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Miss Slovensko 2012

Dvojizbový byt s priestrannou obývacou izbou a kuchyňou
by iste očaril aj tých náročnejších. Štýlom a použitím
moderných a kvalitných materiálov vznikol veľmi pohodlný
priestor. Kristína sama spomenula, že rada varí, a preto si
hneď prvú skontrolovala kuchyňu. Po nasťahovaní sa k nej
pridal aj spolubývajúci – veselý Kubo. Ide o zvieracieho
spoločníka, malú čivavu.
Ako si na nová Miss zvyká na nové bývanie a kde
sa v byte cíti najlepšie?
Čo oceňujem na mojom novom bývaní Pod vŕškami, je
práve kombinácia ticha, prírody a pokojný ráz Záhorskej
Bystrice s rýchlym prístupom do ruchu mesta. Po
náročnom dni je pre mňa oddych v predzáhradke priam
balzamom na dušu. Teraz v lete je to o to lepšie, že sa tam
dá sedieť až do večera. Takto by som si svoje bývanie
vedela predstaviť aj na dlhšie ako jeden rok. Za ten čas si
akurát všetko zamilujem a nebude sa mi chcieť odísť.

Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová už istý čas býva v novom byte, ktorý bol
darom za jej prvenstvo v súťaži.

TEXT ZUZANA MITTELMANN FOTO XXXXXXXXXXXXX
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Ako sa býva novým nájomníkom bytu v komplexe
Pod vŕškami?
Moje pracovné povinnosti ma nútia Kuba čoraz častejšie dávať
rodičom do opatery, aby nebol dlho sám. No keďže viem, že
sa na potulky po okolí teší, vždy, keď trávim doma viac času,
beriem ho so sebou. Spolu postupne prebádame nielen zákutia
predzáhradky, ale aj uličiek Záhorskej Bystrice a neďalekého
Vápenníckeho potoka. Možno sa vyberieme aj na dlhšiu
vychádzku do lesa alebo na bicykli. Všimla som si, že je tu
cyklistický chodník. Kubo sa povezie, samozrejme, v nosiči.
Ako ste sa zabývali? Páčil sa vám byt hneď od prvej
chvíle, alebo ho čakajú malé úpravy k dokonalosti?
Byt sa mi páčil od prvej chvíle, ako som ho uvidela. Hneď som
sa s ním zžila. Je zariadený celkom do môjho štýlu, moderný,
elegantný, ale nie strohý a určite nie chladný, ako to niekedy
v moderných interiéroch býva. Určite v ňom mám pocit tepla
a domova. Napríklad, hneď som sa zamilovala do spálne, ktorá
je celá ladená do biela, a tiež ma oslovila kuchyňa, tiež biela,
keďže rada varím. Som nadmieru spokojná a určite v byte
nebudem nič meniť. Skrátka je tam všetko, je prosto dokonalý.
Spomínali ste, že rada varíte. Už ste vyskúšali kuchyn-
ské spotrebiče a to, ako sa vám v novej kuchyni zvŕta?
Áno, vyskúšala som už všetky spotrebiče v novej kuchyni. Chvíľu
som síce musela experimentovať, ale rúra sa napokon poddala.
Už viem, ako na ňu. Prvý požívaniaschopný koláč bol jablkový
a ocenili ho rodičia, ktorí ma prišli pozrieť. Iba s mikrovlnkou si
zatiaľ trochu nerozumieme. Na môj vkus je prirýchla, alebo len
ja vždy zabudnem, že som tam niečo vložila? Skúšala som v nej
grilovať a stále sú tie výtvory akési „opálené“.

Ako sa vám pozdávajú farebné kombinácie v byte?
Aký ste typ, aký druh interiéru sa vám pozdáva?
Mám rada moderný nábytok, strohú eleganciu, ktorú si viem
predstaviť zútulniť doplnkami. Preto sa mi aj byt páči. Je
zariadený v minimalistickom duchu v neutrálnych sivých,
zemitých a svetlobéžových farbách. Práve kombinácia
modernej tapety v svetlobéžových tónoch s bielou farbou ma
v spálni „dostala“. Aj keď červená nie je „moja“ farba, v byte
predstavuje ideálny kontrast. Červené dizajnové police
s lesklým povrchom s modernou tapetou na stene citlivo
dotvárajú priestor a určite dopomohli k jeho zútulneniu.



Aký máte vzťah k umeniu? Pribudnú na stenách
nejaké obrazy? Alebo to budú skôr fotografie?
Vždy sa mi viac páčili modernejšie veci. Aj pokiaľ ide
o umenie, priťahuje ma viac grafika a fotografia. Preto ak do
bytu pribudnú, tak najskôr fotografie. Zatiaľ sú to však len fotky
v rámčekoch, na ktorých sú moji najbližší.
Aký je vaše vysnívané bývanie? Je to byt, alebo
skôr dom?
Vždy som snívala o dome s obrovským trávnikom a terasou.
Teraz mám terasu a útulné bývanie, ktoré je vzhľadom na
moje súčasné potreby a požiadavky ideálne. Dúfam však,
že sa mi sen o veľkom dome niekedy v budúcnosti splní
a budem mať pred ním aj veľký trávnik.
Ktorá časť bytu má podľa vás najväčšie čaro?
Budem sa opakovať, ale určite je to spálňa. V nej unavená
zaspávam a musím sa v nej oddýchnutá zobudiť. Našťastie,
spálňa v mojom byte Pod vŕškami je pokojná a spĺňa moje
požiadavky.
Kde najradšej v byte relaxujete?
Najčastejšie je to predzáhradka, či terasa alebo kúpeľňa,
v ktorej mám veľkú vaňu.
A ako relaxuje Miss Slovensko 2012 vo voľnom čase?
Nezostáva mi veľmi veľa času na relax, ale keď ho mám, určite
som najradšej s najbližšími.
Aké profesijné aktivity vás čakajú v najbližšom čase?
Spomedzi všetkých fotení a prehliadok je určite najväčšou
výzvou Miss World, ktorá sa tento rok koná v Číne. O necelý
mesiac tam odlietam a prípravy sú v plnom prúde. Vyberáme
šaty, topánky, doplnky… postupne sa mi zapĺňajú skrine. �6
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