Bez debaty. Nikdy som
si ani nemyslela, že to bude inak. Naozaj
veľmi milujem svoje dieťa a chcem byť
s ním, kým on chce byť tak veľmi so
mnou. Už teraz trpím vedomím, že sa to
raz zmení a nebude mať potrebu tráviť
so mnou toľko času.
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Prioritou Mišky Majerníkovej je byť
mamou a tráviť čas so synom.

Spoznáva vás váš syn na obrazovke
alebo v rádiu? Vníma, že jeho mama
je možno známejšia ako iné mamy?
Pôjde vo vašich šľapajach, čo sa týka
povolania?
Toto u nás vôbec neriešime. Matúš má
sedem rokov, takže áno, už si občas
všimne, že som v televízii a počuje ma
z rádia, ale neviem, ako to ukladá v tej
svojej makovici. Je to proste maminkina
práca. Vysvetlite dieťaťu, že maminka
sa v telke len na niečo hrá. Zdá sa mi
to absurdné a asi potrebujem, aby
na túto tému ešte dorástol. Okrem
toho pozeráme v televízii viac-menej
len rozprávky. V tých animovaných veľa
nehrám. A pevne verím, že v mojich
šľapajach nepôjde.
Ste rodená Bratislavčanka. Nikdy ste
teda nemuseli riešiť dilemu, či bývať
v meste alebo na okraji – v nejakom
satelite? Ste mestský človek? Vedeli by
ste bývať na dedine? Aké sú podľa vás
výhody života tam, kde ho žijete teraz?
Vždy som bola mestský človek a asi stále
som. Ale priznávam, že vekom sa zo mňa
stáva väčší mizantrop a potrebujem byť
častejšie sama. Veľmi vyhľadávam prírodu
a ideálne miesta, kde nie je veľa ľudí. Preto
aj bývam ďalej od centra, v mestskej
časti blízko stromov, riek a cyklistických
trás. Práve toto považujem za najväčšiu
výhodu – stále som v meste a napriek
tomu blízko prírody. Aj keď doprava
začína byť neúnosná. Neviem, či by som
zvládla nastálo žiť v dedine, ale chatu
na víkendy by som tam prijala.

Čo neviete o Michaele
Majerníkovej?
Voľný čas trávim:
V prírode, pri dobrej káve alebo
s priateľmi pri pohári dobrého vína
Film, ktorý si pozriem aj po x-tý raz:
Pupendo, Pelíšky, Láska nebeská,
Deadpool, „tarantinovky“ a mnohé iné
Jedlo, ktoré varím najradšej:
Milujem väčšinu jedál, ktoré mi uvarí
niekto iný
Miesto, na ktoré sa s radosťou
vraciam: Chorvátsko
Zážitok, na ktorý nikdy
nezabudnem: Narodenie môjho syna
Doteraz neprezradené
tajomstvo: Dobrý pokus!
Ako by ste opísali svoje bývanie? Ako
ste si vyberali byt, ako ste ho zariadili
a k akému štýlu inklinujete?
Bývanie sme hľadali blízko toho, ako sme
bývali predtým. Aby sme neboli ďaleko
od našich rodičov a zároveň neopustili
zázemie priateľov, ktoré sme už mali. Pre
mňa je najdôležitejšie mať v byte veľa
svetla, dostatok priestoru a veľa dreva.
Čiže zrejme inklinujem skôr k vidieckemu
štýlu. Ale páči sa mi kombinovať do toho
prvky z iných štýlov. Hlavne nech z toho
ide pohoda, nech máte chuť sa prikryť
dekou, dať si dobrý čaj a otvoriť príjemnú
knihu.

Ak by ste si mohli na život vybrať
akékoľvek miesto na Zemi, kde by to
bolo a prečo?
Človek je podľa mňa najradšej vždy
tam, kde si vytvorí zázemie. A to nám,
prirodzene, vo väčšine prípadov tvorí
rodina. Takže tu mi je dobre. A vždy mi je
tu lepšie, keď idem do sveta a zistím, ako
to je tam. Potom mi je doma ešte lepšie.
Trošku viac by som ale chcela do toho
sveta chodiť, tak snáď časom...
V závere minulého roka ste oslávili
okrúhlu 40-tku. Je to vek, kedy ľudia
zvyknú bilancovať, hodnotiť, obzerať sa
za seba... Čo vnímate ako svoj doteraz
najväčší úspech, s čím ste spokojná a čo
v nasledujúcej 40-tke určite nechcete
zmeškať?
Neviete, kedy sa to stalo? Štyri dekády.
Lebo ja neviem. Som rada, že mám
syna, naozaj som. Veľmi by som chcela,
aby bol šťastný a veselý. Som rada,
že môžem povedať, že robím prácu,
ktorú mám rada. Považujem to za veľmi
dôležité a viem, že nie každý má také
šťastie. A som rada, že si viem urobiť
čas na veci, ktoré považujem za vitálne.
Chcem sa o seba starať a mať sa rada,
aby mohli aj ostatní. Takže nechcem
zmeškať nič, čo pokladám za dôležité,
nechcem byť v strese a naháňať sa. Žiť
pekne.
Text: Miroslava Hýbl
Foto: Jozef Strapák,
Matúš Lago
archív Michaela Majerníková

VYUŽITE TERAZ NÁŠ VÝHODNÝ ÚVER
A MY VÁM GARANTUJEME, ŽE VAŠE
SPLÁTKY BUDÚ ROVNAKÉ AŽ 20 ROKOV.
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na návšteve

Na nedostatok priestoru sa rodina
v novom dome nemôže sťažovať.

Spokojní klienti PSS v Trnovci

DOMa 1/2020

DOM PLNÝ
PREKVAPENÍ
Na mieste, kde si rodina Ivanková zrekonštruovala
dom, stála kedysi chalúpka ich predkov. Tí svoje
bývanie natoľko milovali, že ho dali zvečniť maliarovi.
Ich potomkom tak do dnešných dní ostala milá
pamiatka na miesto plné lásky a pokoja. Vitajte
v Trnovci, ďalšom mieste, kde sa Prvá stavebná
sporiteľňa postarala svojim klientom o vynovenú
strechu nad hlavou. A rekonštrukcia to bola naozaj
dôkladná. Z pôvodnej stavby totiž
ostali len obvodové múry.
12

Viera Reich,
obchodná zástupkyňa PSS

Nové bývanie
vďaka PSS
Cesta k vynovenej streche nad hlavou
však nebola jednoduchá. „V bankách nás
pri žiadosti o úver odmietli a preto sme
sa vybrali do Prvej stavebnej sporiteľne.
Vtedy sme už boli s manželom aj trochu
smutní, pretože na takú nákladnú
rekonštrukciu, akú sme plánovali, sme
potrebovali viac peňazí, ako nám núkali
banky. Mali sme však veľké šťastie
na Vieru Reich, obchodnú zástupkyňu,

ktorá nás uistila, že PSS-ka nám určite
pomôže. Dodala nám optimizmus
a my sme uverili, že sa konečne
po dvadsiatich rokoch manželstva
môžeme presťahovať do vlastného,“
povedala nám Janka Ivanková. A tak sa
aj stalo. „Títo klienti ku mne naozaj prišli
po skúsenostiach v bankách s obavami
a strachom, ale peniaze získali a ja
mám veľkú radosť z toho, že si mohli
zaobstarať takéto krásne bývanie,“
dodala obchodná zástupkyňa PSS Viera
Reich. Sympatická rodina využila výhody
úveru na rekonštrukciu nehnuteľnosti bez
záložného práva v kombinácii s úverom
na vybavenie domácnosti. Výhodný
úver na rekonštrukciu nehnuteľnosti
môže dostať aj úplne nový klient.
Dôležité je však poznamenať, že ten
kto myslí dopredu, uzatvorí si zmluvu
o stavebnom sporení skôr a istý čas
na ňu aj sporí, získa vždy výhodnejšie
úverové podmienky ako klienti bez
predchádzajúceho sporenia.

Interiéru dominuje svetlo a drevo.

Rekonštruoval manžel
Tak, ako mala pani Ivanková šťastie pri
výbere úveru od PSS-ky, mala šťastie
aj pri výbere manžela. Ten sa totiž
o kompletnú rekonštrukciu domu, ktorý
zdedili po starej mame, postaral úplne
sám. „Je tu nové v podstate všetko.
Dali sme do poriadku steny, zateplila sa
podlaha, stropy, máme nové elektrické

Z pôvodnej stavby sa
zachovali len obvodové múry.

Domáci si nechali zarámovať obraz
chalúpky, ktorá kedysi stála na mieste
rekonštruovaného domu.
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V

útulnej dedine, pár kilometrov
od Holíča, nás privítala domáca
pani Jana Ivanková. Hneď
po príchode sme zažili milé
prekvapenie. Dom, ktorý pri pohľade
z ulice vyzerá naozaj malý, nás doslova
šokoval svojim rozľahlým priestorom
vo vnútri. Zrejme za tento optický klam
môže samotná stavba domov, typických
pre Záhorie. Aj keď to zvonku vyzerá
tak, že sused susedovi vidí do kuchyne,
pravda je v tomto prípade úplne iná. Pani
Ivanková si všimla náš údiv a od srdca
sa zasmiala. „Ľudia sú často prekvapení,
keď k nám prídu. Áno, na nedostatok
miesta sa tu nemôžeme sťažovať.
Je tu 5 izieb, dve kúpeľne a jedna
kuchyňa,“ prezradila nám s tým, že
v novozrekonštruovanom dome býva aj
so svojou rodinou už pár mesiacov.

na návšteve

rozvody, kúrenie, omietky. Z pôvodnej
stavby ostali len obvodové múry,“
dozvedeli sme sa od domácej pani. „Bolo
tu naozaj veľa práce a trvalo to dva roky,
ale stálo to za to,“ dodal jej manžel.
„Keď si teraz spomeniem na to, ako dom
vyzeral kedysi a dnes, ani sa mi nechce
veriť, že je to ten istý dom.“

Najlepšie sa býva
vo vlastnom
Manželia sa na rekonštrukcii vo všetkom
dohodli a spoločne hľadali cestu,
ako si bývanie čo najviac zútulniť.
Z typického dedinského domčeka
so zlou dispozíciou a málo využitým
priestorom tak neostal kameň na kameni.
Rodina po rekonštrukcii získala veľkorysý
otvorený priestor a bonus, ktorý potešil
najmä ich dve dcéry. Maturantku
Janku a o desať rokov mladšiu Nelku.
Prerobilo sa totiž aj podkrovie a každá
z nich má teraz vlastnú izbu. A to nie
je všetko. „Potrebujeme ešte nejaký
nábytok a dievčatá by chceli aj bazén,
takže na všetkom stále pracujeme.
Konečne sme ale vo vlastnom,“ vyhlásila
s radosťou pani Ivanková, ktorá by svoje
bývanie určite nemenila. Nič sa vraj
nevyrovná dedinskému pokoju a rodine,
ktorú má hneď nablízku.
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Text: Miroslava Hýbl
Foto: archív PSS

Aj kúpeľňa je ladená do svetlých farieb.
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Pred rekonštrukciou

Trnovec
a trdelníky
Prvá zmienka o obci Trnovec
sa datuje do roku 1548. Domy
v obci stavali už v 18. storočí z hliny
a nepálených tehál, aby sa znížilo
riziko vzniku požiarov. Názov
Trnovec nesie obec od roku 1920.
Majú tu tradíciu malé trdelníky,
ktoré sa piekli na ohni
na drevených trdlách
počas fašiangov.

O celú obnovu sa postaral domáci pán.

naše skúsenosti

KEĎ ZÍSKATE KLIENTA,
MÁTE VOČI NEMU
zo dpove dnosť
Niekedy nemusíte chodiť na pracovné pohovory, aby ste získali svoj
džob snov. Niekedy vás k nemu privedie jednoducho neuveriteľná náhoda.
A presne toto sa stalo našej kolegyni Žofii Kolodzejovej.

S

Dôvera je základ

Žofiu Kolodzejovú jej práca už od začiatku
chytila za srdce. Vždy totiž rada pracovala
s ľuďmi a ako každá matka oceňovala aj
možnosť voľnejšej pracovnej doby. „Táto
práca je pre mňa ako stvorená a naozaj ma

dosiahnuť nielen kvalitou produktov,
ale aj našim zodpovedným a ľudským
prístupom,“ tvrdí.

Spoločne hľadáme
riešenia

baví. Nie je to len nejaká fráza. Nevydržala
by som tu totiž tak dlho, ak by ma táto
práca nebavila. Chytilo ma to za srdce,“
usmieva sa územná riaditeľka, na ktorej
pracovný zápal vidieť na prvý pohľad.
A čo je jej krédom? „Zodpovedný a ľudský
prístup. Vždy som bola presvedčená
o tom, že keď získame pre PSS-ku klienta,
máme voči nemu zodpovednosť. Klient
nám prejavil dôveru a našou prvoradou
úlohou je túto dôveru nestratiť. To môžeme

Naša kolegyňa však aj naďalej rada
navštevuje klientov v teréne spolu so
svojim tímom. „Aj ako územná riaditeľka
často chodím so svojimi obchodnými
zástupcami za klientmi. V tíme mám
aj novších kolegov a je dobré, keď
prídem ako opora. Ak je nejaký problém,
komplikovanejší prípad, viacerí sa
poradíme, aby sme našli pre klienta čo
najlepšie riešenie jeho situácie,“ vysvetlila
nám s tým, že práca obchodného
zástupcu nie je len vypisovať papiere.
O klientov sa treba zaujímať komplexne,
porozumieť ich špecifickým potrebám
a prinášať riešenia, ktoré im zjednodušia
život. A čo ju na jej práci najviac baví?
„Veľmi sa teším z toho, že už vidíme
ovocie našej práce a žneme, čo sme
kedysi zasiali. Pred rokmi sme totiž
často chodili do terénu, hovorili ľuďom
o našich produktoch, učili sme ich sporiť.
A tak dnes máme rodiny, kde si sporia
celé generácie. Taká je napokon aj moja
vlastná. Všetci využívame produkty Prvej
stavebnej sporiteľne. Nielen klienti, aj my
vidíme, že rozhodnutie byť klientom PSS,
bolo tou najlepšou voľbou.“
Text: Miroslava Hýbl
Foto: archív PSS

ŽOFIA KOLODZEJOVÁ
Práca a počet rokov v PSS:
územná riaditeľka, okres Kežmarok, 21 rokov v PSS
Na práci v PSS sa jej najviac páči:
komunikácia a priamy kontakt s klientom,
spoznávanie nových ľudí, spokojnosť klientov
Záľuby: čas strávený s vnúčatami, cestovanie, záhradkárčenie
Kontakt: 0915 740 376
E-mail: zofia.kolodzejova@fopss.sk
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územnou riaditeľkou Žofiou
Kolodzejovou sme sa stretli
v historickom centre Spiša v Kežmarku. V meste pod Tatrami
nás privítala s úsmevom a dobrou
náladou. Keď totiž máte niekomu
rozprávať o svojej práci, ktorá je aj vašou
záľubou, je to potešenie pre obe strany.
„K práci pre Prvú stavebnú sporiteľňu
som sa dostala náhodou,“ začala svoje
rozprávanie Žofia Kolodzejová. „Bola som
práve na návšteve u susedy, keď za ňou
prišli kolegovia z PSS-ky s ponukou práce
obchodnej zástupkyne. Suseda už mala
sprostredkovateľské skúsenosti pre PSS,
ale predstava pracovať ako obchodná
zástupkyňa jej aj napriek môjmu
presviedčaniu, aby to skúsila, „nesadla“.
Zrazu mi položili otázku, či by som to
nechcela skúsiť ja. Tak som si povedala,
prečo nie? Prečo to neskúsiť?“ Dnešná
územná riaditeľka podľa vlastných slov
s prekvapením zistila, že v novej práci
sa na rozdiel od svojej susedy doslova
našla. Každému totiž vyhovuje niečo iné
a v tomto prípade náhoda zaúradovala
tým najlepším smerom.

aktuálne

FINANCUJTE VÝHOD
Plánujete kúpu
nehnuteľnosti? Čaká
vás prestavba alebo
zariaďovanie bytu či domu?
Prípadne už pekný byt
máte, ale váš bytový dom je
starší a vyžaduje si obnovu?
Všetky predstavy môžete
jednoducho zrealizovať
s pomocou PSS. Neveríte?
Vyberte si z ponuky našich
úverov a doprajte si svoje
vysnívané bývanie.

Modernizáciu
a prestavbu

•B
 ez založenia nehnuteľnosťou
•9
 0 % z úveru dostanete vopred
•A
 KCIA - fixácia splátky
až 20 rokov!

Od: 3 000 €
Do: 50 000 €

Vybavenie
domácnosti
DOMa 1/2020

• Bez založenia nehnuteľnosťou
• Bez ručiteľa
• Rýchle a jednoduché spracovanie

Od: 3 000 €
Do: 7 000 €
16

TIPY PRE
Akciovú fixáciu
splátky na 20 rokov
môžete mať aj pri
úvere so založením
nehnuteľnosti
Úvery zo stavebného
sporenia môžu mať
splatnosť až 30 rokov,
čo pre vás znamená
nízku mesačnú splátku
Ponúkame
zvýhodnené
podmienky
na splatenie iných
(predchádzajúcich)
úverov
Možnosť odkladu
splátok
pri nečakaných
životných situáciách
Spolu s úverom
vybavíte
aj rôzne druhy
poistení, ktoré
sprostredkúvame
pre UNIQA
poisťovňu, a. s.

DNE S NAŠIMI ÚVERMI
Kúpu alebo
výstavbu

•S
 o založením
nehnuteľnosťou
• Splatnosť až 30 rokov
•O
 cenenie nehnuteľnosti
zmluvným znalcom

Od: 7 000 €
Do: 170 000 €

VÁS:
Na financovanie
výstavby domu
odporúčame naše
obľúbené postupné
financovanie

Úver na vybavenie
domácnosti
netreba dokladovať
bločkami a faktúrami
Pri obnove bytového
domu dostanete
bezplatne energetické
posúdenie vašej
nehnuteľnosti

S našim obchodným
zástupcom sa môžete
stretnúť aj tam, kde
to vyhovuje vám

Obnovu
bytového domu

•Ú
 roková sadzba od 1,25 %
•V
 oľba fixácie
úrokovej sadzby
•P
 okrytie až 100 %
plánovaných úprav

Od: 20 000 €
Do: neobmedzene
Najrýchlejšia cesta k lepšiemu bývaniu

Navštívte čím skôr našich obchodných zástupcov. Kontakty nájdete
na www.pss.sk alebo nám zavolajte do Centra telefonických služieb
na číslo 02/58 55 58 55 a dohodneme vám stretnutie.
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Úver poskytneme
aj žiadateľovi
v dôchodkovom veku

Inšpirácie

NAJNOVŠÍ TREND
V BÝVANÍ minimalizmus

riéru

aždému inte
...pristane k

Stretneme sa s ním už nielen
v móde. Načo potrebujeme
doma niekoľko kabátov, keď
nosíme najčastejšie vždy ten
istý? To isté platí aj v našich
bytoch či domoch. Prečo zapĺňať
priestor zbytočnosťami, keď sa
o nich potom budeme
potkýnať? Minimalizmus je
najnovší životný štýl, ktorý je
radikálnou odpoveďou na čoraz
konzumnejšiu spoločnosť a náš
uponáhľaný život.

Prečo áno?
✓ menej prachu
✓ pocit slobody
✓ veľa vzdušného priestoru
✓ pohodlnejšie upratovanie

DOMa 1/2020

✓ šikovné úložné priestory
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Ako na to

Ak sa aj vy rozhodnete výrazne obmedziť zbytočné
vyhadzovanie peňazí na zariadenie interiéru, je dôležité
len jedno. Triedenie. Veci, ktoré nevyužívate a na ktoré
u vás sadá prach, posuňte tým, čo ich naozaj potrebujú.
Môžete ich darovať alebo predať. Potom sa vaše bývanie
„zminimalizuje“ oveľa ľahšie. Po pretriedení príde na rad
hra s priestorom. Rozhodnite sa pre jeden hlavný a pár
vedľajších kúskov nábytku, ktoré rozostavíte tak, aby bol
medzi nimi dostatok priestoru. Miestnosť tak bude opticky
vyzerať oveľa väčšia. V prípade potreby doprajte izbe aj
novú maľovku, siahnite však po neutrálnych farbách, ktoré
sú pre minimalistický štýl ako stvorené. Do vášho bývania
toto všetko prinesie čistotu a poriadok. A zároveň budete
mať veľmi dobrý prehľad o tom, kde sa vaše veci práve
nachádzajú. Ak sa vám zdá, že byt či dom v neutrálnych
farbách bude pôsobiť veľmi stroho, nemusíte sa báť rozbiť
tento koncept jedným výraznejším prvkom. Farebný vankúš
alebo obraz dokážu v tomto prípade hotové divy. Nadšenci
minimalizmu nedajú dopustiť aj na rôzne technické detaily,
ktoré spravili ich domov oveľa útulnejším. Vstavaná
chladnička či šatník v stene sa opäť postarajú o to, aby
všetko pôsobilo prehľadným a čistým dojmom.

Znaky
minimalizmu
v interiéri
• málo nábytku
• prirodzené svetlo
• jednoduché zariadenie
• otvorený priestor
• vstavané zariadenie
• nadčasové vybavenie
• neutrálne farby

Vyhnite sa tapetám so vzormi či kobercom s výrazným farebným
motívom. Tieto kúsky totiž miestnosť opticky zmenšia a bude
pôsobiť stiesnene. Minimalizmus však nie je pre každého. Ako
sa hovorí, každý životný štýl sa začína v hlave, takže ak nie sú aj
členovia vašej rodiny presvedčení o tom, že práve toto je správna
cesta, ďaleko sa nedostanete. Stále vám totiž v byte budú
pribúdať nejaké „lapače prachu.“ Pri minimalizme víťazí kvalita
nad kvantitou, dajte si preto pozor aj na to, aby cena jednotlivých
výrobkov či kusov nábytku výrazne neprekročila váš rozpočet.
Text: Miroslava Hýbl
Foto: Fotky&foto
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Na čo si dať pozor

Minimalistické bývanie
fotografa Michala Petríka:

RÁD ROBÍM
VECI INAK

DOMa 1/2020

Keď sme vstúpili do jeho
bytu, mali sme pocit,
že sa v ňom poriadne
„vybúril” nejaký šikovný
dizajnér. Nie je to však
tak. Michal Petrík síce
neskrýva záľubu v tomto
odbore, ale profesionálne sa mu nevenuje.
Je totiž jedným
z najtalentovanejších
fotografov svojej
generácie. A k foteniu
sa dostal naozaj
kuriózne – z autodielne.
Netrvalo dlho a pred
objektív sa mu postavili
najslávnejšie hviezdy
nášho šoubiznisu. A tak
Michalovi prischlo
pomenovanie
celebritný fotograf.
Ste automechanik a profesionálne
sa venujete foteniu. Patríte medzi
našich najšikovnejších a najznámejších
fotografov. Aká bola cesta od áut
k fotoaparátu?
Od mala som chcel byť automechanikom,
alebo kamionistom.  Paradox je, že
fotenie nikdy nebol môj koníček. Nič som
o tom nevedel. Život býva nevyspytateľný.
Bola to náročná cesta. Dlho som sa hľadal
a nevedel, akou cestou sa vybrať. Stále
som sa chcel nejakým spôsobom držať
pri autách. Istý čas som aj mal vlastnú
autoumyváreň. No stále to nebolo to
pravé orechové. Vtedy som sa však dostal
k práci, vďaka ktorej som začal používať
Photoshop a neskôr som fotil aj takzvané
textúry. Trvalo ale ešte nejaký čas, kým
som si jedno ráno povedal: Prečo nefotiť
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na návšteve
xx

Všade sú jednoduché a čisté línie, kombinácia dreva a tmavých farieb.

Ako sa vlastne stalo, že vás začali
vyhľadávať celebrity a odrazu bol z vás
dvorný fotograf mnohých známych
tvárí z nášho šoubiznisu?
Stalo sa to nejako samo. Začal som fotiť,
fotky sa pomaly šírili medzi ľudí

a začal byť o ne záujem. Raz mi zazvonil
telefón a ozval sa manažér tanečníkov
Johnyho Mečocha a Lady Mel. Povedal,
že im vypadol fotograf a chcel vedieť, či
by som to nevzal. Ja som, samozrejme,
nezaváhal a išiel som. To boli prví známi
ľudia, ktorých som fotil a fotky mali
obrovský úspech. Bol to neuveriteľný
pocit, keď sa postupne začali viac a viac
ozývať čoraz známejší ľudia. Spočiatku
to boli hlavne naši raperi, na Slovensku
asi nie je ani jeden, čo by nemal moje
fotky. V roku 2013 mi raz zavolal aj
Rytmus. A po fotení s ním sa už spustila
lavína. Všetci ma začali brať úplne inak.
Pre mňa to bola veľká česť a bol som
nesmierne vďačný - a stále som, že ľudia
chodia za mnou, dávajú sa fotiť

a dôverujú mi. A, samozrejme, nielen tí
známi ludia, ale aj bežní.
Stáva sa, že vám celebritní klienti
hovoria do vašej práce a snažia sa, aby
ste fotili podľa ich predstáv?
Nie, to sa mi hádam ešte nestalo. Skôr
by som povedal, že prídu so strachom,
čo ich čaká.  Ja sa vždy opýtam, na aký
účel potrebujú fotky, akú majú približnú
predstavu, ukážu mi outfity a zvyšok je
na mne. Prídu, pretože vedia, aká je moja
práca a že mi do toho hovoriť netreba.
Že ja som ten, čo vie, čo má robiť. Oni
zas vedia, čo majú robiť na pódiu či
pred kamerou. Skôr to býva opačne.
Necelebritní klienti niekedy „vedia fotiť”
lepšie.  Ale ja si vypočujem každého
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aj ľudí a prečo sa nevypracovať na top
fotografa? Hoci som nikoho nepoznal,
bol som - a aj som - obyčajný chalan,
ktorý sa nebojí snívať v reálnom živote
odvážne sny a ísť si tvrdo za tým, čo som
si zaumienil. Pamätám si, ako som sa
pohádal s bývalou priateľkou, keď chcela
ísť na dovolenku a ja som povedal, že
nejdem, lebo peniaze, ktoré som si zarobil,
som nechcel minúť na dovolenku, ale
na prvý fotoaparát. 

na návšteve
Z pohľadu na pracovný kútik je jasné, že patrí fotografovi.

a snažím sa splniť ich predstavy. Svoj
rukopis však nemením.

DOMa 1/2020

Majk Spirit, Rytmus, Kali, Eva Máziková,
Zuzana Belohorcová, Twiinsky, Anita
Soul, Igor Kmeťo, Tina... To je len zopár
mien, s ktorými ste spolupracovali.
Prezradíte, kto z nich je váš obľúbenec
a kto naopak nie?
Nerád by som niekoho urazil. S každým
sa mi dobre pracuje a s každým sa
rád pri fotení stretnem. Každý z nich
je svojský a iný. Ale ak už musím
odpovedať priamo na vašu otázku, tak
mám rád Rytmusa. Má totiž jedinečný
štýl. Je to fenomén. Jeho som fotiť
naozaj chcel ešte predtým, ako sa ozval.
On je človek, ktorý si vyberá len to
najlepšie a pracuje s najlepšími. Ale mám
veľmi rád aj Kaliho, pretože je ľudský
a skromný. Výborne sa s ním
spolupracuje, pretože sa nerád fotí a tak
naša práca trvá vždy len krátko. Sotva
príde a už aj spokojný odchádza. 
Okrem fotenia je vaše hobby aj dizajn.
Vidíme to na vašom byte. Je naozaj
krásny.
Ďakujem pekne. Dizajn mám rád už
dlho, vždy ma to fascinovalo, ale dlho
som len obdivoval, ak som videl niečo
pekné. Je to podobné ako s fotkou.
Dávam von svoje myšlienky a predstavy
a zrealizujem ich. Mám rád, keď sa
z mojej práce ľudia tešia. Dávam do toho
tiež niečo zo seba, ako pri fotografovaní.
K dizajnu som sa odhodlal až minulý rok
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Michal má rád súhru farieb, tvarov a vzorov.

a s bytom mi pomáhal kamarát, ktorý
moju predstavu zhmotnil. Teraz by som
si to už ale robil všetko sám.
Kde žijete a prečo ste si na život vybrali
práve toto miesto?
Som rodák z Oravy, načo som veľmi
hrdý. Ako malý chlapec som sa spolu
s rodičmi a sestrou presťahoval
do Trnavy a tu žijem doteraz. Som tu
spokojný. Trnava je pekné mesto a nie
je tu zhon veľkomesta. Celú ju prejdete
na bicykli a všade sa jednoducho
a rýchlo dostanete. Čo v Bratislave
neplatí. Trnava má dobrú polohu, je
blízko k hlavnému mestu, aj k iným
väčším mestám. Niekedy som rýchlejšie
na fotení v Bratislave ako klient
z Bratislavy, ktorý sa musí prebojovať
cez zápchy a kolóny. Musím sa ale
priznať, že kým som si kúpil byt, chcel

som žiť v Bratislave. No zmenil som
názor, zostal som verný Trnave a som
tu spokojný. Mám tu rodinu a blízkych
kamarátov.
Kde a ako ste bývali predtým, než ste
našli svoje miesto v tomto byte? Ako sa
vám tu býva?
Než som si kúpil byt, býval som
u rodičov v rodinnom dome na okraji
Trnavy, no nie ďaleko od centra. Takže
som „domový” typ. Stále tam rád
chodím a trávim čas hlavne v lete. Na byt
som si musel chvíľu zvykať. Preto som
si ho aj vyberal tak, aby som sa tu cítil
ako v dome. Vrátane lokality, prostredia,
počtu obyvateľov. Býva sa mi tu dobre,
mám málo susedov, je to tu veľmi
pokojné. Nie je to klasické sídlisko, kde
je bytovka vedľa bytovky. A je tu aj veľa
zelene.

Kto je Michal Petrík?
Rodák z Oravy, ktorý má v rámci
fotografovania svoj špecifický
rukopis. Jeho fotky vďaka tomu
mnohí nazývajú „petrikofky.“
Patrí do top rebríčka slovenských
fotografov, ktorého vďaka
pozitívnemu prístupu a skromnosti
spoznáva čoraz viac ľudí. Milovník
áut, fitness a zdravého jedla.

Aj kúpeľňa je minimalistická.

Váš byt zrejme očarí všetkých
milovníkov moderného dizajnu
a minimalizmu. Povedzte nám, prosím,
viac o tom, prečo ste sa rozhodli práve
pre tento štýl bývania.
Neraz sa mi stalo, že byt očaril aj
majstrov, keď prišli niečo dorábať.
Hovorili, že je vraj iný, než byty, na aké
sú zvyknutí. Čo ma, samozrejme, veľmi
teší. Rád robím veci inak a to platí
nielen pri fotení. Som veľký detailista,
mám rád súhru farieb, tvarov a vzorov.
A mám rád jednoduché veci, preto
sympatizujem s minimalizmom.
Samozrejme, moja fantázia mala
v tomto byte tiež svoje hranice, ale som
spokojný a cítim sa tu dobre. Viac sa
vybúrim v rodinnom dome. 

nerobil. No dnes už môžem povedať,
že to bol asi najväčší masaker počas
celej rekonštrukcie. Veľa vecí som si
robil aj sám. Kompletné vypratanie,
odstránenie starých tapiet, búranie
jadra, ľahkých tehlových nenosných
priečok, trhanie parkiet. Ale na búranie
nosnej steny som zavolal firmu, ktorá
to spravila. Od zbúrania, upratania
odpadu až po osadenie oceľového
nosníka. Aj napriek tomu, že sa mi môj
byt páči a som spokojný, určite by som
už veľa vecí spravil inak. Nešiel by som
už do takého minimalizmu, skôr by
som zvolil trošku teplejší „mood” bytu,
ale stále s prvkami jednoduchosti. Ale
každému sa asi po istom čase žiada
nejaká zmena.

Svoj byt ste predpokladám aj
rekonštruovali. Čo vám dalo najviac
zabrať? Boli to svojpomocné práce
alebo ste si najali nejakú firmu? Je
niečo, čo by ste už dnes spravili vo
svojom byte inak?
Áno, byt som kupoval v pôvodnom
stave a to doslova. Presne taký som
však chcel, aby som si ho mohol
prerobiť podľa svojich predstáv. Pri
rekonštrukcii mi veľmi pomohol aj môj
kamarát Mário Ďuriš, za čo som mu
veľmi vďačný. A čo mi dalo najviac
zabrať? Suseda, ktorá býva nado
mnou a bola veľmi „rada”, keď som
búral nosnú priečku medzi kuchyňou
a obývačkou.  Samozrejme, mal som
povolenie od statika, inak by som to

Pre mnohých z nás je to veľká dilema.
Byt v meste alebo dom v nejakej
satelitnej oblasti? Ako by ste sa
rozhodli vy?
Nikdy som netúžil po byte priamo
v centre. V budúcnosti chcem určite
dom. Byt som bral ako dočasné
riešenie pre slobodného workoholika
a donedávna som v ňom bol sám. Vtedy
to bola ideálna voľba. Ale ak budem mať
rodinu, potom chcem určite aj dom. A to
znamená, že to bude niekde v satelitnej
štvrti Trnavy. Dom je pre rodinu určite
lepšia voľba a je super vyjsť na terasu,
neriešiť susedov, ani to, či som si pustil
hlasnejšie hudbu.
Text: Miroslava Hýbl
Foto: Michal Petrík
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Tento byt patrí človeku, ktorý má cit pre dizajn.

rady a tipy

Záclony, závesy, žalúzie,

Záclony

VIETE SI
VYBRAŤ?

Rozhodne najjednoduchší a najlacnejší
spôsob ako vyzdobiť interiér a zároveň sa
postarať o jeho tienenie sú záclony. Môžete
sa rozhodnúť pre hotové alebo metráž.
Ak vám „sadne“ na vaše okno či priestor už
hotová záclona, odporúčame vybrať si túto
možnosť. Ušetríte si tak starosti so šitím,
strihaním či meraním. Výhodou metráže je
zas jej variabilita. A ak náhodou kúpite viac
ako reálne využijete, môžete si z nej ušiť
nejaký iný bytový doplnok.

✓ dodajú interiéru útulnosť
a pocit domova
✓ farebne osviežia priestor
✓ jednoduché pranie
✓ nemusia sa žehliť
✗ sú to lapače prachu a roztočov,
		 nevhodné pre alergikov
✗ obľúbená hračka domácich
miláčikov, psy a mačky sa na
nich často poriadne „vyzúria“

Závesy

DOMa 4/2019

Plnia okrem estetickej a dekoračnej, aj tieniacu
funkciu. Mnohí ľudia im dávajú prednosť pred
žalúziami, pretože domovu dodajú väčší pocit
pohodlia. Podľa názoru bytových dizajnérov by
vo vašej spálni určite nemali chýbať. Niektoré
druhy závesov dokážu miestnosť zatemniť
dokonca až na 100 percent a neprepustia tak
do miestnosti v prípade potreby vôbec žiadne
svetlo. Môžete si vybrať z mnohých farieb
či vzorov.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
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ochrana pred svetlom
aj pred zvedavými susedmi
zútulnia miestnosť
rýchla výmena
kombinovanie s ďalšími textíliami
zakryjú nedostatky miestnosti
náročnejšie pranie
dlhšie sušenie

rolety...
Ak sa sťahujete do nového domu či bytu, prípadne
plánujete pekne zrekonštruovať ten starý, jednou
z vašich úloh určite bude – vybrať najvhodnejšie
tienenie. Dnes sú už v ponuke mnohé možnosti ako sa
chrániť pred slnkom či zvedavými pohľadmi. Viete však,
ktorá je pre vás najvhodnejšia?

Rolety

Rozdiel medzi žalúziami a roletami je v tom, že
rolety sú zvyčajne vyrobené z textílie. Výhodou
však je, že si preto opäť môžete vyberať z množstva
druhov, materiálov a farieb. Všeobecne však
platí, že čím kvalitnejší textilný materiál, tým
drahšia investícia. Na trhu sú však už aj také, ktoré
odpudzujú prach alebo odrážajú svetlo. Manipulácia
s nimi je pomerne jednoduchá, keďže majú len dve
polohy – vytiahnutú a zatiahnutú.

✓
✓
✓
✓
✗
✗

ochrana pred slnkom
rôzne stupne tienenia
dekorácia okien
veľký výber
len dve polohy
náročnejšie čistenie

Žalúzie

Čoraz viac ľudí si dnes vyberá ako spôsob
tienenia v byte či dome žalúzie. Poznáme
interiérové a exteriérové. Ak vám do miestnosti
páli slnko, oceníte ich najmä počas horúcich
letných dní, pričom sa práve tie vonkajšie dokážu
postarať o ešte väčší chládok a prítmie. Vyžadujú
si však náročnejšie montovanie a rovnako
sa pripravte aj na to, že miniete viac peňazí.
Nezabudnite však na kvalitný materiál, aby vaša
investícia nevyšla nazmar.
výrazné zníženie teploty a svetla
možnosť sklápania do rôznych polôh
odolnosť voči zlému počasiu
univerzálnosť
finančne náročnejšie
komplikovanejšie čistenie
Text: Miroslava Hýbl
Foto: Fotky&foto
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✓
✓
✓
✓
✗
✗

na návšteve

Šarišské Bohdanovce

MALÝ DOM, VEĽKÁ
REKONŠTRUKCIA
Malé bytové domy si
na Slovensku získavajú
čoraz väčšiu popularitu. Ich
obyvatelia totiž oceňujú
menšiu mieru anonymity,
ale zároveň dostatok
súkromia, ak ho práve
potrebujú. Jeden taký sme
našli aj v okrese Prešov,
kde sa fungujúca komunita
nájomcov a vlastníkov
bytov postarala o vydarenú
renováciu svojej strechy nad
hlavou.
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o Š arišských Bohdanoviec
na východe Slovenska je síce
ďaleká cesta, ale stálo to za to.
Videli sme totiž na vlastné oči,
že pomoc Prvej stavebnej sporiteľne
sa opäť dostala tam, kde ju najviac
potrebovali. „Nasťahovali sme sa
sem v čase, keď domu veľmi chýbala
rekonštrukcia. Bývame totiž na treťom
poschodí, pod strechou, a objavila
sa nám vtedy v byte pleseň. Toto nás
poriadne posúrilo, aby sme sa čím skôr
pustili do obnovy a opráv,“ povedala
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Vlastníci bytov si dali záležať na každom detaile, krásne obnovili aj schodisko.

Obyvateľom pomohla
s rekonštrukciou PSS.

Obrátili sa na PSS

Ján Lejko,
obchodný
zástupca
a supervízor
pre Prešovský
kraj

V Šarišských Bohdanovciach sa teda
pustili do rekonštrukcie, pričom prvé
práce sa začali v apríli 2018. „Tento
bytový dom je naozaj maličký. Podobné
domy na dedinách kedysi patrili
družstvám alebo obecným úradom
a bývali tam ich zamestnanci. Dnes
je, samozrejme, situácia iná,“ vysvetlil
Jaroslav Lejko, obchodný zástupca
a supervízor pre Prešovský kraj.
„Obyvateľom sme v tom čase poskytli
zvýhodnený úver v akciovej sadzbe
s maximálnou dobou splatnosti, takže
splátky ich fond priveľmi nezaťažovali,“
dodal.

obvodového plášťa. Odstránili sa
najzávažnejšie poruchy a systémové
chyby, modernizovalo sa vykurovanie
a nezabudlo sa ani na inštaláciu
termostatických ventilov. „Okrem toho
sme sa pustili aj do obnovy balkónov
a lodžií, vymenili a rekonštruovali
sme stúpačky, spoločné rozvody,
elektroinštaláciu či domové vstupy,“
vyrátala Mária Borov. „A nezabudnite
spomenúť aj zaizolovanú strechu
a výmenu a montáž okien,“ pripomenul
nám aj ďalší z obyvateľov bytového
domu, ktorý by rád majstrov pochválil.
„Poctivo pracovali!“

Poctiví majstri

Pleseň zmizla

A o čo všetko sa museli obyvatelia
spolu s odborníkmi postarať? Bytový
dom čakalo zateplenie a obnova

Rekonštrukcia bytového domu
v Šarišských Bohdanovciach sa
skončila v septembri 2018 a obyvatelia,

Miesto na bývanie si
našli aj lastovičky.

samozrejme, dúfali, že vďaka tomu bude
úspora na energiách čo najvyššia. Našli
sa však aj takí, čo predpokladaných
65 % rozhodne neočakávali. „Ja som
predpokladal 40-50 %,“ priznal sa
nám jeden z okoloidúcich obyvateľov.
„Rozdiel po rekonštrukcii rozhodne
cítime. Aj pri platbách za energie, aj
v lete. Dokonca aj pleseň zmizla,“ teší sa
spolu so susedmi Mária Borov. Ich radosť
je motiváciou aj pre Jaroslava Lejka,
obchodného zástupcu a supervízora pre
Prešovský kraj, ktorý tomuto bytovému
domu pomáhal s úverom od PSS. „Mám
rád svoju prácu, je kreatívna. Nedokázal
by som sedieť niekoľko hodín na stoličke
v kancelárii. Napĺňa ma, že som
v pohybe a medzi ľuďmi.“

Kde nájdete túto obec?
Šarišské Bohdanovce sa nachádzajú
na východe Slovenska v okrese Prešov.
Obec nájdete v Košickej kotline, v dolnej
časti údolia východného prítoku Torysy.

Text: Miroslava Hýbl
Foto: archív PSS

Pred bytovým domom
nechýbajú kvety.
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nám v mene obyvateľov a vlastníkov
bytov pani Mária Borov s tým, že sa
spoločne dohodli na všetkom. A najmä
- rýchlo.

DOMáci záhradkár

Jarná
záhrada
Je čas pustiť sa do práce! Aj vaša záhrada
totiž potrebuje po zime „reštart".
Starostlivosť si zaslúžia trávnik, stromy, kríky,
živé ploty, záhony a možno
aj záhradný nábytok.

Trávniky

Z trávnika odstráňte
napadané lístie, vetvy,
kamene a dôkladne ho
vyčistite. Pokoste ho
na najkratšiu dĺžku, bude
tak pripravený na následnú
vertikuláciu. Prerežte
existujúce trsy do hĺbky
3 - 5 mm, čím ho
prevzdušníte. Následne
nasypte na trávnik
kremičitý piesok a vytvorte
prirodzenú drenáž v pôde.
Ak sa v ňom objavil mach
alebo iná burina, ošetrite ho
špeciálnymi postrekmi.

Stromy, kríky,
živé ploty

Aj stromy, kríky a živé ploty
potrebujú jarný zostrih.
Pri stromoch treba
prihliadať na jednotlivé
odrody, pretože každá
potrebuje inú starostlivosť.
Kríky a zelené živé
ploty zastrihávajte bez
obáv. Desať až dvadsať
centimetrov pod
požadovanú výšku či šírku
neuškodí, naopak prospeje.
Krásne a rýchlo „vyženú"
výhonky a zahustia sa.
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Záhony

Záhony porýľujte, vyčistite
a kvalitne prevzdušnite.
Dobre si premyslite
rozmiestnenie jednotlivých
rastlín. Dôležité je dbať
na ich výšku, ale aj
jednotlivú farebnosť.
Doplňte do pôdy kvalitné
hnojivo a nezabudnite začať
otužovať vaše priesady
do zeleninovej záhradky.
Najideálnejší čas na to, aby krík alebo
živý plot získal nový strih, je jar.
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Text: Nadežda Zemanová
Foto: Fotky&foto

nápady a inšpirácie

KVETINOVÁ
de k orácia

Pohľad na živé kvety je vždy
pohladením pre dušu. Chcete
nimi vyjadriť niekomu svoju
lásku alebo sa len tak potešiť
z ich pestrofarebného čara?
Prebúdzajúca sa príroda nám
v tomto období ponúka veľa
krásnych poslov jari. Máme
pre vás tip: vyskúšajte si ich
naaranžovať spolu s nami!
Na výsadbu sú vhodné napríklad
prvosienky, cyklámeny,
sedmokrásky, z cibuľovín sú
to snežienky, krokusy, narcisy,
tulipány, modrice, konvalinky či
hyacinty. Všetky si môžete neskôr
vysadiť do svojej záhrady.

Ako na to

1

2

2
3
4

Potrebujeme
✓

drevenú debničku

✓

obojstrannú pásku

✓

nepriepustnú fóliu

✓

nožnice

✓

dekoratívne kamienky

✓

záhradný substrát

✓

prírodný mach

✓

kvety na výsadbu:
prvosienku, modrice,
hyacint

✓

dekoratívne zápichy
Text a foto:
Jaroslava Bašistová

3

4

5
5

6

6
7

Pomocou obojstrannej
pásky vystelieme debničku
nepriepustnou fóliou.
Na dno debničky nasypeme
kamienky, ktoré poslúžia ako
drenážna vrstva.
Pridáme záhradný substrát.
Na pripravený substrát
vložíme rastliny, ktoré
sme vybrali z pôvodných
kvetináčov a zasypeme
substrátom. Najvyššie
rastliny umiestňujeme
dozadu, nižšie do popredia.
Okolo rastlín môžeme pre
väčšiu dekoratívnosť použiť
aj prírodný mach. Bude
zároveň zadržiavať v pôde
vlhkosť.

Okraje debničky zasypeme
kamienkami.
Takýto aranžmán môžeme
obmieňať podľa príležitosti
vhodnými doplnkami.
Napríklad dreveným
srdiečkom na Valentína
alebo zápichmi s jarnými
motívmi a prepeličími
vajíčkami na Veľkú noc.
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1

7

humanita

Pomohli sme Centru na obnovu rodiny

DOMOV BEZ STRECHY
JE AKO DIEŤA BEZ RODIČA
Najlepší dar pre dieťa? Šťastná rodina! V našom okolí sú ľudia, ktorí nechceli počas Vianoc
pod stromček drahé oblečenie, ani šperky či parfumy. Snívali totiž o veciach, ktoré sú pre
nás ostatných samozrejmosťou. „Chcela by som sa zamestnať. Roboty sa nebojím, len
musím mať postarané o deti. Mojim snom je mať svoje bývanie, svoje súkromie...“

S

tanka (34) je mamou troch detí
Valérie (3), Peťka (7) a Nelky
(9). ,,Vyrastala som v detskom
domove, moji rodičia neboli
schopní sa o mňa postarať. S otcom
mojich detí som sa musela rozísť, lebo
začal užívať návykové látky a nechcela
som jeho vplyvom naše deti ohroziť.“ Ani
Zuzana (37) nemala jednoduchý život. ,,S
manželom pochádzame zo Spišskej Novej
Vsi. Do Bratislavy sme prišli za lepším
životom. Áno, sú tu síce lepšie platy, ale aj
vyššie náklady na život. Žiaľ, nevyšlo nám

na mieste, kde získajú rodičia v ťažkej
životnej situácii dočasný domov. Kde im
pomôžu postaviť sa opäť na vlastné nohy
a predovšetkým zabránia umiestneniu
ich detí do detských domovov. A práve
Centrá na obnovu rodiny dávajú tým,
čo to potrebujú, šancu začať odznova.
„V tomto Centre sa mi podarilo opäť sa
postaviť na nohy. Bez tejto podpory by
moje deti skončili v detskom domove a ja
by som pravdepodobne skončila na ulici.
Všetci obyvatelia Centra sú veľmi vďační
Prvej stavebnej sporiteľni, že prispela

rodiny s manželom a takmer dvojročnými
dvojičkami Evičkou a Lackom už rok.

Iba úsmev nestačí
Kúpa budovy centra a jeho rekonštrukcia
si v minulosti vyžiadali 83 000 eur. Projekt
podporil aj Arcibiskupský úrad výťažkom
zo siedmeho ročníka Svätomartinskej
zbierky, ktorá bola prerozdelená aj
do ostatných centier na Slovensku.
Finančne výrazne prispelo tiež Katolícke
hnutie žien Slovenska. Samotná obnova

Čo je Centrum
na obnovu rodiny?
Úsmev ako dar už trinásť rokov
buduje centrá na pomoc deťom
a rodinám v kríze a to nielen
v najchudobnejších regiónoch. Pred
rokom privítalo prvých obyvateľov
takéto zariadenie v Bratislave. Je
určené predovšetkým rodinám
s deťmi, ktoré sa ocitli bez strechy
nad hlavou, alebo im takáto situácia
hrozí. Kapacita zariadenia je 17 osôb
v štyroch samostatných bytových
jednotkách.
všetko tak, ako sme chceli, aj preto sme
sa ocitli v tejto nie ľahkej situácii. Niekedy
sa stane, že nám to finančne nevyjde, že
si musíme požičať peniažky, ale vždy ich
vrátime. Naše detičky sú úžasné, len máme
starosť s Lackom, lebo mal krvácanie
do mozgu,“ dozvedeli sme sa od obetavej
matky.
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Kde našli nové miesto
na život?
Obe tieto ženy majú spoločnú jednu
nemilú vec. Dostali sa do situácie, kedy
akútne potrebovali nielen strechu nad
hlavou, ale aj konkrétnu pomoc. A tú našli
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na obnovu strechy. Mojím osobným
želaním by bolo, aby sme mali raz vlastné
bývanie a hlavne, aby som stále mohla
byť so svojimi deťmi. To je môj cieľ,
bojujem za lepší život,“ povedala nám
Stanka, ktorá býva V Centre na obnovu
rodiny v Bratislave aj so svojimi deťmi
vyše roka. „Som veľmi vďačná, že máme
strechu nad hlavou vďaka Úsmevu
ako dar a že je obnovená vďaka Prvej
stavebnej sporiteľni. Že môžeme byť
aj s mojím manželom, ktorý pracuje
v pekárni, spolu. Snažíme sa, ako sa dá.
Nebyť tejto pomoci, naše deti by určite
skončili v detskom domove,“ dodala
Zuzana, ktorá býva v Centre na obnovu

strechy si vyžiadala 15 000 eur. ,,Myslíme
si, že dom bez strechy je ako dieťa bez
rodiča. Aj z príbehov našich klientov,
ktorým sme sa postarali o novú alebo
vynovenú strechu nad hlavou, totiž
vieme, že niekedy samotný úsmev ako
dar pre človeka v núdzi nestačí. Mnohí
potrebujú aj hmotnú pomoc a preto sme
boli s radosťou súčasťou tohto projektu.
Dúfame, že pod touto novou strechou im
život začne písať aj nový a lepší príbeh,“
dozvedeli sme sa v Prvej stavebnej
sporiteľni.
Text: Miroslava Hýbl, Úsmev ako dar
Foto: Úsmev ako dar

zabavte sa

NAŠA
á
čit ateľsk
Ž
S Ú ŤA

VYHRAJTE

dva dizajnové batohy
Blíži sa jar! Aj vy plánujete oprášiť turistické
topánky? Prvá stavebná sporiteľňa a časopis
DOMa sa postarajú o dokonalú bodku
za vašou výbavou. Máme pre vás, aj pre
vášho partnera, dva dizajnové batohy.
Môžete ich získať za správnu odpoveď
na našu súťažnú otázku.
Ako sa volá bývanie budúcnosti, ktoré vymysleli Slováci?

Ako sa zapojíte do súťaže?
• Správnu odpoveď pošlite
do 15. apríla 2020
e-mailom na doma@pss.sk
alebo poštou na adresu:
Časopis DOMa,
Prvá stavebná sporiteľňa,
P. O. BOX 48,
829 48 Bratislava.

• Mená výhercov oznámime
v časopise DOMa 2/2020.
Zaslaním odpovede na súťažnú otázku
vyjadrujete súhlas s uverejnenými
súťažnými podmienkami tejto súťaže
a tiež s podmienkami spracovania
svojich osobných údajov uvedenými
v týchto súťažných podmienkach na
https://www.pss.sk/casopis-doma/sutaz/.

Kto už od roku 1992 plní vaše sny o lepšom a krajšom bývaní? (odpoveď nájdete v tajničke). Správne znenie krížovky posielajte e-mailom
na doma@pss.sk alebo poštou na adresu: Časopis DOMa, Prvá stavebná sporiteľňa, P. O. BOX 48, 829 48 Bratislava do 15. apríla 2020.
Na výhercu čakajú zaujímavé ceny od Prvej stavebnej sporiteľne. Za správnu tajničku z časopisu DOMa 4/2019 získavajú preplatné časopisu
Tvorivé bývanie: Milan Hollý z Považskej Bystrice, Eva Hudáková zo Sene a Gabriela Budayová, Vráble.
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V časopise DOMa 4/2019 ste sa mohli zapojiť do súťaže o skvelý tablet a hodnotných domácich pomocníkov. Hlavnú výhru posielame
Hane Jokelovej z Bratislavy. Ďalšie ceny od nás získavajú Radoslav Petrovka z Košíc a Ľudmila Kablášová z Prešova.

ROVNAKÉ SPLÁTKY*
Plánujete rekonštrukciu
alebo prestavbu?
Alebo dokonca nové
bývanie?

V
O
K
O
R
AŽ 20

Využite čím skôr našu limitovanú ponuku.
Garantujeme vám, že pri financovaní úverom
zo stavebného sporenia nezmeníme
vaše mesačné splátky.
Budú rovnaké až 20 rokov.

Viac na www.pss.sk
*
Splácanie úveru pozostáva z fázy medziúveru (MÚ) a stavebného úveru. Počas MÚ predstavuje mesačne poukazovaná platba splátku úrokov
z MÚ a vklad na stavebné sporenie a v rámci tejto akcie ju nazývame splátka.

