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Túžili bývať v blízkosti centra veľkomesta kvôli práci 
aj deťom, ale bez priestorových obmedzení 
a obklopení zeleňou ako v rodinnom dome. Mladý 
muž nakoniec našiel pre svoju rodinu presne to, čo 
hľadal – priestranný, dobre presvetlený štvorizbový 
byt v príjemnom rezidenčnom komplexe na Kolibe. 

Byt s dobrou
adresou

TEXT INÉZ BÚCI FOTO  JURAJ ŠPAČEK

 V PASTELOVÝCH TÓNOCH 

SVOj POdiEL na vytvorení útulnosti má 
v interiéri okrem textilných doplnkov aj 

interiérová zeleň. Otvorenému modernému 
interiéru svedčí skôr väčšia rastlina či malý 

stromček ako veľa malých kvetov.
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109 m2

4-izbový byt, 
Bratislava-Koliba
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KKomfortná veľkosť obytnej plochy a veľkorysá 
vyvýšená terasa s predzáhradkou dokonale zapadli 
do jeho predstáv o budúcom bývaní. Po prehliadke 
holobytu sa potešil bonusu navyše: vďaka osadeniu 
bytového domu v kopci byt zo všetkých obytných 
miestností ponúka úžasný výhľad na mesto. Pocítil, 
že toto je to miesto pre ich ideálny domov.
Aby aj zariadenie a celý interiér zodpovedali vysoko 
nastavenej latke kvality, oslovil na spoluprácu 
interiérové štúdio Arcada s kreatívnym duom 
architektky Zdenky Virdzekovej a interiérovej 
dizajnérky Michaely Merešovej, ktorých referencie 
mladých majiteľov zaujali. V tom čase už bol holobyt 
vo finálnej fáze nadštandardného vybavenia – 
s dokončenými kúpeľňami a kvalitnými dubovými 
parketami. Preto sa autorky návrhu interiéru zhodli 
s majiteľom, že do dispozície, s ktorou sa hneď 
stotožnili, nebudú zasahovať. Páčila sa im nielen 
otvorenosť spoločenskej zóny do exteriéru s pekným 
výhľadom, ale aj zakomponovanie praktických 
priestorov v rámci bytu ako veľký šatník pri spálni 
rodičov, sklad či práčovňa a, samozrejme, dve kúpeľne 
a samostatná toaleta. 

dokonale vyladený
Vyriešiť zariadenie interiéru primárne potrebovali 
v hlavnej spoločenskej časti, vo vstupných priestoroch 
a v rodičovskej spálni. Vstupné predstavy majiteľa 
sa niesli v duchu nadčasového moderného dizajnu 
a prakticky zariadeného priestoru. „Pri tvorbe sme 
vychádzali aj z lokality a štýlu stavby tohto moderného 
bytového komplexu,“ vysvetľujú autorky. „Pre 
podporu elegancie a nadčasovosti sme zvolili paletu 
menej výrazných pastelových a neutrálnych farieb.“ 
Základný koncept tvorí prírodné drevo na parketách 
a efektných lamelách v kuchyni, obývačke aj predsieni. 
Jeho teplý odtieň neutralizujú sivé tóny na tapetách 
spolu s klasickou dvojicou bielej a čiernej. Punc 
útulnosti dotiahla v interiéri hnedá, od najsvetlejších 

odtieňov svetlej béžovej na sedačke a kuchynskej linke 
až po tmavohnedé závesy. Do tejto plejády jemných 
farieb priniesol príjemný akcent pastelovo modrý 
koberec s bielym geometrickým vzorom a veľká 
antracitová taburetka.
V kuchyni, ktorá je súčasťou otvorenej obytnej 
zóny, zvolili autorky zaujímavú kompozíciu na 
horných skrinkách: Kým biele dvierka vo vysokom 
lesku takmer splývajú s bielou stenou, dve čierne 
orámované otvorené police na seba pútajú všetku 
pozornosť. Vo výsledku tak pôsobí kuchyňa odľahčene 
a dizajnovo. Celý interiér pôsobí kompaktne, 
kompozične vyvážene a útulne. O dostatok 
prirodzeného svetla a tiež optické zväčšenie všetkých 
obytných miestností sa postarali veľké presklenia 
s výhľadom na mesto. Tento účinok dizajnérky 
podporili voľbou jemných bielych záclon, ktoré osadili 
od stropu na plnú výšku interiéru. Umelé osvetlenie 
miestami zastáva aj iné funkcie, napríklad ako 
dizajnový prvok akcentujúci priestor jedálne alebo ako 
dekorácia na nočných stolíkoch v spálni.
„Z projektu interiéru v bytovom komplexe Gansberg 
vyšla veľmi pekná realizácia,“ zhodli sa spokojní 
domáci aj autorky. Snúbi praktické riešenia 
s elegantným vyhotovením, založeným na kvalitných 
materiáloch a precíznych detailoch.

Kombinácia dekoračných 
drevených lamiel, tapiet 

a závesov neodráža zvuk,  
ale ho pohlcuje, preto tvorí 

v interiéri výbornú  
akustiku.

ZLEPŠUJÚ
AKUSTIKU
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„
Táto realizácia interiéru 

je dôkazom toho, že 
dobrá dispozícia, kvalitné 

prírodné materiály 
a správne zvolené 

zariadenie a doplnky 
v decentných farbách 
dokážu navodiť pocit 
útulnosti a vytvoriť 

príjemné miesto na život.
– Ing. arch. Zdenka Virdzeková,

Michaela Merešová,
autorky interiéru, arcada.sk
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tipov 

na náKup  
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Jemné pastelové tóny lepšie 
vyniknú v kombinácii s bielymi 

a priehľadnými prvkami. 

1 SEdAčKA Stone S oBráteným 

prešívaním, modulárne KuSy, 

hlBšie Sedenie, cena od 1 900 €, 

neSia 2 TAPETA araBeSqueS 

01 z KoleKcie montSegur, 

značKa caSadeco, rolKa 

10,05 m × 53 cm, 152,50 €, mall.

SK 3 jEdáLENSKÝ STôL oda 

od značKy marcKeric, ∅ 110 cm, 

výšKa 75 cm, mdF a Kov, 240 

€, Bonami 4 KOBErEC loFt, 

značKa mint rugS, 230 × 

160 cm, výšKa vlaSu 3,5 cm, 

polypropylén, 120 €, Bonami 

5 PriEHľAdNá STOLičKA 

royal, výšKa Sedu, rozmery 

93 × 54 × 57 cm, polyKarBonát, 

66,90 €, moBler.SK

3 5

2

5

návšteva



jEdáLEň s akcentujúcim 
závesným svietidlom pôsobí 
ako priestorový dizajnový 
prvok, ktorý púta pozornosť 
už od vstupu do bytu.
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Zástenu v kuchyni 
tvorí obklad 

z veľkoformátového 
gresu s jemným dekorom 

mramoru. Pracovnú 
dosku vybrali z bieleho 
technického kameňa.

KuCHyňu autorky vyskladali 
zo sektorových prvkov kuchýň 

od talianskeho výrobcu. 
Minimalistický koncept oživujú 

čierne otvorené police. 
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1 ZáVESNé SKriNKy pôsobia oproti tým klasicky položeným na podlahe vizuálne 
odľahčene. 2 SPáLňA sa nesie v rovnakom duchu ako spoločenská zóna. Tapeta je identická 

s tou za TV skrinkou. Na jej pozadí pekne vyniknú biele poličky, biely rám obrazu aj dvere.
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Zaujímavé riešenie 
v pôvodnej dispozícii 

bytu je praktický šatník 
za záhlavím postele so 
samostatnými vstupmi 
pre oboch partnerov.
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PôdOryS
1 vstupná hala 2 toaleta 3 kúpeľňa 
4 spoločenská zóna s kuchyňou 5 spálňa 
rodičov 6 šatník 7 práčovňa 8 kúpeľňa 
rodičov 9 sklad 10 detská izba 11 detská izba
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VSTuPNá HALA víta domácich aj hostí 
jednoduchým, ale efektným zariadením na 

mieru: bezrámové zrkadlo opticky násobí 
priestor, dekoračný prvok z drevených 

lamiel vďaka dizajnovým vešiakom dostal 
novú funkciu a závesná skrinka na topánky 

slúži aj na položenie dekorácií.
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