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Na náv‰teve

Hniezdo pre 
návštevy a relax

Už pri stavbe rodinného domu mali naši hostitelia jasný zámer. 
V prvej etape sa obytným stalo iba prízemie. Podkrovie však už vtedy 

bolo pripravené na prípadnú výstavbu bytovej jednotky. 
Poďte sa s nami pozrieť, ako dopadla druhá fáza. 

D
om permanentne užíva iba manželský pár,
ich dospelí potomkovia sa už osamostatni-
li. Majitelia však chceli pre nich vytvoriť
miesto, kde by sa pri príležitostných náv-

števách mohli komfortne a nerušene aj s rodinami
uchýliť. A v konečnom dôsledku by týmto riešením
získali aj domáci nový priestor na relax. 

V znamení oddychu

Na základe odporúčaní známych oslovili interiérovú
poradkyňu, ktorej po zadaní požiadaviek prenechali

voľnú ruku. Novovznikajúci obytný priestor rozčleni-
la PhDr. Mária Burcáková do dvoch zón, medzi ktoré
zakomponovala malú toaletu. Samostatná spálňa
i veľkorysá obývačka nesú známky jednotného kon-
ceptu. Srdcom podkrovného priestoru je obývačka,
ktorá sa využíva nielen na spoločenské posedenia.
Trocha atypickou súčasťou tejto otvorenej zóny je to-
tiž hydromasážny box s parnou saunou a svetelnou
terapiou. Takže pôvodnú požiadavku majiteľov na
vytvorenie relaxačnej zóny sa podarilo autorke návr-
hu splniť do bodky. Sprchovací kút od obývačky od-
deľuje iba decentný paraván z pórobetónu. Kreslo
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a pohovka sú umiestnené tak, aby zrelaxovaný orga-
nizmus nemal v obývačke ďaleko na krátky odpoči-
nok. 

Prírodné tóny, dobrá klíma

Odvážne farebné experimenty tu nehľadajte. Ako
sme už spomenuli, hlavnou funkciou priestoru je po-
núknuť návštevníkom maximálny relax. A tomu inte-
riérová poradkyňa, znalec z odboru psychológie,
podriadila aj výber farieb. Stavila na kombináciu ne-
utrálnych tónov a prírodných materiálov, ktorú rov-
nomerne „nadávkovala“ do celého podkrovného
priestoru. Farebnosť stien, doplnkov a väčších ná-

V celom podkroví sa prelínajú dva farebné
odtiene – hnedá so svetlobéÏovou.

Dominantou ob˘vaãky je sedacia zostava
z morskej trávy. V rovnakom vyhotovení je

aj konferenãn˘ stolík. Autorka návrhu
pouÏila príbuzn˘ odtieÀ aj na zástenu, 

za ktorou sa nachádza parn˘ box.
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PhDr. Mária BURCÁKOVÁ

„Na požiadanie majiteľov som sa pokúsila vy-
tvoriť taký priestor, v ktorom by sa nielen oni,
ale aj ich hostia cítili dobre, voľne a maximálne
pohodlne. Keďže celé podkrovie má slúžiť ako
oddychová časť, okrem zariadenia som dôraz
kládla predovšetkým na výber farieb v interiéri.
Snažila som sa vyhnúť extravagantným a krikľa-
vým farbám, ktoré časom môžu vyvolávať nega-
tívne pocity. Rozhodla som sa pre kombináciu
hnedej, béžovej a farbu slonovej kosti. Hnedú
farbu je možné použiť v ktorejkoľvek časti 
interiéru, pretože je emotívne neutrálna a veľmi
dobre sa kombinuje s ostatnými farbami.“

SpálÀa je zariadená nábytkom v dezéne
ãere‰Àového dreva. âervenkast˘ nádych
dodal miestnosti príjemn˘ mäkk˘ akcent,
doplnky vo farbe slonovinovej kosti zasa
decentnú eleganciu. 
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bytkových solitérov sa jej podarilo dostať do stavu
dokonalej a zároveň upokojujúcej harmónie. Natu-
rálny dojem umocňuje v celom priestore aj čerešňo-
vý dezén podlahy a interiérových dverí. 
Dokonalé presvetlenie podkrovia zabezpečujú streš-
né okná. Ich súčasťou sú žalúzie, ktoré farebne
korešpondujú s odtieňom rámov. V letných horúča-
vách efektívne tlmia intenzitu svetla. O príjemnú klí-
mu v zimnom období sa starajú radiátory. O inom
spôsobe vykurovania domáci od začiatku vôbec ani

Ch˘ba vám v tejto priestrannej spálni viac
odkladacieho priestoru? Nebojte sa,

vstavan˘ ‰atník je situovan˘ oproti posteli. 

Za pov‰imnutie stoja 
opakujúce sa retrovzory. 
Nevtieravej kombinácii 
v prírodn˘ch tónoch dodávajú 
tejto miestnosti prvky hravosti. 
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neuvažovali. Napokon užívanie priestoru potvrdilo,
že radiátorové vykurovanie je v podkroví celkom 
postačujúce. 
Táto etapa posunula komfort bývania majiteľov
o priečku vyššie. Ako však svorne tvrdia, druhou fá-
zou sa ešte nič nekončí. V podkroví sa totiž nachádza
ďalší priestor, ktorý ponúka nové možnosti na rea-
lizáciu snov o dokonalom a spokojnom bývaní. 

Denisa SLANČOVÁ
Foto: Jozef ČESLA

„Dnes si majitelia radi kombinujú oãistnú
funkciu kúpeºní s tou relaxaãnou. Ponuka
trhu je taká bohatá, Ïe wellness centrum
nie je problém zriadiÈ ani v plo‰ne
men‰ích priestoroch,“ vysvetºuje 
PhDr. Mária Burcáková.

Parn˘ box ponúka pouÏívateºovi masáÏ
i svetelnú terapiu. V jeho tesnej blízkosti sa

nachádza niekoºko pohodln˘ch kresiel,
kde si po regeneraãnej procedúre môÏe

telo dopriaÈ krátky oddych. 
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