
� Ako ste si našli svoje vysnívané bý-
vanie?
Nečakane. Keď sa môj brat rozhodol,
že si postaví nový rodinný dom ne-
ďaleko Bratislavy, tak v jeho okolí
bolo ešte veľa voľných pozemkov.
Uvažovali sme teda, že by som si
mohla niečo kúpiť aj ja a začať stavať
spolu s ním. Najprv som váhala, lebo
sa mi do takejto náročnej práce vôbec
nechcelo púšťať, ale nakoniec som si
povedala, že vo dvojici nám to pôjde
ľahšie. A postavím si taký dom, aký
som vždy chcela.

� Bývanie v centre hlavného mesta,
alebo dom v okolí Bratislavy? To je
večná dilema tých, čo tu pra-
cujú. Prečo ste sa rozhodli pre
druhú možnosť?
Výhody rodinného domu boli
pre mňa obrovské a nedali sa po-
rovnať s iným bývaním. Už pred-
tým som žila v dome a vedela som,
že to nechcem meniť. Keďže nie

som milionárka, nemohla som si do-
voliť kúpiť niečo v centre Bratislavy, na
Kolibe či na Palisádach. Rozhodla
som sa preto takto a neľutujem. Vyjsť
si len tak v pyžamku na terasu, dať si
tam kávu – úplne to zbožňujem!

� Čo vám dalo pri stavbe vášho vy-
snívaného bývania najviac zabrať?
Najzložitejšie bolo správne si vybrať.
(Úsmev.) Vybrať si, ako má dom vy-
zerať, čo chcem, čo je nevyhnutné a čo
je už nad môj rozpočet. Musela som
totiž zladiť vlastné ekonomické hra-
nice s predstavami. Potom to už išlo
rýchlo. Našli sme firmu, ktorá sa do
toho pustila a do roka sme bývali.

� Dom máte
vkusne a prí-
jemne zaria-

dený. Je to váš
vlastný ruko-
pis alebo by
sme to mohli
zaradiť do ne-
jakého dizajno-
vého štýlu?
N e m o h l i .
(Smiech.) Ne-
mám vyhranený
vkus. Páči sa mi,
keď je bývanie
moderné, praktické a dom úžitkový.
Ale prešla som si tým, že som študo-
vala časopisy o bývaní, obzerala som
si katalógy a hľadala som inšpiráciu.
Chcela som, aby sa v dome cítili dob-
re aj deti aj psy. Aby som nemusela na
všetkých vykrikovať – Vyzujte sa, lebo
urobíte fľaky na parketách! Na to po-
kojne obetujem napríklad aj sedačku.
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Viac čítajte v časopise PSS DOMa 3/2018. Jeho printovú verziu vám poskytnú obchodní zá-
stupcovia PSS, nájdete ho na www.pss.sk alebo si ho cez Google Play či App Store stiahni-
te do svojich mobilných zariadení.

Nájdite si svoj vysnívaný domov
ZuZana VačkoVá!

ako herečka Radšej ju častejšie kúpim novú, ale naj-
mä nech tam máme pokoj a pohodu.

� Nielen rodinný dom si vyžaduje
údržbu, aj záhrada je náročná na
čas. V tej vašej kraľujú nádherné
popínavé ruže. To vám určite dalo
zabrať.
Od malička sme chodili za babičkou

na chalupu a pre
mňa bolo normál-
ne, že som pomá-
hala rodičom vy-
trhávať burinu,
okopávať, sadiť
a hrabala som sa
v zemi. Milujem
vôňu zeme a mám
rada záhradu – aj
d i v o k e j š i u .
(Úsmev.) Páči sa
mi, keď je to tu
trošku zarastené,

„džungľové“. Samozrejme, musí to
mať nejakú fasádu, ale priznám sa, že
je s tým naozaj veľa práce. Moje ruže
sú nádherné, keď zakvitnú, ale potom
ma čakajú plné vrecia odpadu, ktorý
musím vynosiť preč. Ale stojí mi to za
to. Veľmi rada relaxujem na terase s vý-
hľadom na záhradu, kde často hráva-
me s dcérkou bedminton.

Sen o novom alebo vynovenom

bývaní vám splní Prvá stavebná

sporiteľňa. Úrokovú sadzbu

úverov na rekonštrukciu býva-

nia sme aktuálne znížili až

o 1 %! Vo všetkom vám ochot-

ne poradia naši obchodní zá-

stupcovia. Nájdete ich v kance-

láriách PSS a ich zoznam je

k dispozícii aj na www.pss.sk.

Informácie o produktoch a po-

nuke PSS môžete získať aj na

telefónnom čísle 02/58 55 58 55.

Má bývanie snov! Zuzana Vačková žije v krásnom rodinnom dome neďaleko
Bratislavy, ktorý si upravila a zariadila podľa vlastných predstáv.

Chcete ho vidieť aj vy? Pre časopis Prvej stavebnej sporiteľne – DOMa, obľúbená
herečka otvorila dvere svojho bývania dokorán!


