
82 m2 

3-izbový byt, 
Prievidza

Viac fotiek z tejto 
návštevy nájdete na 
www.doma.sk.

Nástenné kvetináče 
boli vyrobené na mieru, 

keďže majiteľka ich 
zbožňuje.  

srdcom
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TEXT KRISTÍNA FALŤANOVÁ FOTO MIRO POCHYBA

 Byt PlNý farieB a oPtimizmu 

Vytvorila domov desiatkam klientov. Interiérový dizajn  
aj riešenia na mieru má v malíčku. Má prehľad o tom, čo je moderné,  

čo praktické, čo trendové. Nuž a takto to vyzerá, keď interiérová 
dizajnérka vytvorí domov pre seba a svojich najbližších.

srdcom
Vytvorený
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B takže som si do jedálne navrhla kvetinovú stenu. Manžel rád rela-
xuje pri dobrých filmoch, sedacia súprava a umiestnenie televízie 
zas boli jeho priorita. Parapetné dosky využívam na umiestnenie 
kvetov a dekorácií, preto som volila len závesy bez záclon. Tak nič 
nebráni krásnemu výhľadu na zeleň a stromy,“ hovorí. 

Krok z krokom
Pre časovú zaneprázdnenosť majitelia teda rekonštruovali postup-
ne. Ako posledná, skutočne len prednedávnom, prišla na rad spál-
ňa. „Oslovila ma posteľ od talianskeho výrobcu Flexteam. Okrem 
dizajnu oceňujem, že poťah z nej viem vyzliecť a oprať,“ vyzdvihuje 
praktickú stránku Vierka, ktorá s hrdosťou priznáva, že atmosféru 
svojho bytu miluje. „Moju pozornosť tiež upútal biely šatník v mat-
nom laku od talianskej značky Orme, tak som ho zakomponovala 
k nám domov. Moji klienti, ale aj rodina a priatelia vedia, že veľmi 
rada kombinujem staré s novým a veciam s nadšením prinavra-
ciam život. Moderný nábytok som preto doplnila nočným stolíkom, 
ktorý je kúskom z bytu klientov, ktorý sme rekonštruovali. Bol od-
súdený na vyhodenie. Kresielko v spálni je tiež opraveným kúskom, 
ktorý už nikto nepotreboval,“ rozpráva dizajnérka, ktorej mottom 
je byť láskavá a zároveň odvážna. Ako tvrdí: „Keď sa to podarí, vý-
sledkom je čaro – v živote aj pri tvorbe a realizácii interiérov.

návšteva

Byt sa do rúk dizajnérky Vierky a jej manžela dostal pred pätnás-
timi rokmi. Keď ho kúpili, bol v pôvodnom stave, a tak postupom 
rokov prešiel kompletnou rekonštrukciou. V úvode aj náročný-
mi stavebnými úpravami a dispozičnými zmenami vrátane novej 
elektro- a vodoinštalácie. V podstate tu nezostal kameň na kameni. 
Z miestnosti, ktorá slúžila ako komora, je dnes kúpeľňa. Zrušením 
pôvodného jadra zmenili a zväčšili kuchyňu, ktorá teraz susedí 
s obývačkou doplnenou o jedálenskú časť. No a priechod do obý-
vacej izby z predsiene bol zamurovaný, čím v predsieni vzniklo viac 
priestoru na nábytok. 

Chuť na zmenu
Pred pár rokmi majiteľka a dizajnérka v jednej osobe cítila, že je 
potrebné dizajn bytu osviežiť. Na počiatku zmien stála výmena 
kuchyne. S ňou súvisela výmena podlahy a dverí. Ďalšou etapou 
bola renovácia kúpeľne a toalety. „Tu som v prvom rade stavila na 
výber kvalitnej sanity aj obkladu. Matný gresový béžový obklad sa 
perfektne osvedčil aj pri údržbe. Milujem relax vo vani, takže tá 
musela byť veľká. Priestor kúpeľne je pomerne úzky, asymetrická 
vaňa bola preto skvelou voľbou,“ konštatuje aj s odstupom rokov 
Vierka. Následne prišla na rad v rekonštrukcii obývacia izba a pred-
sieň. „Nábytok som si navrhla a dala vyrobiť mojím osvedčeným 
slovenským výrobcom. Zeleň je moja vášeň, kvety priam milujem, 

Knihy sú neodmysliteľnou 

súčasťou tejto domácnosti. 

Knižnica je preto súčasťou 

obývacej zostavy navrhnutej 

a vyrobenej na mieru.

Ušitá 
potrebám 

1

2
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5  
tipov 

na nákup  

1 Komoda BaBalou EÚ 14, 

drEVotrIEsKa, 80 × 114 × 35 cM, 

819 €, KarE dEsIgN 2 SedačKa 
cENoVa, s oddychoVýM 

ModuloM, 85,5 × 366 × 325 cM,  

6 986,15 €, BocoNcEpt

3 KoNfereNčNý StolíK MIlaN 

s2, BIEla/duB, 50 × 50 × 45 cM,  

2 Ks V BalENí, 81 € , NaBBI.sK

4 oBliečKa Na vaNKúš  
s VýšIVKou, 100 % BaVlNa,  

30 × 50 cM, 16,99 €, Zara hoME 

5 NáSteNNý KvetiNáč od pt 

lIVINg, KEraMIcKý, 17 €, BoNaMI

Originálne kúsky s výrazným 
dizajnom pridajú interiéru 

unikátny vzhľad. 

Tapeta od Adriani 
e Rossi, ktorú 

predáva PegasStudio, 
výrazne dopomohla 

podčiarknuť relaxačnú 
a romantickú náladu 

v spálni. 

TIP

1

3

otvoreNý KomBiNovaNiu. Spájanie viacerých farieb a vzorov je pre mnohých veľkou 
výzvou, no výsledný dojem môže byť rafinovaným oživením priestoru.

2

4 5 
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KuChyNSKý oStrovčeK sa stal 
epicentrom diania. Nielenže majitelia 

na ňom pripravujú jedlo, pochvaľujú 
si ho aj na rýchle raňajky. „Návrh 

kuchyne nemeckej značky Schüller 
som naložila na plecia manželovi. Keďže 

s touto značkou máme pri návrhu 
interiérov výborné skúsenosti, bolo 

rozhodnuté. Manžel preferuje spotrebiče 
vybavené všemožnými  vychytávkami 

a programami, takže rozhodujúce slovo 
mal on,“ hovorí dizajnérka Vierka. 
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1 rohová KuChyNSKá liNKa s potravinovou skriňou a ostrovčekom efektívne vyplnila priestor celej kuchyne. 
Navrhnutá je v nadčasovej kombinácii drevodekoru a bielej. 2 Keďže majiteľKa čaSto PraCuje z domu, v spálni si  

vytvorila pracovný kútik. Spoločnosť jej opäť robia kvety.

1

2

Séria obrazov, fotografií 
a hoci aj kresieb 

osadených v rovnakých 
rámoch, zavesená 
v ucelenom súbore 
krásne ozdobí bielu 

stenu. 

TIP
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PredSieň s kresielkami, ktoré sú z bytu 
majiteľkiných rodičov, je milou spomienkou 
na jej detstvo. Výrazná komoda hrá farbami, 
no a biela skriňa na topánky, kabáty a tašky 
je doplnená veľkým zrkadlom. „Máme vo 
firme plný sklad vzoriek drevodekorov 
od našich kuchynských výrobcov, ktoré 
sa ustavične obmieňajú, a tak som si 
z nich navrhla veselú farebnú komodu do 
predsiene. Držadlá sú tiež zo vzorkovnice, 
teda každé je iné,“ nadšene rozpráva 

dizajnérka Vierka, ktorá tým dáva návod 
na skvelú recykláciu už nepotrebných 
vecí. „Komoda je neprehliadnuteľná 
a okamžite padne do očí každému, kto 
vstúpi do nášho bytu. Prirodzene, patrí 
k mojim najobľúbenejším kúskom v byte,“ 
pokračuje majiteľka a dodáva, že okrem 
výrazného a nápaditého dizajnu má solitér, 
samozrejme, aj svoje využitie. Skrýva v sebe 
šály, šatky, okuliare a ďalšie drobnosti, 
ktoré je fajn mať v predsieni poruke.

„
Domov má slúžiť nám  
a nie my jemu. Dizajn 

je odrazom nielen 
vizuálnym, ale aj  

odrazom ergonómie  
a využitia priestoru.   

– Viera Henczeová,  
dizajnérka, pegasstudio.sk 
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StolovaNie so zeleným zátiším 
je súčasťou obývacej izby. Stôl 

značky Karpiš je neoddeliteľným 
spoločníkom všetkých rodinných 

stretnutí a osláv.

Nie iBa Svietidlá, oBrazy 
a doPlNKy musia dekorovať 

domácnosť. Ako vidíte, tak aj originálny 
nábytok môže zahrať prvé husle.

jedeN z BalKóNov (celkom 
ich má tento 3,5-izbový 

panelový byt dva) susedí 
s kúpeľnou, ktorá je tak 

zaplavená denným svetlom. 
Zároveň je priamo z vane 
krásny pohľad na kvety.

PrieStor KúPeľNe pôvodne 
slúžil ako šatník a komora, 

keďže miestnosť je hneď pri 
vstupe. Stavebné práce sa 

v tomto prípade oplatili.  
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