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S rozumom 
aj s citom

Dôležité pre nich bolo príjemné 
rodinné bývanie. Dom preto postavili 

čo najjednoduchšie, aby mohli o to viac 
energie aj prostriedkov venovať tomu, 

čo považovali za podstatné – útulnému 
interiéru a obytnej záhrade.

Presah strechy 
a okolité stromy vytvárajú 

v lete príjemný tieň 
na terase a chránia 

pred prehrievaním aj 
obývačku.

Záhrada na svoju 
konečnú podobu ešte 
len čaká, jej základné 

kontúry aj časový 
plán sú však už jasné. 

Keby sme 
stavali niekde 
inde, zrejme by 
sme uprednost-
nili modernejší 
dom. Tento 
pozemok je však 
v strede dediny 
a veľmi mod-
erná stavba by 
sa sem podľa 
nášho názoru 
nehodila. 
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 Nechceli 
vyčnievať ani pútať 
pozornosť. Keďže stavali na 
pozemku v strede dediny, 
rozhodli sa pre jednoduchý 
dom s klasickou šikmou 
strechou, ktorý rešpektuje 
charakter okolitej zástavby.

 Podstatnú časť 
prízemia zaberá 
otvorený denný priestor 
v tvare L – z obývačky 
plynulo prechádza cez 
jedáleň v strede až do 
kuchyne na opačnom konci 
miestnosti.

 otvorená 
kuchyňa bola želaním 
domácej panej – ako mama 
dvoch detí tu trávi dosť veľa 
času, aj pri práci v kuchyni 
sa však chcela zúčastňovať 
na rodinnom živote.

I
 keď je montovaná drevostavba zaradená do kategórie 
nízkoenergetických budov, tepelné parametre neboli 
pre jej majiteľov prvoradé. „Rozhodli sme sa pre dre-
vený dom, lebo sa dá postaviť naozaj rýchlo,“ hovorí 

domáci pán. „Stavebníctvo nie je práve moja parketa, 
preto sme si vybrali renomovanú firmu, ktorá upravila ty-
pový projekt so zreteľom na naše potreby a dodala nám na 
kľúč dom bez vnútorného vybavenia. Nemuseli sme sa tak 
trápiť s rôznymi dodávateľmi stavebných prác a súčasne 
sme mali voľnosť pri riešení interiéru. Osvedčila sa nám 
aj spolupráca s miestnou stavebnou firmou – vďaka nej 
sme tu zároveň nadviazali nové kontakty. Nechceme totiž 
v dome len prespávať, chceme sa stať súčasťou miestnej 
komunity.“ 

Výhody jednoduchých riešení
Na to, aby si vybrali technologicky jednoduchý dom, mali 
manželia dva dobré dôvody. „Čím zložitejšie veci sú, tým 
väčšia je pravdepodobnosť, že niečo nebude fungovať tak, 
ako má,“ objasňuje domáci pán ten prvý. Jednoduché rie-
šenie – obvodové konštrukcie v nízkoenergetickom štan-
darde a vykurovací systém, ktorého srdcom je elektrokotol 
– sa im osvedčilo. Bývajú tu vyše roka a kúrenie obstálo aj 
v najväčších mrazoch, ani účty za elektrinu neboli extrém-
ne vysoké. Druhým dôvodom bol rozpočet, ktorý chceli 
pri hrubej stavbe udržať v rozumných medziach – vďaka 
jednoduchému domu im ostalo viac síl aj prostriedkov na 
zariaďovanie interiéru a budovanie záhrady.

moderný a pritom útulný
Podstatnú časť prízemia zaberá otvorený denný priestor 
s obývačkou, jedálňou a kuchyňou. Dopĺňa ho pracovňa 
domáceho pána, kúpeľňa, v ktorej je miesto aj na kotol 
a práčovňu, a predsieň. Poschodie je vyhradené na spálňu 
a dve detské izby, samozrejme, nechýba druhá kúpeľňa. 
Zaujímavým prvkom sú posuvné dvere medzi detskými 
izbami. Dievčatá tak môžu byť spolu alebo mať súkromie 
– podľa nálady, povinností, fázy dňa... Každodenný život 
ukázal, že toto dispozičné riešenie bolo pre štvorčlen-
nú rodinu dobrou voľbou. „Dnes by sme asi prijali viac 
odkladacích priestorov a možno o niečo väčšie izby pre 
deti,“ dopĺňa domáci pán skúsenosti z ročného bývania. 
Nábytok si vybrali od nemeckej značky Hülsta: „Chceli 
sme jednoduchý, moderný, ale útulný interiér, v ktorom 
by sa uplatnilo drevo. A ak má mať niečo vzhľad dreva, 
tak to pre mňa musí byť jedine skutočné drevo. Na Hülste 
sa mi páčila okrem dizajnu práve kvalita dýh a remeselné 
spracovanie. I keď niektoré série sú pomerne drahé, vybrať 
sa dá aj z cenovo zvládnuteľných riešení, keďže majú 
naozaj širokú ponuku,“ približuje dôvody ich rozhodnutia 
domáci pán.

záhrada potrebuje čas
Záhradu budujú postupne. Prvá musela byť studňa na 
polievanie, teraz sú na rade systém závlahy a záhrad-
ný domček. Až potom sa budú môcť naplno pustiť do 
výsadby. „Máme projekt a postupne ho napĺňame. Dúfam, 
že budúci rok to tu už bude kompletne hotové,“ ponorí sa 
domáci pán do plánov.

z obývačky sa cez 
zasklené dvere vychádza 

na vonkajšiu terasu.

Kozub je v zime zdrojom 
príjemného sálavého tepla 

aj hrejivej atmosféry.

Mám túto obývačku rád. Je tu kvalitný 
nábytok, dobre sa tu počúva hudba, 
je odtiaľto pekný výhľad do záhrady 

a príjemne sem svieti slniečko.

Kuchynskú časť 
od zvyšku denného 

priestoru opticky 
oddeľuje dlažba. 
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 základ obývačky vytvorila jednoduchá 
skrinková zostava v elegantnej kombinácii dyhy 
z jadrového orecha a lesklého bieleho laku. Zútulňuje 
ju niekoľko originálnych doplnkov, oživením hodným 
audiofila sú reproduktory so zaujímavým retrodizajnom. 

 Prakticky vyriešená linka má potenciál 
nevyjsť tak skoro z módy. Kombinácia lesklých 
lakovaných dvierok farby slonovej kosti s antikorovými 
spotrebičmi a pracovnou doskou z čierneho kameňa 
vyzerá veľmi elegantne.

Pôsobivým 
detailom 
s praktickými 

prednosťami je 
zástena z grafoskla 
s jemným vzorom. 

Priestor jednoduchej kuchyne 
oživujú americká chladnička side by side 
s výrobníkom ľadu (Bosch) a zaujímavo 

tvarovaný digestor (Elica).

  Kuchynská linka PROGRES, 
vyrába česká firma Hanák,  
4 600 €, merito

  Spotrebiče AEG (umývačka, 
el. rúra, kombinovaný 
indukčný varný panel) spolu 
v cene 2 550 €, merito

  Grafosklo, cena zásteny  
1 340 €, merito

odborník radí
Stanislav Janeček, 
dizajnér firmy Merito
Dôležité je vybrať si 
dodávateľa linky a dať 
si urobiť návrh kuchyne 
už v štádiu projektovej 
prípravy domu. Pri stavbe 
tak bude jasné umiestne-
nie inštalácií a rozvodov.
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MERITO nábytok 
interiérové štúdiá

Vajnorská 41 - oproti Polusu, 
0915/775896, 02/44450338

Atrium, Hülsta a Hanák štúdio 
Einsteinova 9, 0905/700646

www.merito.sk
predaj@merito.sk

Merito_MD1306.indd   1 22. 5. 2013   10:01:30

Pri stoličkách možno nastaviť výšku operadla, takže si na 
nich nájde pohodlnú polohu pri sedení každý bez ohľadu na 
svoju výšku. Stôl sa pýši základom z kvalitnej orechovej dyhy, 
ktorú elegantne dopĺňa doska z čierneho podlakovaného skla. 

  Stoličky hülsta S-6 s čalúnením z čiernej textilnej kože,  
299 €/ks, merito

  Stôl hülsta ET 7, 990 €, merito

Aj v spálni im záležalo na kvalite nábytku. Vďaka 
výberu cenovo zvýhodnenej zostavy postele, nočných 
stolíkov a šatníkovej skrine sa pritom dostali na celkom 
priaznivú cenu. K zostave potom doobjednali pre 
domácu pani ešte pracovný kút s policami.

Posteľ, dva nočné stolíky a šatníková skriňa sú zo 
zvýhodnenej zostavy v cene 1 690 € bez roštov 
a matracov. (Séria now!by hülsta, predáva merito)

odborník radí
Valéria Otrísalová, diza-
jnérka firmy Merito
Nemecká značka hülsta 
ponúka v ekonomických 
sériách now!by hülsta 
cenovo zvýhodnené zo-
stavy. Podmienkou priaz-
nivej ceny je objednať 
zostavu tak, ako ju navr-
hol architekt výrobcu, pri 
štandardných rozmeroch 
miestnosti to však nebýva 
problém. Do takéhoto 
základu si potom môžete 
doobjednať ďalšie kusy 
nábytku.
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 orchidey sú pýchou aj radosťou 
domáceho pána. V obývačke majú ideálne 
podmienky – vyžadujú si dostatok svetla, 
nemajú však rady priame slnko. Okrem 
pravidelného polievania ich treba aj rosiť.

 obrazy dokážu urobiť s atmosférou 
a pôsobením interiéru hotové divy. Hoci v dome 
ešte viacero stien na ten pravý obraz len 
čaká, obývačku ich už zopár zdobí. (Štvorica 
kolorovaných grafík s námetmi beskydskej 
krajiny od moravského maliara Jána Hrnčárka) 

 Keď slnko zasvieti do jedálne, odráža 
sa od lesklých plôšok keramickej misky a kreslí 
na biely strop a steny veselé vzory. (Modrá 
mozaiková miska Bubble, priemer 50 cm, 34 €, 
www.teakshop.sk)

 Doplnky príjemne osviežili jednoduchú 
obývačkovú zostavu zaujímavými tvarmi, 
materiálmi aj farbami. (Arabská stolová lampa 
Round, cena od 99 € podľa rozmerov,  
www.teakshop.sk) 

 Na tabuľovo čierne hodiny 
T. Ricordi sa dajú písať kriedou odkazy. 
Geometrickým tvarom a kontrastnou 
kombináciou čiernej plochy s kovom sa 
skvelo hodia do moderného interiéru. (Vyrába 
talianska firma MIDJ, 246 €, merito)
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