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A je vymaľované!  

PORADŇATV
Doprajte stenám nový imidž
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Aby ste mohli  
lepšie bývať

V minulosti sme si už dvakrát 
zobrali úver od Prvej stavebnej 
sporiteľne. Vďaka nemu sme si 
najprv kúpili a potom aj kom-
pletne prerobili trojizbový byt. 
Lenže čas nezastavíte a byt si 
pýta ďalšiu obnovu. Keďže sme 
si neprestali sporiť na svojich 
účtoch stavebného sporenia, radi 
by sme prednostne využili túto 
možnosť. Čo nám odporúčate?  
  Mikuláš Fraňo  

Lišiak radí:

Keďže nevieme, koľko presne 
chcete do obnovy svojho bývania 
investovať, máte niekoľko možností. 
Prvou je, že použijete financie, ktoré 
ste si výhodne nasporili na svojich 
účtoch stavebného sporenia. Druhou 
môže byť, že využijete svoj prípadný 
nárok na stavebný úver s nízkym 
a počas celej lehoty splácania 
nemenným úrokom. Po splnení 
vopred stanovených podmienok 
má naň zákonný nárok každý 
stavebný sporiteľ. Ak ešte nespĺňate 
nárok na stavebný úver, v rámci 
tretej možnosti môžete siahnuť po 
niektorom z našich medziúverov. 
Keďže ste sporiacimi klientmi  
PSS, a. s., banka vám bez zakladania 
nehnuteľnosti a za výhodných 
podmienok poskytne až do 50 000 €. 
V prípade, že potrebujete menej, 
máme tu možnosť číslo štyri, ktorou 
je úver na zariadenie domácnosti. 
Zaň si môžete nakúpiť nový nábytok, 
modernú elektroniku a iné potrebné 
veci resp. zariadenie do svojho 
bytu. Pri tomto úvere nemusíte 
banke predkladať bločky ani faktúry. 
Navštívte niektorého z našich 
obchodných zástupcov či zástupkýň. 
Pomôžu vám vybrať to najlepšie 
riešenie pre vás.
Viac informácií vám poskytnú 
obchodní zástupcovia PSS, a. s., 
alebo ich získate 
na telefónnom čísle 
02/58 55 58 55 
či na www.pss.sk.

INZERCIA

P
onuka interiérových farieb 
a omietok je dnes takmer 
neobmedzená. V modernom 
interiéri sa usídlili rozma-
nité tóny a vzory, možností 

a kombinácií je teda naozaj veľa. Tren-
dom sú najmä kreatívne úpravy stien. 
Takto vynovený interiér vášho domova 
vyzdvihne vašu tvorivú osobnosť a nezá-
vislého umeleckého ducha. S nástupom 
teplejšieho obdobia prichádza i chuť na 
veľké zmeny. Nemusí ísť vždy o tie veľké 
životné, mnohým postačí vynovenie do-
mácnosti, a to napríklad i v podobe no-
vej úpravy stien. Pritom nemusí ísť iba 
o nové farby do celého interiéru. Ak ste aj 

so stavom vašej aktuálnej maľovky u vás 
doma spokojní, farba nevybledla, neod-
lupuje sa a steny nemajú praskliny, aj 
v takom prípade si môžete dopriať doma 

Ako lepšie bývať?
➤ Ak sa rozhodnete vo vašom interié-
ri použiť sýty tón, je lepšie si ho dať namie-
šať strojovo alebo zakúpiť už hotovú farbu. 
V domácich podmienkach by sa vám nemu-
selo podariť zvolenú farbu dobre vymiešať, 
čím by vám na stene mohli vzniknúť fľaky, 
alebo by sa vám v prípade potreby neskoršej 
premaľby nemuselo podariť namiešať presne 
ten istý tón. To sú dva najčastejšie problé-
my, ktoré pri domácom tónovaní vznikajú.

➤ Nezabudnite si z namiešanej farby odlo-
žiť na prípadné budúce opravy.

➤ Dávajte si pozor aj na farby s vysokým 
obsahom bieloby. Tá totiž farebné tóny po-
hlcuje a spotrebujete oveľa viac tónova-
cej farby.

➤ Ak si na výber farieb, kombináciu mate-
riálov a štruktúr sami netrúfate, vyskúšajte 
online aplikácie, alebo sa obráťte na bytové-
ho architekta, ktorý vám iste dobre poradí.

➤ Pri výbere výrazných farieb či dekoru 
zohľadnite veľkosť miestnosti. Čo dobre uká-
že vo veľkom priestore, v malom môže pôso-
biť až stiesňujúco.

➤ Dlho sa odporúčalo maľovať stropy len 
nabielo. Jemný farebný odtieň však môže 
miestnosť zútulniť. Opatrne však s výraznej-
šou farbou na strope. Na niekoho môže pô-
sobiť až skľučujúco.

➤ Pri výbere povrchu steny zohľadnite aj 
funkciu danej miestnosti. V blízkosti kozuba 
či pece je napríklad úplne nevhodná efekt-
ná škriabaná omietka. Sadze sa môžu usadiť 
v jej škárach, čo pôsobí nečisto, a len ťažko 
sa následne dajú odstrániť.

Viete, že...
l Pomocou farieb opticky zväčšíte malý 
priestor, znížite stropy, rozjasníte tmavší in-
teriér alebo rozšírite úzku miestnosť?

l Farby stien majú veľký vplyv na ľudskú 
psychiku? V ich výbere sa preto neriaď-
te podľa módnych trendov, ale podľa va-
šich osobných preferencií. Podstatné je, aby 
ste sa vy cítili v takomto farebnom prostre-
dí dobre.

zaujímavú zmenu. Na to, aby váš interiér 
dostal celkom iný moderný šmrnc, posta-
čí nový náter či dekor iba na niektorých 
vybraných stenách vo vašom byte či do-
me. Trendom sú nevšedné a zaujímavé 
úpravy stien, s nápadným dekorom. Ta-
káto povrchová úprava najlepšie vynikne 
v kombinácii s hladkými stenami, preto 
sa zvyčajne využíva iba na jednu plochu 
steny v miestnosti. Myslite na to, že me-
nej je niekedy viac, čo platí najmä pri vý-
raznejšej štruktúre či dekore. Ak aj chce-
te jednotlivé miestnosti od seba trochu 
odlíšiť, mali by ste zachovať ich celkový 
jednotný štýl. Docielite ho rovnakým zá-
kladným odtieňom, ktorý použijete na 
stenách každej z nich. Nevšedné úpravy 

stien vystihujú individualitu, zmy-
sel pre dekor, znalosť trendov a pod-
čiarkujú osobnosť svojho majiteľa.

Mramorovanie
Takto upravené omietky majú popri 
zvýšenej oterovzdornosti i jedinečný 
vzhľad. Obvykle sa omietka s nepra-
videlným mramorovaním používa 
len na jednu stenu, prípadne na vý-
klenky či iné zaujímavé časti v inte-
riéri. Ostatné steny by s ňou mali la-
diť, čo docielite použitím jednej z jej 
farieb vo svetlejšom tóne.

Škrabanie
Škrabaná omietka má naturálny 
vzhľad bez finálneho náteru, čo je 
však len cielená ilúzia, pretože 

v skutočnosti má vodoodolný priesvitný 
náter. Tieto omietky preferujú najmä ľudia 
s umeleckými sklonmi a priaznivci prírod-
ného štýlu.

Štruktúrovanie
Do základného materiálu omietky sa pri-
dávajú rôzne aditíva ako viskózové vlákna, 
perleťový prach či granit, ktoré na stene 
vytvárajú dekoratívny vzhľad, meniaci sa 
pod uhlom dopadu svetla i vášho pohľa-
du. Môže ísť od surového neopracované-
ho až po efektný lesklý vzhľad. V strohom 
interiéri výborne ukáže imitácia surového 
betónu alebo kamenný obklad, v dekora-
tívnejšom jemne štruktúrovaný s atraktív-
nym leskom.

Hra s farbou
Nebojte sa experimentovať so sýtymi farba-
mi. Výrazná farba na jednej zo stien v spo-
ločenskej zóne interiér príjemne oživí. Ak 
sa rozhodnete pre jeden tmavší tón, zvoľte 
si miestnosť, v ktorej máte nábytok svetlej-
šej farby a doplnky v rovnakom či podob-
nom odtieni ako zvolený tón na dominant-
nej stene. S výraznou farbou však zaobchá-
dzajte zásadne úsporne, použite ju len na 
jednu, a to kratšiu stenu v miestnosti. Teplé 
jemnejšie odtiene zútulnia spoločenskú zó-
nu a dodajú jej energiu. Pastelové svetlé 
tóny sú vhodné do det-
skej izby, kde pôsobia 
upokojujúco. n

Chcete mať svoj byt či dom vymaľovaný podľa 
NAJNOVŠÍCH TRENDOV? Pomôžeme vám 

zorientovať sa v aktuálnej ponuke.

NÁŠ 
TIP

Trendom sú kreatívne 
úpravy stien, nevšedné, 
zaujímavé s nápadným 
dekorom 

 Zmena interiéru môže  
 byť hrou, ktorá vám  
 prinesie veľa radosti 


