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Bývajte originálne
ako Lucia Siposová!

Našla bývanie svojich snov! Známa herečka
Lucia Siposová (37) žije v širšom centre
Bratislavy v originálnom pavlačovom dome,
ktorý už má čo – to za sebou. Svoj byt si však
dokázala veľmi originálne zrekonštruovať.
Chcete ho vidieť aj vy? Pre časopis Prvej
stavebnej sporiteľne – DOMa, Lucia otvorila
dvere svojho bývania dokorán!
l Váš byt ja poznamenaný umeleckým duchom, ale cítiť v ňom

aj váš vlastný, osobitý štýl. Sledujete trendy v interiérovom
dizajne?
- Nakupujem často rôzne, aj medzinárodné časopisy o bývaní.
Vyžívam sa v tom, ale samotné zariaďovanie pre mňa nie je ľahké. Potrebujem pomocníka s väčšou priestorovou predstavivosťou. (smiech)
Neriadim sa však žiadnym špeciálnym štýlom ani trendom. Páči sa mi,
keď byt má dušu. Najkrajšie je, keď sa zariadenie prispôsobí duchu
domu, alebo bytu. A odráža sa v ňom osobnosť toho, kto tam býva.
Páčia sa mi aj úplne prírodné byty, z prírodných materiálov. Hlavne,
nech je to teplé. Niekedy sa o atmosféru postará koberec, alebo aj
správna farba. Je totiž veľmi dôležité vybrať si správnu farbu – či už
dreva, alebo parkiet tak, aby bolo bývanie pekné a útulné. Ale keď
vidím obrázky v časopisoch, tak presne viem, čo by som chcela. Teším
sa na to, že raz budem môcť opäť zariaďovať.
l Áno? Máte už azda v blízkej dobe takéto plány?
- Mám jednoizbový byt, do smrti tu asi nebudem. Určite si budem
vytvárať nejaké nové hniezdo. Ale keď som sa vrátila z Ameriky,
uvedomila som si, že celý svet si byty prenajíma. A aj ja som chcela
žiť takto slobodne. Pol roka som teda bývala v krásnom podnájme
v Bratislave. Čoskoro som si však na vlastnej koži uvedomila, že
nemôžem platiť nájom a nemať nič vlastné. Ten pocit, že som doma,
tam totiž nenastal.
l Vtedy ste sa rozhodli pre kúpu vlastného bytu?
- Áno, mala som obrovský strach z úveru, ale zariskovala som. Od
toho dňa, keď som sa sem nasťahovala, som to ani na sekundu neoľutovala. Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí v mojom živote. Som
tu veľmi šťastná a mám pocit domova. Vždy ma zahreje pri srdci, keď
prídem domov. Dúfam, že pri ďalšom sťahovaní si opäť nájdem niečo,
kde mi bude rovnako dobre.
l Vidím tu všade okolo vás veľa pamiatok z vašich ciest. Čo vás
to ženie vždy ďalej a na iné miesta?
Sen o novom alebo vynovenom bývaní vám splní Prvá stavebná
sporiteľňa. Úrokovú sadzbu úverov na rekonštrukciu bývania sme
aktuálne znížili až o 1 %! Vo všetkom vám ochotne poradia naši
obchodní zástupcovia. Nájdete ich v kanceláriách PSS a ich zoznam
je k dispozícii aj na www.pss.sk. Informácie o produktoch a ponuke
PSS môžete získať aj na telefónnom čísle 02/58 55 58 55.

- Kedy, ak nie teraz. Táto veta sa ku mne hodí. Moji blízki sú z toho
niekedy nervózni a snažia sa ma upokojiť, ale ja mám v sebe takú
vášeň k životu, že to ide len veľmi ťažko. Niekedy si aj sama musím
povedať: „Len pokoj“. Nechcem, aby mi unikla čo i len minúta. Viem
relaxovať, samozrejme, ale zároveň túžim po dobrodružstve, chcem
zažívať zážitky. V zime som bola v Južnej Amerike a keď som sa vrátila, tak ten pokoj mi vydržal len týždeň a opäť som začala uvažovať
nad tým, kam najbližšie pôjdem. Pocit, ktorý mám, keď si sadnem do
lietadla, je nádherný. Keď sa človek len tak odstrihne od všetkého...
Tá sloboda, ten „nádych“, to pre mňa znamená veľa...
l Takže na jednej strane milujete svoj útulný byt, ale na druhej
hľadáte niečo, čo doma nie je?
- To je presne ako dilema, či mať domček kdesi za Bratislavou, alebo
byt v centre. Vlastná záhradka, pokoj, ticho, stromy, alebo ruch
a „nespavosť“ mesta, odkiaľ je všade blízko. To je môj životný konflikt.
A viete čo? Potrebujem aj jedno, aj druhé.

(text: PSS, foto: Miro Pochyba)

Viac čítajte v časopise PSS DOMa 2/2018.
Jeho printovú verziu vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS,
nájdete ho na www.pss.sk alebo si ho cez Google Play
či App Store stiahnite do svojich mobilných zariadení.
júl 2018

29

