
Univerzálny návod na to, ako 
by mali stretnutia tohto 
druhu vyzerať, neexistuje. 

Na rozdiel od zaručených receptov 
na prípravu toho najlepšieho gulá
ša či grilovaných špecialít. Jedno 
je však isté, našu pohodu by ne
malo nič narušiť. Nech už je vaša 
záhrada veľká alebo malá, mala by 
mať osobitú atmosféru, ktorú jej 
 vtlačíte práve vy.   

Rám 
pre váš dom

Prvou požiadavkou, ktorú musí 
záhrada spĺňať, je bezpečnosť. Jed
ným z dôležitých bezpeč nostných 
prvkov je plot. Odborníci sa zho
dujú v  tom, že plot je ako rám 

na  obraze. Mal by podčiarknuť 
charakter domu, dobre pôsobiť 
na  domácich aj na  okoloidúcich. 
Ochrániť pred zvedavými pohľad
mi, pred túlavými  psami a  mač
kami, dodať istotu, že nemusíte 
striehnuť na  deti, aby nevybehli 
na cestu. 
Často stačí iba nový náter, a starý 
drevený či plechový plot sa zmení 
na nepoznanie. Ak dodržíte poky
ny výrobcu a  urobíte nový náter 
naozaj kvalitne, máte na  niekoľ
ko rokov po  starosti. Plot z  pleti
va môžete okrem nového náteru 
 ozvláštniť aj výsadbou popínavých 
rastlín, čím spojíte funkčné a este
tické – krásu rastlín a intimitu va
šej záhrady. Milovníci zelene môžu 

investovať do  rýchlo rastúcich 
drevín a  pestovať si živý plot. 
Pokojne sa môžete rozhodnúť aj 
pre kovové ploty.  Ak sú vyrobené 
najmodernejšími technológiami, 
najmä ich povrchová úprava, ne
vyžadujú prakticky žiadnu údržbu. 
Niektoré sú naozaj umeleckými 
dielami, ktoré vhodne dopĺňajú 
historický alebo aspoň historizujú
ci charakter budov a záhrad.
Rozpačitým riešením sú masívne 
betónové ploty. Trojmetrové múry, 
tak ako ich poznáme zo satelitných 
mestečiek veľkých miest, na jednej 
strane ochránia domácich pred 
zvedavými pohľadmi, na  dru
hej strane ich dokonale izolujú 
od diania v okolitom svete. Preto si 

zvážte, či je pobyt za nepriepustný
mi hradbami naozaj tým, po čom 
by ste mali túžiť.

Chodníčky vás nasmerujú 
ku krásam záhrady

Určite si želáte, aby sa pohyb  po zá
hrade obišiel bez nepredvídaných 
nepríjemných  udalostí.  Preto bu
dete potrebovať pevné a  kvalitné 
chodníky a  cestičky, po  ktorých 
sa dostanete do  všetkých kútov 

 záhrady bez toho, aby ste si 
zašpinili topánky, nedajbože 
sa pošmykli a ublížili si. 
Najdôležitej
šia cesta vedie 
od  vstupnej 
brány v  plote až 
po  domové 
dvere. Prístu
pová cesta 
by mala byť 
dostatočne 
š i r o k á , 
odporúča 
sa 1,2 až 
1,5 metra, 
tak aby sa 
vedľa seba po
hodlne zmestili 
dvaja ľudia. Ostatné 
cestičky môžu byť užšie. 
Rovnako podstatná ako šírka 
ciest a  cestičiek je ich kvalita 
a  povrchová úprava. Zákla
dom každej z  nich je pevný 
podklad. Do  výkopu pre bu
dúci chodník patrí hrubý štrk, 
naň potom jemnejší podklad. 
Všetko treba poriadne utlačiť. 
Čím budú podkladové vrstvy 
utlačenejšie, tým bude život
nosť cesty dlhšia. Až na takto 
upravený podklad príde povr
chová vrstva – kameň, zámko
vá dlažba, tehly, drevo, betón, 
piesok, štrk alebo betónová 
dlažba. Tú môžete využiť  na  
chodníky, na príjazdovú cestu, 
parkovaciu plochu, na oblože
nie bazénov. 
V každom prípade si vyberajte 
mrazuvzdorné materiály, kto
ré zaručia bezpečný pohyb aj 
v mrazivých dňoch. Nezabud
nite, že starším osobám ale
bo malým deťom môže robiť 
 problém chôdza po  hlbokej 
vrstve kamienkov alebo šmyk
ľavých oblých kameňoch.
Chodník by sa mal zvažo
vať  ku krajom tak, aby voda 
nestála na  chodníku a  ne
vytvárali sa mláky. Cestičky 
môžete olemovať obrubníkmi 

z  cementových prefabrikátov, 
tehál alebo kameňa.  

Cesty nemusia 
viesť iba rovno. 
Ak sú v záhrade 

zaujímavé rastliny, 
atraktívne kveti

nové zákutie, 
socha, fon
tánka ale
bo vodná 
s t e n a , 
p okojne 
nechajte 
cestu sa 

k ľ u k a t i ť , 
aby sa pre

c h á d z a j ú c i 
pokochali krás

nymi pohľadmi.

Kam nás cesty 
povedú

Záhradné chodníky zvyčajne 
rozdeľujú záhradu na jednotli
vé zóny. Ak záhradu využívate 
najmä na  rodinné stretnutie, 
na posedenia s priateľmi,  po
tom asi jedna z najvyužívanej
ších trás určite povedie ku ko
zubu a záhradnému sedeniu. 
Ak nemáte kozub, môžete 
si ho postaviť. V  obchode sa 
predávajú hotové kozuby, ale 
aj jednotlivé diely, z  ktorých 
ho zvládne postaviť šikovný 
domáci majster. Pri výbere si 
všímajte, ako sa reguluje sila 
horenia, nastavenie  grilo
vacej mriežky, či má komín 
striešku, ktorá bráni vylieta
vaniu iskier alebo zatekaniu 
dažďovej vody.  Nepodceňujte 
odporúčania výrobcu. V tom
to prípade sa nemusí vyplatiť 
pravidlo, že návod si prečítate 
až vtedy, keď zlyhajú všetky 
ostatné možnosti.
Kozub by mal stáť na  spev
nenej ploche, v  dostatočnej 
vzdialenosti od  domu alebo 
horľavých predmetov.  A  ne
treba zabúdať 

na  to, že dym by nemal ob
ťažovať nielen vás, ale ani 
 susedov. 
Keďže kozub je centrom pro
dukcie všakovakých dobrôt, je 
celkom prirodzené, že do jeho 
blízkosti patrí záhradné sede
nie pre nedočkavých konzu
mentov. Záhradný nábytok 
vyrábajú firmy v  rôznych zo
stavách a  z  rôznych materiá
lov, naozaj je z  čoho vyberať.  
Možno tiež siahnuť po obno
vených starých kusoch nábyt
ku, prípadne si vyrobiť nový 
mobiliár z napohľad netradič
ných  predmetov, napríklad 
drevených paliet. 
No a  keďže zatiaľ nedokáže
me počasiu rozkázať a  podľa 
známeho pravidla sa na  ví
kend počasie zvyčajne po
kazí, určite bude dobré, ak 
komfort záhradného sedenia 
zvýši jednoduchý prístrešok 
alebo stavebne a konštrukčne 
 náročnejší altánok.

Klasika 
aj móda 

Budovanie záhrady je, rovna
ko ako bývanie v  rodinnom 
dome, klasický, nikdy sa ne
končiaci kolotoč. Ak nechce
me, aby sa zanedbaná záhrada 
stala našou vnútornou nemou 
výčitkou a  vonkajšou smut
nou vizitkou, musíme stále 
niečo opravovať a  vylepšovať. 
Naše zámery pritom ovplyv
ňuje celý rad okolností – do
rastajúce deti, zdravotný stav, 
 finančná situácia a  v  nepo
slednom rade aj módne trendy. 
Veď kto sa ešte pred pár rokmi 
zaoberal pestovaním byliniek 
v záhrade? Skrátka, vylepšovať 
staré novým je prirodzené 
a užitočné. Odmenou nám 
bude dobrý pocit z  este
tického prostredia a  prí
jemné posedenie s  tými, 
na ktorých nám záleží. 

veľký radca

Dnešná  doba je akási rýchla. Dni v týždni sa striedajú neuveriteľným 
tempom. Víkend uplynie ako voda a opäť je tu pondelok. Neúprosný 
kalendár nám pripomína okrem iného aj to, že by sme si mali oveľa viac 
vážiť  chvíle oddychu s tými, ktorých máme radi. Jednou  z možností, 
ako sa stretnúť s celou rodinou, s kamarátmi a známymi  sú aj posedenia 
v záhrade a s tým často spojené »grilovačkové alebo gulášové slávnosti«.

Zelený prah n ášho domova
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Financujeme 
bývanie

Výhodný úver 
s nízkou splátkou

Lišiak radí:
Ale veď to je výborná správa! Prvá 
stavebná sporiteľňa odmeňuje svojich 
sporiacich klientov. A teda určite od-
mení aj vás. Sporiaci klienti v PSS, a. s., 
majú nárok na úver, ktorý nie je po-
trebné zabezpečiť nehnuteľnos- 
ťou, až do výšky 50 000 €. Prostried- 
ky na stavebné úpravy okolo vášho 
rodinného domu vám banka poskyt-
ne za výhodných podmienok, s priaz-
nivým úrokom a s dlhou dobou splat-
nosti. Aj vďaka tomu bude mesačná 
splátka vášho úveru nízka, takže by 
nemala príliš zaťažiť váš rodinný roz-
počet. Keďže nebudete zakladať úver 
nehnuteľnosťou v prospech banky, 
ušetríte na administratíve – penia- 
ze za znalecký posudok, za zápis 
do katastra nehnuteľností i za do-

datočné poisťovanie 
nehnuteľnosti. A tiež aj 
svoj čas. Dodám len, že 
my v PSS, a. s., myslí-
me nielen na svojich 
sporiacich klientov, 

ale aj na tých, ktorí 
zodpovedne splá-

cajú alebo už 
splatili úver, 

či už u nás, 
alebo v ho-

ciktorej inej 
banke. Takýmto 
klientom po-
skytneme bez 
zabezpečenia 

nehnuteľnos-
ťou a za vý-
hodných 

podmienok 
až do 45 000 €. 

Tento rok opäť máme veľké plány. Nie 
však už s interiérmi nášho rodinného 
domu, ale s jeho okolím. Radi by sme 
si vybudovali plot okolo záhrady aj 
s bránou, chodníky, prístrešok pre 
auto, búdku na náradie a prípadne aj 
murovaný gril. Máme síce stavebné 
sporenie v PSS, a. s., ale asi to nebude 
stačiť. Poradíte nám?
 manželia Novákovci

Viac informácií vám poskytnú
obchodní zástupcovia PSS, a. s.,

alebo ich získate na čísle  
02/58 55 58 55 či na www.pss.sk.Fo
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Záhrada je spoločným priestorom pre 
všetkých, ktorí ju využívajú. Preto sa 
dohodnite, ako by mala vyzerať. Mala 
by byť iba na okrasu, plná kvetov a so 
starostlivo pestovaným trávnikom, 
alebo budú po tráve behať deti a do-
máci maznáčikovia? Chcete na svojom 
pozemku predovšetkým pestovať ze-
leninu a zbierať úrodu z ovocných stro-
mov? Len vtedy, ak nájdete odpoveď 
na tieto a podobné, veľmi  podstatné 

otázky, získate istotu, že vaša záhra-
da bude vyhľadávaným miestom pre 
všetkých. 

Ak  viete, čo chcete

Vlastnú pohodu by ste 
nemali získať na základe toho, 

že budete doslova otravovať svo-

jich susedov. Hlasná hudba, brechot 

psov, detský krik v neprimeranej 
miere, nočné grilovanie spojené 

s bohatým dymom a hurhajom, to 

určite neprispeje k dobrým sused-
ským vzťahom. Dobrí susedia 

sú pokladom – doslova 
a do písmena. 

Nie vždy máte toľko 
peňazí, aby ste si mohli do-voliť všetko, čo by ste potrebovali. Môže sa aj stať, že sa navýši pôvodný rozpočet určený na úpravu záhrady. Čo v takom prípade? Dobrá správa je, že dnes si už môžete na to, čo sa vám páči, poži-čať – rýchlo a navyše aj lacno. Napríklad najväčšia stavebná sporiteľňa vám ponúka niekoľko atraktívnych možností, ako fi-nancovať úpravu pozemku, výstavbu plotov, kozubov, bazénov, ciest, ale aj kúpu záhradného 

nábytku.  

strane plota

Zlá a dobrá správa

Život na druhej


