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Majitelia bytu sa pri zariaďovaní nedržali žiadnych 
pravidiel. Stačilo, aby sa v ňom cítili dobre.

K
adnárova ulica v Bra-
tislave je charakteris-
tická záplavou zelene, 
lesmi v blízkom okolí 

a nízkymi domčekmi, na kto-
rých sa v posledných rokoch 
nadstavili podkrovia. V jednom 
z nich sa nachádza zaujímavý 
byt. Majitelia Eva s Vilom v 
ňom vytvorili príjemný, harmo-
nický a inšpirujúci priestor, kto-
rý sa len tak hocikde nevidí.

IdeáLne mIesto
Štvorčlenná rodina predtým 
bývala len o pár vchodov 
vedľa v takom istom byte, ale 
bez podkrovného priestoru. 
Na otázku, prečo nehľadali 
nový byt aj v iných lokalitách, 
nám dala Evka jednoznačnú 
odpoveď: „Nechceli sme meniť 
prostredie. Deti tu majú kama-
rátov, škola je za rohom, je tu 
vynikajúca občianska vybave-
nosť a na dosah máme aj les a 
jazerá. Navyše sa tu vytvorila 
úžasná susedská komunita. 
Nielenže chodíme spolu na 
výlety, ale si aj pomáhame. 
Jediný dôvod, prečo sme byt 
menili, bol ten, že pôvodný 
nám bol už pritesný.“

PoLročná tortúra
I keď nový byt bol po rekon-
štrukcii, nemal také čaro, aké 
by si noví majitelia priali, a pre-
to museli zbúrať zopár priečok, 
aby mal vhodnejšiu dispozíciu. 
Vďaka tomu získali väčšiu 
kuchyňu i kúpeľňu, v podkroví 
deti dostali vlastné izby a Vilo 
dokonca pracovňu. Prerába-
nie trvalo pol roka, pričom pri 
vynášaní na druhé poschodie 
bez výťahu pomáhali aj deti a 
ich kamaráti, ak chceli ísť skôr 
von. Na tieto galeje však raz-
dva zabudli, len čo začali so 
zariaďovaním interiéru.

Každá je Iná
Najväčšiu radosť majú z veľkej 
kuchyne. Z tej, ktorú tu nechali 
predchádzajúci majitelia, si ne-
chali iba pracovnú dosku, kto-
rú prerobili na dlhý kuchynský 
stôl. Malo to byť iba dočasné 
riešenie, ale napokon im stôl 
vyhovuje, a tak si ho nechali. 
Pekne pri ňom vyniknú stolič-
ky, z ktorých každá je iná tva-
rom aj farbou. Väčšinu z nich 
buď dostali darom, alebo majú 
z výpredaja. Eva ich rad-radom 
opravila a pekne namaľovala.

Páči sa nám   návšteva
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Páči sa nám   návšteva

Farby materiály
Byt je zariadený v „boho“ štýle, pre ktorý sú charakteristické 
pestré farby, veľa rôznych vzorov a zaujímavých kvetov.
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1. Pomocou šablóny skrášlila 
dvierka na skrini v spálni. 

2. Starú skrinku vymaľovala a 
premenila na stolík s kolieskami.

3. Na lampu dala tienidlo urobené 
pomocou techniky makramé.

4. Na dvierka skrinky namaľovala 
geometrické vzory.

5. vtipný nápad. Jeden z rámov visí 
v priestore, akoby sa práve uvoľnil 
zo stropu.

6. Zábradlie osviežila svetelnou 
reťazou.

7. Hudobné nástroje sú zavesené 
na paneloch z dreva.

8. Vrchnú časť stolčeka vymaľovala 
tak, aby pripomínal obkladačky.

jeden jej nestačí
oproti čiernej kuchynskej linke 
pod schodmi, vedúcimi do 
podkrovia, je sedačka s výraz-
ným žltým poťahom. Nad ňou 
je trojica hudobných nástrojov 
– ukulele, bendžo a gitara. Vilo 
ich zavesil na panely vyrobené 
zo starého dreva a Eva ich na-
maľovala sýtymi farbami. celý 
priestor zariadený prevažne v 
„boho“ štýle, ktorý sa vyznaču-
je výraznými farbami, strapca-
mi a geometrickými vzormi, je 
jemne pretkaný „jungle“ štý-
lom s množstvom rastlín, ale 
aj industriálnym a mestským 
štýlom. „Je to skrátka mix to-
ho, čo sa nám páči a čo máme 
radi,“ vysvetlila Eva, ktorá sa 
nerada upína na jeden štýl.

nIKto ju necHceL
Zaujala nás priestranná kúpeľ-
ňa, kde sa nachádza sprcho-
vací kút v elegantnej čiernej 
farbe. Dômyselná konštrukcia 
umožňuje ľahké čistenie, 
keďže sprchová časť zásteny 
je z hladkého skla a druhá 
strana členením vytvára dekor 
industriálneho okna. Skrinka 
pod umývadlom je opäť opus-
tený kus z výpredaja, ktorý Eva 
krásne zrepasovala.

sKomBInuje nemožné
o tom, že sa domáca pani pri 
zariaďovaní neriadi žiadnymi 
pravidlami, ale iba vlastnou 

intuíciou, sme sa presvedčili 
v spálni. Farbami od annie 
Sloan namaľovala podlahu 
žltou, jednu zo stien tyrkyso-
vou farbou, posteľ obliekla do 
károvaného vzoru a pomocou 
šablón skrášlila starú skriňu. 
Farbám a vzorom dala vynik-
núť aj na nočných stolíkoch, 
koberci a závesoch a, čuduj sa 
svete, v spálni vládne harmó-
nia! „Eva dokáže skombinovať 
neuveriteľné veci. Pohrabe 
sa v starých kúskoch a vždy 
v nich nájde niečo pekné, 
čo zapadne do bytu ako do 
skladačky,“ povedal nám s 
obdivom Vilo a Eva dodala, že 
výhodou sú špeciálne farby, 
ktoré sa dajú bez obáv použiť 
na podlahu, textílie, drevo, 
plast, sklo i kov. 

žIadne PravIdLá
živé farby, rôzne vzory a štruk-
túry síce dominujú aj v det-
ských izbách, kde sa celkový 
koncept už nedrží „boho“ štý-
lu, ale obom tínedžerom ula-
hodili zariadením vo sviežom 
mladistvom duchu. „Povedali, 
čo chcú v izbe mať, a ak som 
aj mala občas mierne obavy, 
či bude vybavenie spolu ladiť, 
beriem to tak, že je to náš 
byt a na jeho zariaďovanie sa 
nepotrebujeme riadiť žiadnymi 
pravidlami. Stačí, aby sme sa 
tu my cítili dobre,“ s úsmevom 
dodala naša hostiteľka.
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