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Práve ste otvorili Špacírku, tak 
vás vítame na prechádzke 
naším hlavným mestom. Pred

stavím sa vám. Pracujem ako obchodníčka 
s nehnuteľnosťami, som majiteľkou kancelá
rie RE/MAX Diamond. Ešte pred pár rokmi 
som pracovala ako vymáhačka pohľadávok 
pre veľkú banku, medzitým podnikanie, 
školenia, certifikáty, povolenia, potvrdenia, 
zisky aj straty. 

Tento časopis som vytvorila ako 
priestor na predstavenie našej práce, priestor 
na predstavenie tímu profesionálov. Tí 
spájajú svoju odbornosť  s  nadšením a  po
zitívnym vzťahom k  hodnotám, v  ktorých 
žijeme, bývame, ktoré sú súčasťou našich 
životných príbehov.

Pošpacírujte sa s  nami uličkami 
hlavného mesta, podeľte sa s  názorom na 
úroveň bývania, poraďte sa o problémoch, 
ktoré vás trápia. Zahrňte nás detailmi, kto
ré vám pri bývaní robia radosť. V neposled
nom rade by sme vás chceli inšpirovať, čím 
dnešné moderné bývanie dýcha,  o  čom sa 
v  odborných kruhoch šepká.  „Realiťáci“ – 
ako nám často hovoria – sa vám radi pred
stavia aj vo svojich skrytých úlohách. Sú to 
odborníci a  odborníčky v  oblasti architek
túry, bytového dizajnu, práva a bezpochyby 
aj ľudského prístupu a  pochopenia. Čakajú 
na vaše podnety, ktoré ich posúvajú v práci, 
radi sa stretnú a podelia sa o názor aj o radu.

Patrím medzi šťastných ľudí, kto
rým sa práca stala potešením. Dnes, v čase 
„online“ sveta, v čase útočiacich médií a re
klamy, vás pozývam na príjemné posedenie, 
listovanie stránkami o umení bývať v Brati
slave. So všetkým, čo k tomu v našom krás
nom meste patrí. 

Naše najmilšie
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Pri tvorbe bytového interiéru ako 
dizajnér musím potlačiť svoje ego a netvo-
riť podľa svojej ľubovôle, pretože sa snažím 
zhmotniť sny niekoho iného. Ale aby ste to 
nechápali zle, tak ako vám zubár z vášho 
rozmaru nevytrhne zdravý zub, ani ja vám 
nedovolím spraviť vo svojom priestore zá
krok, o ktorom zo svojich skúseností viem, 
že nebude správny.

Všetci máme priamu skúsenosť s bý
vaním a povedzme si otvorene, každý do
káže zariadiť svoj obytný priestor viac či 
menej vkusne. Čo vám teda môže interiéro
vý architekt či dizajnér ponúknuť? Predo
všetkým nájde rýchlo viaceré správne mož
nosti riešenia priestoru, ktoré by ste možno 
prehliadli, alebo by ste ich hľadali niekoľko 
týždňov, lebo sa zariaďovaním nezaoberáte 
denne. Spolu s vami najskôr znázorní vaše 
predstavy v súlade s vašim vkusom a mož
nosťami peňaženky. Navrhne riešenia ako 
priestor zhodnotiť a využiť na maximum. 
Komfortne vás prevedie nekonečným výbe
rom možností a nezladí iba farby a materiál, 
ale aj všetkých remeselníkov a dodávateľov 
v správnej postupnosti.  

Výsledkom bude váš ušetrený čas a 
zvýšená hodnota nehnuteľnosti, ale predo-
všetkým harmonické obydlie nakonfigu-
rované priamo pre vás.

 

Práca začína správnym zameraním 
priestoru a nakreslením skutočného stavu. 
Potom prichádza fáza navrhovania a kres
lenie overovacích štúdií, kombinovanie 
tvarov, materiálov a farieb. Každý priestor 
má svoje špecifiká a niekedy sa dá nejaký 
otvor urobiť, iný zamurovať, stena zrušiť či 
naopak postaviť. Optimálny čas na návrh je 
individuálny.

Treba mať na pamäti, že plánujete 
niečo, čo zostane nemenné možno navždy 

Ako pracuje interiérový dizajnér ?

Svojim študentom hovorím, že 
zariaďovať obytný priestor, teda 
životný priestor iného človeka, 

je najťažšou a kráľovskou disciplínou od
vetvia interiérového dizajnu a architektúry. 
Sú mnohé oblasti interiérov, ktoré sú tech
nicky omnoho náročnejšie, podliehajú rôz
nym zložitým predpisom alebo sú zadania 
nepomerne väčšie než dom alebo byt. Popri 
tvorbe ich dizajnu treba dodržiavať strikt
né limity funkčnosti a  skoordinovať všet
ky zložky, aby do seba zapadli. Investora tu 
zastupuje obvykle zodpovedný prostredník, 
ktorý má od realizácie profesionálny odstup. 

Pri bytovom interiéri musíme vstúpiť 
do veľmi osobnej zóny aj viacerých ľudí a 
často sa ocitneme skôr v úlohe psychológa a 
mediátora než dizajnéra. Klienti vkladajú do 
nás dôveru a  púšťajú nás do svojho intím
neho zákulisia zvykov, túžob, potrieb a sta
rostí. Nevyhnutne vzniká vzájomný osob
ný vzťah, ktorý neraz končí priateľstvom. 
Výsledný návrh dizajnu je vždy výsledkom 
spolupráce klienta a interiéristu.

alebo aspoň na najbližšie desaťročie. Na
plánovať, navrhnúť a doladiť dizajn bytu 
sa dá aj za víkend, to by znamenalo vzácnu 
a  nevídanú zhodu medzi vami a interiéris
tom. Kým tento vzácny prípad nastane, oby
čajne sa do štyroch až piatich týždňov návrh 
vykryštalizuje do takej miery, že je možné 
plánovať detaily a pripraviť podklady pre 
dodávateľov. 

Nasledujúcou fázou, je realizácia. 
Toto je časť, kde vás dizajnér maximálne od
bremení. Obehne obchodníkov, doladí ma
teriály, vysvetlí remeselníkom cieľ a  nájde 
s nimi riešenia a všetko pekne zosumarizo
vané na kôpke vám odprezentuje. Vy zatiaľ 
môžete nerušene žiť vo svojej komfortnej 

zóne. Nemusíte si čerpať dovolenku alebo sa 
hnať z práce do predajne, aby vám ju neza
tvorili napríklad len preto, aby ste vybrali 
škárovaciu hmotu k dlažbe či inú podstatnú 
drobnosť. Čas realizácie je rôzny, ovplyvne
ný rozsahom rekonštrukcie, ale predo všet
kým možnosťami dodávateľov, ktorí spra
vidla potrebujú okolo osem týždňov. 

Keď sa odhodláte ku kroku nechať in
teriérového architekta vytvoriť váš osobný 
priestor, buďte nároční! Žiadajte riešenia, 
na ktoré by ste neprišli sami. Nebojte sa neo
verených ciest. Dostanete návrh, ktorý vedie 
k vytvoreniu hodnotného, exkluzívneho a ne
všedného interiéru. A to je predsa pointa. ●

Rekonštrukcia dvojizbového bytu pre jednu osobu. Kombinácia prevažne bielej farby a dubového dreva je ne-
starnúca a bola vyberaná kvôli rýchlej možnosti dodania. Monochromatický interiér dopĺňa dominantný dizajnový 
luster. Zaujímavosťou je čas rekonštrukcie, kedy bol byt obývateľný za menej ako dva mesiace. 
foto : Roman Skyba

Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

Dizajnér štúdia Kontrast, 
pedagóg na Fakulte 
architektúry STU v 
Bratislave, www. kontrast.sk

Séria kresielok Charly a Charly Max navrhnutá pre 
spoločnosť Mobilier Design štúdiom Kontrast a 
Ing. Pavlom Rapcom / foto : archív Mobilier Design
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Horský park je jedinečné miesto, kto
ré sa nachádza v strede mesta, zároveň však 
zachováva nedotknuté prostredie a  bohatú 
faunu a flóru. Začal vznikať už v období roz
voja mesta po rakúsko-uhorskom vyrovnaní 
pod hlavičkou Prešporského mestského 
okrášľovacieho spolku. Ten vznikol v roku 
1968 a  jeho podpredsedom bol mešťanosta 
Henrich Justi. Najväčším projektom spolku 
bol Horský park, v ktorom išlo o to, aby sa 
citlivo upravilo vtedajšie lesné prostredie so 
zachovaním terénu. Boli tu osadené lavičky 
a  vybudované cestičky, ktorých základný 
charakter zostal zachovaný dodnes. Dva al
tánky, narazené studne, kovová rozhľadňa 
na Murmanskej výšine, množstvo vtáčích 
búdok a kŕmidiel a dokonca tabuľky s básňa
mi miestnych básnikov dotvárali charakter 
miesta určeného na oddych. To bol základ, 
ktorý vyformoval Horský park až do jeho 
dnešnej podoby. Niektoré z pôvodných guľa
tých lavičiek sa zachovali až dodnes. Soltzo-
va lavička, ktorá sa nachádza priamo pred 
horárňou, má viac ako 100 rokov a pripomí
na bohatú históriu Horského parku.

V  súčasnosti je lesopark chráneným 
areálom so štvrtým stupňom ochrany. Roz
prestiera sa na rozlohe 22 hektárov a nachá
dza sa v ňom viac ako 150 druhov drevín. 
Najväčšie z  nich sú metasekvoje, ktoré sa 
nachádzajú v západnej časti parku. Vysoké 
sú viac ako 30m a obvody kmeňa dosahujú 
takmer 2,5m. V parku môžeme nájsť exotic
ké listnaté a  ihličnaté stromy (napr. ginko, 
tis), ktoré boli vysadené koncom 19. storočia.

Aktívne  je využívaný psíčkarmi, 
ktorí nemajú v Starom Meste toľko priesto
ru, ako by potrebovali. Na svoje si prídu aj 
športovci, ktorí chodia do Horského parku 
zdolať známu výzvu a  vybehnúť Majakov
ského schody (je ich 242), čím prekonáte pre
výšenie takmer 40m. Začínajú pri Horárni 
a  dovedú vás na ulicu Francúzskych parti
zánov. Každoročne v  máji sú organizované 

preteky Milá míľa, ktoré vedú stabilnou 
trasou Horským parkom. Tento rok sa budú 
konať 15.mája – v nedeľu – a sú určené pre 
všetkých, vrátane detí do 6 rokov a úplných 
bežeckých začiatočníkov (kategória LAMA). 
Trasa pretekov je značená počas celého 
roka na stromoch aj na drevených stĺpikoch 
označených písmenom, bežci v tréningu tak 
môžu sledovať svoju výkonnosť.

V roku 1994 vznikla Nadácia Horský 
park, pretože hrozilo, že v horárni vznikne 
herňa s hracími automatmi. Odvtedy sa hoStaré Mesto môže na mnohých 

pôsobiť ako mestská časť, ktorá 
je preľudnená, hlučná a  nie sú 

v nej miesta na relax. Nie je to pravda, mô
žeme tu nájsť množstvo pokojných miest, na 
ktorých zabudneme, že sme v centre rušného 
mesta. Dokonca aj krátky pobyt v prostredí 
s množstvom zelene nám zlepší náladu a do
káže nás nabiť energiou. Skúšali ste sa už 
naobedovať v jednom z  hlavných bratislav
ských parkov? Som presvedčený, že späť do 
práce prídete naladení pozitívnejšie ako vaši 
kolegovia. 

Kam v Starom Meste ... do prírody
Štefan Dolinay

realitný maklér 
RE/MAX Diamond  
0944 333 983

Ako sa žije v Starom Meste... Uršule Kovalyk

Presne osemdesiatjeden schodov 
delí bytový dom, kde bývam, 
od hlučnej Pražskej ulice. Vo

lám ich schody do raja, pretože ma vynesú 
do poslednej prírodnej oázy, ktorú v Starom 
Meste ešte nezničil megalomániou posad
nutý developer. Kalvária má síce najväčšiu 
slávu za sebou, ale vďaka lesu, ktorý na nej 
rastie, je mojím malým azylom. 

Do toho miesta som sa zamilova
la okamžite. Okolie ma očarilo, takže som 
bytu, ktorý sme s manželom kúpili, odpusti
la kozmetické nedostatky. Bývame tu druhý 
rok. Rána, keď s dcérou kráčame do školy na 
Hlbokú a obdivujeme snežienky rastúce po
pri lese, sú fakt zázračné. V lete pozorujeme 
večerné lety netopierov priamo z balkóna a 
minulú  zimu sme stretli za domom v záhra
de srnca. Chodil si doplňovať vitamín C vy
jedaním šípok z obrovského kríka. 

Vďaka šikovným ženám, ktoré otvo
rili malé potraviny na Štefánikovej, nemu
sím navštevovať hypermarket. Ak zatúžim 
po biozelenine od Záhoráčky, zveziem sa 
dve zastávky trolejbusom a som na trho

visku Žilinská. Horský park, kam chodím 
venčiť svoje psiská, mám cez Kalváriu na 
desať minút chôdze a dennú tlač si prečítam 
v kľudnom prostredí Horárne. V najstaršej 
bratislavskej krčme „Funus” nečapujú len 
skvelé pivá, ale kľudne tam môžete stretnúť 
hviezdy hudobnej punkovej alternatívy. No 
a Pisztoryho palác, kde sídli Divadlo bez do
mova, je naozaj za rohom, a tak necestujem 
do práce autom a nestresujú ma dopravné 
zápchy. Odkedy bývam na tomto mieste, 
mám lepšiu kondíciu a nižší krvný tlak. 

Tých osemdesiatjeden schodov z 
Pražskej je fakt na nezaplatenie. ●

Uršula Kovalyk (1969) 

– spisovateľka a principál-
ka Divadla bez domova, v 
ktorom hrajú ľudia bez do-
mova a telesne postihnutí. 
Napísala knihy poviedok 
Neverné ženy neznášajú va-

jíčka, Travesty šou a romány Žena zo sekáča 
a Krasojazdkyňa. Je autorkou divadelných a 
rozhlasových hier, jej knihy boli preložené do 
maďarčiny, češtiny, arabčiny a angličtiny.  

ráreň na Lesnej ulici zmenila na nepozna
nie. V kaviarni si môžete dať teplý čaj alebo 
studené pivo, deti sa povozia na poníkovi 
Nike alebo môžete objavovať zákutia a his
tóriu Horského parku sledujúc Edukačný 
chodník. 

Je veľa dôvodov navštíviť Horský park. 
Staromešťania tvrdia, že najkrajší  je na jar 
a na jeseň, ale svojím čarom vás určite zaujme 
v každom ročnom období, preto som si istý, že 
patrí ku komfortu bývania, relaxu aj rodinné
mu životu v našom hlavnom meste. ●

foto : Kamil Prochádzka
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Nadácia Horský park je bra
tislavská organizácia pôso
biaca lokálne, no asi  jediná 

slovenská akčná nadácia otvorená denne 
pre verejnosť. Ponúka kultúrne prostredie 
strediska Horáreň Horský park i priľahlého 

parku, potrebný servis, láskavú komuniká
ciu a množstvo programov. V  tom všetkom 
je ukrytý spoločný menovateľ nášho úsilia: 
kultivovanie vzťahov ľudí k prírode, k hod
notám, k  iným ľuďom aj každého samého 
k sebe.

Robíme našu prácu už 22. rok 
neziskovo a  dobrovoľnícky pre verejnosť. 
Nedávno bratislavské mestské zastupiteľ
stvo schválilo našej nadácii prenájom Ho
rárne na ďalších 20 rokov. Z 34 prítomných 
poslancov bolo za – 34. Nepochybne to bolo 
uznanie, no platonické. 

Pre zaujímavosť dovoľte trochu čísel: 
Za prvých 20 rokov priniesla nadácia do 
priestoru Horárne a do Horského parku:
• hmotné objekty za cca 250 000 € za pro

striedky z  neverejných zdrojov (iba 
náhodne spomeňme: dlažby okolo ho
rárne, masívne brány pri vstupoch do 
parku, odvodnenie, vysušenie a sanácia 
objektu horárne, denné čistenie v  par
ku, niekoľko desiatok nových lavíc, tri 
kovové historizujúce mostíky cez poto
ky v parku, replika historickej liatinovej 
kruhovej lavice, vytvorenie priestoru so 
sochou A. Trizuljaka, vytvorenie nové
ho verejného priestoru open air Galérie 
Horský park, atď.),  

• ďalej vymenovateľné no nevyčísliteľné 

nehmotné prínosy (podstatné zvýšenie 
bezpečnosti v  parku, zvýšenie čistoty 
v parku, vymiznutie vandalizmu, denné 
dozorovanie v parku). 

Hmotné i  nehmotné prínosy sa realizovali  
dobrovoľníckou neplatenou prácou úzkeho 
okruhu ľudí v hodnote cca 450 000 € aj hono
rovanou prácou v hodnote cca 90 000 €. 

Dovoľte okrem toho aj niekoľko citá
tov z knihy hostí: 

„Odkedy som sa stal otcom, vnímam 
svet cez iné okuliare. Všímam si iné veci, hlav-
ne tie, ktoré robia moje deti šťastné. Rozhodne 
k nim patrí Horáreň so všetkými možnými akti-
vitami, výstavami, blšákmi, koncertmi, atď., atď. 
Teším sa na veľa ďalších stretnutí v Horárni.“  
Maroš Kramár 

Horský park
jeho horáreň a nadácia
Ing. Kamil Procházka
člen správnej rady nadácie

„Môžete sem doviesť priateľov z celého 
sveta, budú sa tu dobre cítiť.“ 
Soňa Čechová  

„Ja som sa též našla v  Horárni. Je tu 
krásne a dostala som aj výborný čajík. S láskou 
ďakujem.“ 
Katarína Kolníková

„Je dojímavé a radostné, ak človek môže 
v rodnej krajine nájsť tak príjemné miesto.“
Yehuda Lahav, Izrael

  
„Milým priateľom z  horárne blahože-

lám, že sa im podarilo využiť tento priestor pre 
priateľské stretnutia slovenskej elity. Veľká vďa-
ka a uznanie.“ 
Michal Kováč, prezident SR     

                        
To, čo sa deje v horárni nie je a ani 

nemôže byť biznis. Je to nezvyčajne roz-
siahle a  trvalé spoločné dielo vkladov 
komunity a práce ľudí z nadácie, založené 

na dávaní. Prizývame do tejto úcty-
hodnej komunity aj vás. ●

mapa a legenda : Nadácia Horský park

foto: Katarína Acel
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Dom, tak ako človek, ktorého 
stretneme prvýkrát, v nás za
nechá určitý dojem a  otázku, 

čo od  neho môžeme očakávať. V  prípade 
domu sme zvedaví, ako sa v ňom býva, aká 
je v  ňom atmosféra. V  konkrétnom dome 
vždy ostáva citeľný charakter mesta a štvrte, 
ktorá je za oknom a možno ešte viac charak
ter doby, v ktorej bol navrhnutý a postavený. 
Dom je jej výrazom, zrkadlí sa v ňom vtedaj
ší životný štýl či kvalita bývania, ktorú daná 
doba ponúkala.

Ak na bývaní oceňujete predovšet
kým funkčnosť, mohli by vás osloviť 
stavby  architektonického smeru - funkcio
nalizmu, pre ktorý bola základnou a nevy
hnutnou podmienkou. „Ornament je zločin“ 
a „Forma podlieha funkcii“, hlásajú jeho po
prední predstavitelia.  Funkcionalizmus do
kázal požiadavky doby uchopiť a zrealizovať 
v takej kvalite a s takou eleganciou, že jeho 
produkty pôsobia nadčasovo a  laik môže 
mať dojem, že ide o súčasné stavby. U nás sa 
objavil na prelome 20./30. rokov 20. storo
čia - spočiatku avantgarda sa neskôr stala 
mainstreamom v architektúre  prvej Čes
koslovenskej republiky. 

 Do architektúry sa po prvej sve
tovej vojne premietli dve tendencie:  nové 
spoločenské požiadavky na riešenie sociál
nych otázok a  rozvoj avantgardných ume
leckých smerov.  

Vo vtedajšom  Sovietskom zväze op
timistická vízia sociálnej spravodlivosti 
podnietila vznik konštruktivizmu, ktorý 
je prúdom funkcionalizmu. Akcentuje však 
dynamicko-budovateľský ráz. Príznačné je 
zdôrazňovanie konštrukcií, technických za

lažia, ktoré poskytujú priestor pre terasy s 
horizontálnymi rúrkovými zábradliami. Tie 
majú pripomínať paluby zaoceánskych lodí, 
ktoré boli v  danom čase vo veľkej móde. 
Medzi „lodné prvky“ patria aj často použí
vané okrúhle okná, zväčša na schodištiach. 
Prioritou je vždy maximálna funkčnosť 
a využiteľnosť priestoru.

Nájomný dom Ing. Bartošku

Ak sa vyberieme do jednej z najkraj
ších častí Starého Mesta - do vilovej štvrti na 
Hradnom vrchu - netradičným spôsobom, 
využijeme spojnicu medzi Žižkovou a  Mu
droňovou ulicou – Strmú cestu. Ide o scho
dy, ktoré spájajú niekdajšiu Vydricu s Hrad
ným vrchom. Stúpajúc po nich, ocitneme sa 
v  pokojnej bezčasovej atmosfére obklopení 
hustou vegetáciou.

V hornej časti sa nám naskytne vzru
šujúci pohľad na zvláštnu mestskú bytovú 
vilu, na rohu ktorej je umiestnená betónová 
socha strážcu. Ako uvádza Berka a Bahna 
v knihe Vily nad Bratislavou, ide o netypický 
bytový dom. Šokuje nielen svojimi šiestimi 

podlažiami vsadenými do strmého terénu, 
ale i odkrytým skeletom stavby smerom na 
priepasť bývalého kameňolomu.   Expresív
na socha strážcu sa týči na najvyššom nároží 
skeletu. Autori v knihe opisujú čudesnú, až 
filmovú náladu, ktorá prestupuje priestorom 
a pozorovateľom. V  horných troch podla
žiach vily sú vo forme terás priznané a neza
plnené konštrukčné moduly oceľobetónové
ho skeletu  o rozmeroch 5 x 6 metrov. Tento 
záhadnou atmosférou oplývajúci objekt svo
jím charakterom a výnimočnou koncepciou 
dokresľuje kolorit medzivojnových architek
tonických diel v Bratislave.

Ak stúpame po schodoch vyššie, pre
chádzame okolo veľkej záhrady a  samot
ného domu. Strmá cesta ústi na Mudroňovej 
ulici, po krátkom zostupe smerom k hradu sa 
po pravej ruke otvára ulica Hradné údolie. 
Z nej je možné vstúpiť na súkromnú terasu 
so zaparkovanými autami a garážami, kto
rá je v podstate najvrchnejšou terasou tejto 
šesťpodlažnej vily. Tu sa nachádza hlavný 
vstup do domu so schodiskom a  výťahom. 
Pôvodne bol na každom podlaží jeden byt. 
Zvažujúci sa terén mení pôdorysy bytov tak, 

riadení, antén a podobne, ktoré vystupujú do 
priestoru. 

V roku 1928 vznikla v Bratislave pod
ľa vzoru nemeckého Bauhausu Škola ume
leckých remesiel. Pôsobili na nej osobnosti 
slovenskej a českej umeleckej avantgardy 
ako Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda alebo 
Karel Plicka. Sídlom ŠUR bola funkcionalis
tická budova dnešného rektorátu Slovenskej 
technickej univerzity na Vazovovej ulici.

V  progresívnej demokratizovanej 
spoločnosti  prvorepublikového Českoslo
venska existovala obrovská potreba zadefi-
novať vlastnú identitu a vymedziť sa voči 
Rakúsko-Uhorskej minulosti. Tá bola spoje
ná s veľkolepými historickými stavbami v 
štýle rakúskeho baroka či maďarskej secesie. 
Preto u nás, aj napriek tradične komplikova
nej byrokracii, vzniklo množstvo funkciona
listických stavieb, ktoré ničím neodkazovali 
na minulosť. Stavba sa začala vnímať ako or
ganizácia životného diania. Architekt musel 
disponovať zvýšeným sociálnym citom. Úlo
hou architektúry bolo zlepšenie a  zvýšenie 
životnej úrovne a dostupnosť všetkým vrs
tvám spoločnosti. Budovy museli byť hygie
nické s maximom vzduchu a svetla. 

V roku 1935 bola v tomto architekto
nickom štýle postavená významná nadčaso
vá dominanta Bratislavy Manderla. 

Ako rozpoznáte funkcionalistic-
kú stavbu?

Tieto funkčné prvky môžeme 
v  mnohých prvorepublikových bytoch po
zorovať aj dnes: veľké vzdušné izby s  vyš
šími stropmi; okienkom odvetrané toalety 
a  kúpeľne, ktoré sú prístupné aj zo spálne; 
byty rozdelené na dennú a nočnú časť podľa 
orientácie svetových strán; odvetrané špaj
ze pri kuchyniach; väčšinou majú balkóny. 
Domy toho obdobia sú väčšinou postavené 
ako oceľobetónový skelet vypĺňaný teh
lovými stenami, štandardnou výbavou do
mov sú výťahy. Ďalšími charakteristický
mi rysmi sú travertínové obklady a rovné 
strechy. Typické sú odsadené horné pod

Dom so strážcom

história a architektúra história a architektúra

Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag

tomas.freytag@re-max.sk
0908 508 801
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ktoré vám banka, resp. iní veritelia adresujú. 
Už pri omeškaní so splatnosťou prvej splát
ky sa vás banka bude snažiť na omeškanie 
upozorniť a vzniknutú situáciu riešiť. V prí
pade, že aj naďalej neuhradíte niekoľko po 
sebe nasledujúcich splátok a budete sa vyhý
bať komunikácii s veriteľom, banka vyhlási 
v  zmysle zmluvných podmienok Zmluvy o 
úvere splatnosť celého úveru. Vás vyzve na 
jeho zaplatenie, čo môže vyústiť v  prípade 
vašej nečinnosti až do následného súdneho 
alebo exekučného konania. Krajným dô-
sledkom za účelom uspokojenia pohľadáv
ky veriteľa je exekúcia predajom nehnuteľ
nosti na exekučnej dražbe. 

Podmienky splácania úveru, ako 
aj termíny splatnosti jednotlivých splá-
tok sú súčasťou Zmluvy o  úvere a  Vše-
obecných zmluvných podmienok, preto 
je nutné mať túto zmluvu riadne naštu-
dovanú.   

Nútený predaj na dražbe znamená 
zvýšené náklady (dražobné poplatky) a vy
draženie obvykle za nižšiu sumu, ako je 
bežná trhová cena. Riešením je dobrovoľný 
predaj nehnuteľnosti.  Ak máte záujem 
vyplatiť svoje dlhy, môžete sa obrátiť na prí
slušného odborníka v danej oblasti, ktorým 
je skúsená realitná kancelária. Certifiko-
vaný realitný maklér vám predstaví mož
né alternatívy riešenia vašej situácie, pomô-
že vám s kompletným právnym servisom a 
zabezpečí finančné poradenstvo. Ušetrí vám 
čas a peniaze tým, že zabezpečí všetky po
trebné podklady, komunikáciu s advokátom, 
finančným poradcom, katastrom nehnuteľ
ností a  predá vašu zadlženú nehnuteľnosť 
za najvyššiu možnú trhovú cenu. Týmto 
spôsobom vyriešite svoju finančnú situáciu 
bez toho, aby došlo k nútenému predaju „pod 
cenu“ a v konečnom dôsledku by ste mohli 
realizáciou dobrovoľného predaja iba získať. 
A okrem toho vám realitný maklér pomôže 
so zabezpečením vhodného alternatívneho 
bývania. ●

Zobrala som si z  banky hypotéku 
na kúpu bytu. Čo mám robiť v prípade, že 
v dôsledku zníženia mojich príjmov nedo-
kážem riadne a v plnej výške tento úver 
splácať? Môžem prísť o svoj byt?

Túto situáciu nesmiete nikdy brať na 
ľahkú váhu, aby ste v  konečnom dôsledku 
neprišli o  celý svoj majetok.  V prípade, že 
nedokážete riadne splácať svoj úver, je po
trebné v  prvom rade kontaktovať veriteľa 
(v  tejto situácii poskytovateľa úveru, ban
ku) a náležite mu vysvetliť okolnosti vašej 
finančnej tiesne. Pravidlom číslo jeden je 
preto komunikácia. Primárnym záujmom 
banky je, aby bol váš úver riadne a  včas 
splatený a nie to, aby ste prišli o  svoju ne
hnuteľnosť. Základným predpokladom, aby 
nedošlo k exekúcii predajom nehnuteľnosti, 
sú preventívne opatrenia vykonané z va
šej strany už na začiatku. 

Banky sa snažia s  dlžníkom dohod
núť a jedným z riešení je možnosť požiadať 
o odklad jednotlivých splátok alebo o zmenu 
splátkového kalendára, kedy budete pokra
čovať v  splácaní úveru po dlhšiu dobu, ale 
s  nižšími mesačnými splátkami. Taktiež je 
vhodné si pri vybavovaní úveru zabezpe
čiť poistenie pre prípad neschopnosti úver 
splácať alebo poistenie úveru pre prípad 
straty zamestnania.  

Vždy preberte všetky písomnosti, 

Nesplatiteľná hypotéka
JUDr. Martin Bialý 
realitný maklér  
RE/MAX Diamond 
0903 649 425

že sa zmenšujú smerom nadol. 
Túto originálnu konštruktivis

tickú mestskú vilu z  roku 1932 pro
jektoval architekt Vojtech Holesch, 
známy okrem iného aj ako spoluautor 
Justičného paláca (1938), pre vtedajšie
ho riaditeľa dopravného podniku Ing. 
Bartošku. Vojtech Holesch absolvoval 
architektúru na Technickej univerzi
te v Budapešti. V dvadsiatych rokoch 
20.storočia pracoval v Šanghaji u sve
toznámeho krajana architekta Ladisla
va Hudeca, ktorý sa pričinil o moder
nú tvár tohto ázijského veľkomesta. 
Koncom dvadsiatych rokov sa Holesch 
vrátil na Slovensko, v Bratislave zane
chal po sebe niekoľko realizácií. Popri 
veľkých stavbách sa venoval aj vilovej 
architektúre – najmä mestským alebo 
skôr bytovým vilám a domom. Nájom
ný dom Ing. Bartošku je architekto
vým najprogresívnejším dielom. ●

právna poradňa

Chcete vedieť, akú hodnotu má nehnuteľnosť, v ktorej bývate alebo ktorú vlastníte? Zapojte 
sa do nášho prieskumu, ako sa býva v Starom Meste. Nechajte špecialistov zadarmo a ne-
záväzne oceniť vašu nehnuteľnosť  a zistite akú historickú a kultúrnu hodnotu môžete raz 
premieňať na eurá! 

Nechajte si zmerať atraktivitu vašej nehnuteľnosti! 
Zavolajte: 0914 33 77 03  / napíšte: spacirka.redakcia@gmail.com

DNES : garsónka v Manderle / 21m2 / 78.600 EUR

história a architektúra

Barometer atraktivity

foto : Mgr.art. Jaroslav Mackov
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Na námestie vkročil kôň - uzda 
bohato zdobená a  sedlo vy
kladané kameňmi. Okolo 

stojaci dav na okamih prestal dýchať, deti 
prestali pokrikovať a  s  údivom v  očiach 
sledovali žiariaci sprievod. V  jeho čele na 
blyštiacom sa sedle koňa sedel Maximili
án. V Bratislave sa takáto udalosť konala za 
uhorského kráľovstva po prvý raz. Maximi
lián bol nový kráľ a  jeho korunovácia bola 
bezpochyby pre všetkých najkrajšia udalosť 
roka. Deti mávali a  tešili sa, stáli dookola 
Hlavného námestia. Malé dievčatko Terez
ka podalo Maximiliánovi vlčí mak. Uhorský 
kráľ sa na kvet zadíval a vtedy sa to stalo. 
Pred jeho očami z  vlčieho maku vyskočil 
strapatý škriatok Iskierko.

„A ty si kto, nafúkanec, že sa tu pre
chádzaš po mojom námestí?“ prskol na kráľa 
páliace slová.

„Som korunovaný nový uhorský kráľ 
Maximilián II. Toto je môj slávnostný sprie
vod.“

„Nemám rád vladárov, nemám rád 
deti ani  kvety. Do tejto chvíle som žil v po
koji v podkroví radnice. Viem sa tak nazlos
tiť na nevítaných hostí, že za okamih spálim 
plameňom všetko živé!“

Vtedy škriatok nahnevane zoskočil 
Maximiliánovi z rúk a vlčí mak zahorel jas
ne červeným plameňom. Kráľ Maximilián sa 
preľakol, keď videl, ako dookola rozhadzuje 
Iskierko svoje plamienky. Ľudia v  zástu
poch zostali zdrevenení, deti sa rozutekali 
na všetky strany. Keď začala horieť veľká 
lipa uprostred námestia skríkol Maximilián 
smerom k  Bratislavčanom: „Z kopcov, kde 
pestujete vinohrad, tečú dva pramene! Nože, 
chlapi, čakany a krompáče, začnite kopať!“ 
a už skákal z koňa.

Vykopali dve brázdy z kopcov až do
prostred námestia. V západnej časti Hlavné

ho námestia vykopali kruhovú nádrž. Pomá
hal, kto vedel, deti aj ženy behali s vedrami 
vody v snahe zachrániť, čo nezbedný škria
tok Iskierko svojimi plamienkami rozhorel. 
Drevenú lávku, vráta do radnice aj starú lipu 
na námestí. Bratislavské námestie bolo za
chránené, kráľovi Maximiliánovi sa napo
kon podarilo Iskierka vyhnať ďaleko za hra
nice mesta. Nikto nevie, kade sa od tých čias 
túla. Na počesť uhorského kráľa Maximi
li ána II. postavili v západnej časti námestia 
v strede nádrže s vodou jeho sochu v brnení 
a s mečom v ruke. Dookola vytesali maska
róny (kamenné ozdoby znázorňujúce ľudskú 
alebo zvieraciu hlavu), z úst ktorých vyteká 
voda. Nazvali ju Fontána – Maximiliánova 
fontána. 

 Kamaráti, keď nabudúce zavítate 
do srdca Bratislavy, poproste rodičov, aby 
vám pomohli podľa indícií z  rozprávky 
fontánu nájsť.

Maximilián a škriatok Iskierko

pre vaše deti

text : Mgr. Zuzana Mičová
ilustrácia : Mgr. art. Katarína Chlebničanová

obchodnícke historky - historka prvá 

T     ak z týchto príbehov raz vy-
dáme bestseller! Túto vetu 
sme si povedali toľkokrát, že 

som sa vám rozhodla pripraviť sériu histo
riek z našej každodennej práce. Pod názva
mi ulíc si vybavujem príbehy rodín, zami
lovaných nadšencov, pohádaných manželov, 
nadšených „odsťahovancov“ spod maminej 
sukne. Možno tomu nebudete veriť, ale tí, 
čo tejto práci prepadli, presne vedia, o čom 
hovorím. 

Ako to bolo na Žabotovej ulici?
Rozvod po mnohých rokoch manžel

stva – keď hovorím mnohých, mám na mysli 
určite viac ako 20. Dôvod tejto rodinnej tra
gédie som sa dozvedela za starým kuchyn
ským stolom. 

„Môj manžel je gambler! Prehral v au
tomatoch všetky naše peniaze!“ v tej chvíli 
som sa prestala pozerať cez zažltnutú prefaj
čenú záclonu na dvor. Práve som skúmala, 
koľko rokov už správca „nepustil“ euro do 
týchto priestorov. 

„Ako prosím? Váš manžel hrá auto
maty? Má predsa cez šesťdesiat...,“ niekedy 
údiv ani nemáte chuť maskovať. Nasledoval 
moment, kedy vám človek oproti naservíru
je realitu aj s prílohou a dezertom. Skutočne 
som s pani prežila jej posledných pár smut
ných rokov trápenia s dlhmi, alkoholom, 
útekmi a sťahovaním.

Prechádzala som krásnym bytom 
s  vysokými stropmi, každá z  dvoch izieb 
bola väčšia ako moja obývačka s kuchyňou. 
Klasika, ktorá naše  obchodnícke srdce vždy 
poteší.  Už menej ma potešila kalkulácia, 

ktorú sme si prešli následne už s oboma ma
jiteľmi v silno napätej atmosfére. Potrebovali 
sme získať z predaja bytu financie na vypla
tenie dlhov, kúpu bývania pre pána a úpra
vu rodičovského bytu pani majiteľky, aby sa 
tam mohla nasťahovať aspoň s akým-takým 
komfortom.

Situácia nám nedávala na výber, pri
stavila som dodávku. S plačom sa pani lúčila 
s množstvom vecí – zbytočných, no predsa 
boli súčasťou života. Potrebovala som do 
bytu dostať vzduch, pretože každodenné 
fajčenie majiteľa zanechalo na stenách, po
ťahoch, oknách aj závesoch smutný povlak. 
Nasledovalo vetranie, upratovanie, čistenie. 
Ako však vyčarovať navyše eurá, keď pri 
vstupe do bytu vám padne pohľad na vý
razne ochlpeného pána s cigaretou v kútiku 
úst? Strúha zemiaky na placky. Usmeje sa na 
vás a vtedy mu popol z cigarety padne pria
mo do cesta...

Predané!  K maľovaniu sa dostala až 
nová majiteľka. Zamilovala sa do vysokých 
stropov a úžasných možností riešenia dispo
zície. Predkladali sme jej jeden návrh inte
riéru za druhým. Bláznili sme sa prepájaním 
izieb, výhľadom a rozmiestňovaním nábyt
ku. A  kým priviezli do bytu na Žabotovej 
ulici prvý diel novej kuchynskej linky, pán 
Juraj spokojne vhodil svoju prvú dvojeurov
ku do automatu  v herni na opačnom konci 
mesta, kde si vybral garsónku. S pani maji
teľkou si dodnes telefonujeme, presťahovala 
sa k mame. K jej dcére chodím do nechtové
ho štúdia. Rozvod sa  ťahal tak dlho, že zo 
slečny, čo kúpila ich byt, je dnes vydatá pani.

Milujem svoju prácu!
Aj vy môžete byť odborníkom či 

odborníčkou, ktorí prinášajú riešenia 
a  zlepšujú život. Niekedy stačí tak málo. 
Zavolajte mi. ●

40 cigariet denne
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Mgr. Zuzana Mičová, majiteľka realitnej kancelárie 
RE/MAX Diamond, 0905 290 141



V KAŽDOM ČÍSLE sme pre vás pripravili chvíľku na oddych, na relax. Upokojujúcu omaľovánku si vyfarbite alebo 
dajte úlohu svojim deťom. Fotografiu vášho dielka nám určite pošlite na  spacirka.redakcia@gmail.com. Sledujte, 
ako sa vašim umeleckým dielam darí – koľko palcov hore získali na našom facebooku, kde ich budeme pravidelne 
uverejňovať. Víťaz, ktorý získa najviac pozitívnych hodnotení, dostane od redakcie krásnu sadu farieb.
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