
Tradičná čitateľská anketa dospela 
do úspešného finále, a tak vám s radosťou 
predstavujeme víťazov jednotlivých kategórií 
a nositeľov titulu Dom roka 2017. Nezabudli 
sme ani na mená výhercov z radov čitateľov, 
na ktorých sa pri hlasovaní usmialo šťastie. 

Dom roka 2017
Víťazi aNkeTy

Výsledky
Typové domy:  
1. miesTo Lukáš 28 (Ekonomické stavby) 
2. miesTo Lime (Hoffmann)
3. miesTo Bungalov 1871 (Euroline)

individuálne domy: 
1. miesTo Ing. arch. Jan Medek 
2. miesTo Face home, s. r. o. 
3. miesTo Ing. arch. Tomáš Guniš

Účelne rozloženú dispozíciu domu korunujú sklené 
plochy, ktoré privádzajú do interiéru slnečné svetlo 
a poskytujú krásne výhľady. Dizajnovo zaujímavá 
murovaná stavba v nízkoenergetickom vyhotovení.

Jednoduchý, ale efektný dom, spĺňajúci najprísnejšie tepelnotechnické normy. Nadčasový tvar 
so sedlovou strechou a jednoduchý pôdorys spolu so striedaním plôch omietky a fasádneho 
obkladu sú zárukou, že dom nikdy nevyjde z módy.

Dom nadväzuje na tradíciu funkcionalistických budov. Jednoduché tvary a funkčnosť sú 
ozdobou tohto domu a zároveň aj výhodou pri realizácii stavby a jej následnej dlhoročnej 
údržbe. Komfort korunuje energetická úspornosť domu.

3. miesTo V kaTegórii TypoVé Domy

BuNgaloV 1871 euroliNe

2. miesTo V kaTegórii TypoVé Domy

lime HoFFmaNN

Víťaz kaTegórie TypoVé Domy

lukáš 28 ekoNomiCké sTaVBy 
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Víťaz kaTegórie 
 iNDiViDuálNe Domy 

TraDičNý aj moDerNý 
autor: Ing. arch. Jan Medek
Dom je navrhnutý ako prienik 
tradičnej architektúry a potrieb 
moderného bývania. Jednoduchá 
figúra domu je čitateľná zvonku aj 
zvnútra. Jednovrstvová konštrukcia 
je postavená z tehál Heluz Family.

2. miesTo V kaTegórii 
 iNDiViDuálNe Domy

Dom z riečNej  
autor: Face home, s. r. o.
Optimálna veľkosť s praktickým 
dispozičným riešením, malou 
záhradkou a garážou. Stavba je 
postavená z tvárnic Ytong 
v kombinácii s akustickou stenou. 
Dom je optimálny aj z pohľadu 
energetickej efektívnosti a údržby.

3. miesTo V  kaTegórii 
 iNDiViDuálNe Domy

aTypiCký Dom
autor: Ing. arch. Tomáš Guniš

Základ domu sa skladá z dvoch hranolov, ktoré tvoria písmeno L 
– sú odlíšené tak tvarom strechy, ako aj rozdielnou fasádou. 
Koncept domu vychádza z myšlienky čo najväčšieho 
presvetlenia, čomu slúžia atypické francúzske okná aj okenné 
otvory v strope a stenách.

VýHerCoVia 
čiTaTeľskej aNkeTy 
produkty mountfield v hodnote 
806 eur: Martin Nechala, 
 Zemianske Kostoľany
sedemvrstvová panvica 
 kitchenaid v hodnote 242 eur: 
Ivan Žilinčár, Bratislava
Baliček Tchibo v hodnote 202 eur: 
Katarina Benczeová, Tvrdošovce

Dom roka 
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Poskytuje stavebné 
sporenie okrem štátnej 
prémie aj ďalšie výhody 
oproti iným formám 
sporenia?
V poslednom období sa diskutuje o podpore 
stavebného sporenia štátnou prémiou a o po-
tenciálnych zmenách  v systéme. Tento � nančný 
produkt však umožňuje klientovi viac než len 
získanie štátnej prémie...

Odpovedá: 
Ing. Vladimír Kasander, 
produktový manažér 
Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne, a.s.
www.wuestenrot.sk

Stavebné sporenie potvrdzuje svoje kvality 
už 25 rokov
Ide o � nančný produkt, ktorý je dostupný rôznym 
kategóriám klientov. Umožňuje im nadpriemerne 
zhodnotiť vklady bez akéhokoľvek rizika. Rodičom 
poskytuje zdarma poistenie dieťaťa a po určitej 
dobe sporenia umožňuje dokonca získať právny 
nárok na stavebný úver s výhodným úrokom garan-
tovaným na celú dobu splácania. To sú významné 
bene� ty stavebného sporenia platné aj v roku 2018. 
Kto chce efektívne zhodnotiť svoje vklady, jedno 
z najvýhodnejších riešení ponúka práve stavebné 
sporenie. V súčasnosti si u nás noví klienti môžu 
uzavrieť zmluvu extra výhodne – len za 12 eur. 
A praktické využitie stavebného sporenia je ešte 
širšie. Aj v prípade čerpania bankového úveru na 
bývanie dnes už klient potrebuje preukázať vlastné 
� nančné zdroje v určitej výške. Na tento účel je 
optimálne použiť stavebné sporenie. Navyše, vo 
fáze pravidelného sporenia si klient zároveň vyskú-
ša, akú sumu môže z vlastného či rodinného roz-
počtu dať každý mesiac takpovediac „bokom“. Vo 
fáze sporenia je to nezáväzné, avšak vo fáze spláca-
nia úveru sú už pravidelné mesačné splátky povin-
né. Sporiteľ to už má odskúšané, a tak je vo výhode. 
Pokiaľ ide o samotné zúročenie vkladov, Wüstenrot 
poskytuje na vklady 1 % p.a. počas celých 6 rokov 
sporenia a aktuálne aj bonus 2 % v prvom roku 
sporenia (t.z. spolu 3 %). K tomu je možné získať 
štátnu prémiu vo výške 5 % z ročných vkladov, 
maximálne 66,39 € na jedného sporiteľa. Optimálny 
ročný vklad pre získanie plnej štátnej prémie tak 
v súčasnosti predstavuje 1 327,80 € (nie je povinný). 
Prípadné zmeny v systéme stavebného sporenia, 
o ktorých budeme včas informovať, by sa týkali 
sporenia až od roku 2019.

Ing. Vladimír Kasander, 
produktový manažér 
Wüstenrot stavebnej 

www.wuestenrot.sk


