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alebo prieskum možností bývania.

Naši špecialisti bezplatne ohodnotia a posúdia atraktivitu Vášho bytu. 
» Budú brať do úvahy polohu bytu, dispozičné riešenie aj stav bytu.
» Porovnajú hodnotu bytu s inými v danej lokalite. 
» Využijú najnovšie cenové mapy.
» Odhadnú, aký dopyt bude po Vašej nehnuteľnosti.
Posúdia jeho aktuálnu trhovú cenu.

BAROMETER ATRAKTIVITY

Zapojte sa aj VY !

POLOHA A ORIENTÁCIA BYTU:
Výhody: Vyhľadávaná časť Petržalky s  množ-
stvom zelene. V  pešej dostupnosti sa nachá-
dza napr. jazero Veľký Draždiak, hrádza, cyklis-
tický chodník. V  blízkosti je aj tenisový areál, 
základná a  stredná škola. Za domom je súk-
romné detské ihrisko pre bytový dom. Výbor-
né dopravné spojenie MHD a  taktiež ľahká 
dostupnosť diaľničného obchvatu. Možnosť ve-
rejného parkovania. Samotný byt sa nachádza 
na 11. poschodí z  13., s  východnou orientáciou.

Nevýhody: žiadne 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Výhody: Predsieň so vstavaným roll doorom, kú-
peľňa s vaňou a práčkou, samostatné wc s umý-
vadlom, kuchyňa vybavená elektrospotrebičmi 
(el. varná doska, elektrická rúra, digestor) spojená 

s obývacou izbou so vstupom na balkón, 
samostatná spálňa s veľkým oknom.

Nevýhody: K bytu nepatrí pivnica

STAV BYTU A BYTOVÉHO 
DOMU:
Výhody: Byt je súčasťou moderné-
ho tehlového, zatepleného bytového 
domu kolaudovaného v novembri 2007. 
Vo vchode sú dva výťahy – osobný 
a nákladný. Telekomunikačné služby sú 
riešené prostredníctvom optiky – UPC. 
Podzemné podlažie tvoria parkovacie 
boxy a na prízemí objektu sa nachádza-

jú obchodné priestory. Samotný nadštandardne 
vybavený byt prešiel v roku 2016 miernou obno-
vou – nové stierky, drevená podlaha v obývačke 
a v spálni, 3x zárubne Sapeli, a aj vďaka tomu je 
vo výbornej kondícii.

Nevýhody: žiadne

Tento priestranný 2 izbový byt sa predal za 
139 900 EUR (2 222 EUR/m2).

Dnes vám predstavíme krásny tehlový, veľkometrážny 2 izbový byt s balkónom v novostavbe Tatra Pa-
nonia – Budatínska ulica, Bratislava – Petržalka, podlahová plocha  bytu 62,95 m2 plus balkón 3,72 m2.

Kontaktujte nás, posúdime aj vašu nehnuteľnosť! 0914 33 77 03, spacirka.redakcia@gmail.com
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Rozhodli sme sa pre vás 
pripraviť všetky najbližšie 
čísla inšpirované ročnými 
obdobiami. Špacírku si odteraz 
nájdete vždy aktuálnu k jeseni, 
jari, zime aj letu. Nájdete v nej 
nové zaujímavé rubriky, nové 
inšpirácie aj najaktuálnejšie 
témy z problematiky bývania 
a nehnuteľností.

Celý náš team si váži vašu doterajšiu priazeň 
a nové námety na témy, ktoré nám posielate 
a sú pre vás zaujímavé. 

Trh s nehnuteľnosťami sa neustále vyvíja, mení, 
krúti a ľuďom dáva nové prekážky pod nohy. 
Nechajte sa sprevádzať tými najpovolanejšími, 
či už je bývanie v tejto chvíli iba vaše hobby 
alebo životná potreba.
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du výtvarných umení (SFVU). Motívy týchto 
diel boli v súlade s ideálnymi ambíciami so-
cialistickej spoločnosti. Teda myšlienky ako 
mier, šťastná rodina, šťastné detstvo, tole-
rancia medzi národmi, šport atď. zahrnuté 
v dobových heslách sa premietli do motívov 
verejných umeleckých diel. Maľby sa nachá-
dzali na Osuského, Fedinovej, Tupolevovej, 
Romanovej, Bulíkovej, Jasovskej ulici a na 
Námestí hraničiarov. Ich autormi boli Ivan 
Vychlopen, Oto Lupták, Ján Ilavský, Ivan 
Schurmann a Peter Günther.

Po roku 2000, kedy sa začalo s masívnym 
zatepľovaním domov, monumentálne maľby, 
ale aj niektoré mozaiky a reliéfy začali z miest 
miznúť. V roku 2014 skončila pod zateple-
ním domu na Romanovej ulici maľba s tro-
ma bežcami od ilustrátora Ota Luptáka a po 

nej ostala už iba posledná – monumentál-
na maľba Mier na Osuského ulici 

z roku 1985, ktorej autorom 
je Jozef Porubčin. V mar-

ci 2015 sa začalo so za-
tepľovaním aj tohto 

domu.
V tejto situá-

cii vznikla inicia-
tíva na záchranu 
maľby v rám-
ci ktorej sa po-
darilo nadviazať 

dialóg so správ-
com domu, ktorý 

akceptoval možnosť 
premaľovania prekry-

tého diela na novoza-
teplenú fasádu. Bol oslove-

ný autor výtvarného návrhu Jozef 
Porubčin, aj horolezec Stano Marton, ktorý 
pôvodnú maľbu v roku 1985 realizoval. 

Práce rekonštrukcie sa realizovali pod 
dozorom samotného autora Jozefa Porubčina. 

Počas výstavby verejných stavieb počas 
socializmu platil zákon, podľa ktorého 
muselo byť vyčlenené určité percento 

(0,5 – 2%) z ceny stavby na jeho výtvarné do-
tvorenie. Vo verejnom priestore tak vznikalo 
veľké množstvo umeleckých diel. Dodnes sa 
najmä v Bratislave zachovalo veľ-
ké množstvo sôch, plastík aj 
reliéfov. 

Fenoménom, kto-
rý nenájdeme na žiad-
nom inom sídlisku 
na území bývalé-
ho Československa 
ani v okolitých 
krajinách, boli mo-
numentálne maľby. 
Tie vznikli na štíto-
vých stenách 12-po-
schodových panelá-
kov v Petržalke a popri 
estetickej funkcii plnili aj 
úlohu orientačných bodov. 
V Petržalke bolo takýchto ma-
lieb sedem na obrovských plochách 
fasád, ktoré dosahovali až 450m². Vytvorili 
ich etablovaní umelci, ktorých návrhy vybe-
rala komisia zložená z architektov, výtvarní-
kov, predstaviteľov mesta a Slovenského fon-

Monumentálna maľba 

Mier
Mgr. et Mgr. Tomáš Freytag
realitný maklér

RE/MAX Diamond
tomas.freytag@re-max.sk
0908 508 801
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Rekonštrukciou monumentálnej maľby Mier 
sa podarilo uchovať dielo, ktoré v sebe nesie 
nielen estetickú, ale aj historickú a symbo-
lickú hodnotu. Jeho záchranou sa poukázalo 
na dôležitosť ochrany podobných umelec-
kých diel prítomných vo verejnom priesto-
re a v neposlednom rade tieto aktivity môžu 
prispieť k spusteniu debaty o dnes aktuálnom 
probléme výtvarného stvárnenia rekonštruo-
vaných panelových domov, kde podobné die-
la sú nahrádzané umelecky bezcennými zo-
skupeniami náhodných tvarov.  ●
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Touto historkou vám chcem dnes pred-
staviť našu novú sériu krátkych člán-
kov s názvom „Buďte dobrí predávajú-

ci, buďte dobrí kupujúci“.
Príbeh sa stal kolegyni, ale dodnes ho 

dávam za príklad novým obchodníkom, aby 
vedeli, čo ich v tomto našom veselom bizni-
se čaká, vzhľadom na to, že si zvolili za svoj 
„chlebíček“ prácu s ľuďmi.

Už dlhšie sme sa morili s  predajom – 
inak bežného – dvojizbového panelového 
bytu. Cena výborná, nastavená profesioná-
lom tak, aby odzrkadľovala aktuálnu hodno-
tu nehnuteľnosti ako primeranú, no zároveň 
zohľadňovala aj návratnosť investície pre ku-
pujúceho. Viete prečo to tak robíme? Pretože 
sa bojíme, že ten, ktorému sme byt dnes pre-
dali nám o mesiac zavolá a povie, že si ho už 
neprosí, že mu ho máme predať. Viete, ako 
by sa na nás pozrel, keby sme mu povedali, 
že mu musíme 15% odrátať, lebo kúpil draho? 

Tak fajn, cena je dobre, obhliadky sa 
hrnú, nikto však nezdvihne telefón, aby nám 
oznámil, že chce byt rezervovať. Bolo to jed-
no piatkové popoludnie, potenciálny kupu-
júci meškali na obhliadku takmer 20 minút. 
Aké prozaické. Keďže som ich sprevádzala ja, 
ostali sme s kolegyňou stáť dolu pod bytov-
kou preberať klasické „babské témy“. S maji-
teľkou sa nám nechcelo zakecať, vedeli sme, 
že sa okrem úradu práce venuje profesionál-
ne vešteniu a okultizmu, tak sme sa rozhodli 
sa chrániť pred jej vplyvom.  Pred jej vply-

Buďte dobrí PREDÁVAJÚCI,
buďte dobrí KUPUJÚCI

vom sme však neuchránili úbohých meškajú-
cich kupujúcich. 

V okamihu, ako sa otvorili do bytu dvere, 
pochopili sme všetci, že poldecák na botníku 
určite neslúžil na meranie tekutiny do koláča. 
Pani majiteľka svoju výnimočnú náladu ani 
neskrývala. Ale môžem vám zodpovedne po-
vedať, že mladý pár, ktorý si byt prišiel pozrieť 
sa skrývali za mojím chrbtom veľmi radi celý 
čas. Dostali každý po dve veštby, boli hĺbkovo 
preskúmaní z  postavenia hviezd, majiteľkin 
pes – veľký ako dve kachličky, druh si nepa-
mätám – dostal počas obhliadky 2x epileptic-
ký záchvat. A potom to prišlo. Ktosi zazvonil 
pri vstupnej bráne do bytovky. Na naše veľké 
prekvapenie zareagovala majiteľka bytu veľmi 
rýchlo no, povedzme si úprimne, veľmi ne-
štandardne. Otočila sa na pána záujemcu:

„Nó, veď my si už môžeme potykať! Aj 
tak tento byt kupuješ, tak choď otvoriť!“

Viac vám opis výrazu tváre záujemcov 
opisovať nemusím a nebude pre vás ani ťažké 
uhádnuť, že byt od majiteľky nekúpili.

Od tejto príhody, kolegyňa vždy pol ho-
dinku pred dohodnutou obhliadkou odpreva-
dila majiteľku bytu o  dve poschodia vyššie 
k veľmi podobne naladenej pani susede, byt 
vyvetrala, upravila, psa zatvorila do kúpeľne 
a byt sa do týždňa predal. Tak prosím, „Buďte 
dobrí predávajúci, buďte dobrí kupujúci“

Mgr. Zuzana Mičová
majiteľka realitnej kancelárie 

RE/MAX Diamond
zuzana.micova@re-max.sk 
0905 290 141
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Martina Bojnanská
realitná maklérka

RE/MAX Diamond
martina.bojnanska@re-max.sk
0908 107 107

Bývate bytovom dome? Momentom na-
dobudnutia bytu či nebytového priesto-
ru ste podľa Zákon č.  182/1993  Z. z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
pristúpili ku Zmluve o výkone správy. 

Na správu domu sa zriaďuje spoločen-
stvo vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov v dome, alebo vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov uzavrú zmluvu o výkone 
správy s inou právnickou osobou alebo fy-
zickou osobou, najmä s bytovým družstvom 
- správcom, čo je oveľa obvyklejšie.

Správca má povinnosť hospodáriť 
s majetkom vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov  s odbornou starostlivosťou. Je po-
vinný viesť samostatné analytické účty oso-
bitne za každý dom, ktorý spravuje. Majetok 
vlastníkov nesmie správca použiť na krytie 
alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne 
nesúvisia s činnosťou spojenou so správou 
domu. Správca zodpovedá vlastníkom bytov 
a nebytových priestorov v dome za všetky 
škody vzniknuté v dôsledku neplnenia ale-
bo nedostatočného plnenia svojich povinnos-
tí vyplývajúcich zo zákona alebo zo zmluvy 
o výkone správy.

Správca je takisto povinný najneskôr 
do 31. mája nasledujúceho roka predložiť 
vlastníkom správu o svojej činnosti za pred-
chádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä 
o finančnom hospodárení domu, o stave spo-
ločných častí domu a spoločných zariadení 
domu a vykonať vyúčtovanie použitia fon-

du prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plne-
nia rozúčtované na jednotlivé byty a nebyto-
vé priestory v dome.

Čo však robiť v prípade, 
ak si správca neplní svoje 
povinnosti riadne a včas? 
Máte možnosť 
ho vymeniť.

Ak sa vlastníci bytov a nebytových 
priestorov rozhodnú vymeniť správcu, mu-
sia mu vypovedať zmluvu o výkone správy 
na schôdzi za plnej účasti všetkých vlastní-
kov a výmenu správcu musí odsúhlasiť nad-
polovičná väčšina. Výpoveď zmluvy o vý-
kone správy je potrebné doručiť správcovi 
a výpovedná doba je 3 mesiace, pokiaľ nie je 
v zmluve dohodnuté inak. Správca je povin-
ný najneskôr v deň skončenia činnosti pre-
viesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch 
v banke na účty nového správcu alebo spo-
ločenstva vlastníkov a odovzdať kompletnú 
dokumentáciu tak, aby nový správca plynu-
le prebral správu bytového domu.

Rada na záver: výberu nového správcu 
venujte dostatočnú pozornosť a zohľadnite aj 
referencie na správcovskú spoločnosť. ●

Keď so správcom  
nie ste spokojní...

7práca s dopytovým klientom



Každý Ružinovčan zrejme pozná túto 
miestnu časť ktorá je asi poslednou 
časťou Ružinova kde nájdete viac do-

mov po kope a aspoň z časti dedinskú atmo-
sféru. Dokonca aj v tejto rušnej dobe tu občas 
nájdete deti ktoré na ulici hrajú pozemný ho-
kej a cítia sa relatívne v „bezpečí“. Asi najväč-
šou pýchou je bývalý Csákyho kaštieľ ktorý 
je v skvelom stave a láka pohľady mnohých 
okoloidúcich. Hlavná otázka znie : Dokedy sa 
podarí Prievozu udržať svoju pokojnú atmo-
sféru? Už teraz sa frekvencia premávky cez 
hlavné ulice zvyšuje každoročne v značnej 
miere. Bohužiaľ rozmáhajúca výstavba ne-
obchádza ani Prievoz, a aj napriek tomu, že 
pre developerov nie je rentabilné skupovať 
drahé rodinné domy a pozemky v Prievoze, 
tak v poslednej dobe nám v Prievoze vyrástlo 
niekoľko rezidenčných projektov.

Perla Ružinova
Rezidenčný projekt ktorý bol rozdelený do 
dvoch etáp. Druhá etapa bola skolaudova-

ná v auguste 2017 priniesla celkovo 254 no-
vých bytov – teda dosť nových Prievozčanov 
– susedov. Najvyššie veže majú 16 poschodí 
pričom poskytujú mix 2,3,4 – izbových by-
tov. Developer rozpredal všetky byty nie-
koľko mesiacov pred kolaudáciou, takže ak 
by ste v budúcnosti uvažovali o byte v tejto 
stavbe, kúpite ho už iba od konkrétneho ma-
jiteľa. Súčastná trhová cena 2-izb bytu v tejto 
stavbe je medzi 120 000 – 135 000 EUR, záleží 
od stavu,zariadenia, orientácie a poschodia. 
Čo prieniesol tento rezidenčný projekt nám 
Prievozčanom? Na prízemí je dobre fungujú-
ca občianska vybavenosť. Nájdete tu fitness 
centrum, kaviarne, bar, potraviny, drogériu, 
second hand obchod a rôzne ďaľšie obcho-
dy a služby. Park vo vnútrobloku je príjem-
ným spestrením pešej cesty ak sa chcete do-
stať z Prievozu.

Nuppu
Tento rezidenčný projekt od známeho fín-
skeho developera YIT má tri fázy a to Lilja, 
Ruusu a Tulppaani, v preklade ľalija, ruža 
a tulipán. Projekt sa nachádza na ulici 
Mlynské nivy smerom na výjazd z Prievozu 
na Bajkalskú(po ľavej strane od pohostin-
stva U Bizóna). Mnohí tomuto projektu vyčí-
tajú relatívne malú vzdialenosť od dialničné-

Štefan Dolinay
realitný maklér

RE/MAX Diamond
stefan.dolinay@re-max.sk
0944 333 983

Poznám (p)Prievozské 
rezidenčné projekty
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ho obchvatu, developer však navrhol projekt 
šikovne a tak väčšina z bytov nebude diaľni-
cu vôbec vnímať. Naviac projekt sa nachá-
dza na rozsiahlom pozemku, vďaka čomu sú 
bytové domy nizkopodlažné a ostalo dosta-
tok priestoru pre parky vo vnútroblokoch. 
Prvá etapa je skolaudovaná, zatiaľ však ne-
máme spätnú väzbu od nových vlastní-
kov bytov, kvalitu bývania v tom-
to novom sídlisku ukáže čas. 
Ocenujem však iniciatívu 
developera YIT ktorý 
finančne podporuje 
obnovu križovatky 
Mierová/Hraničná 
ktorá bola v tra-
gickom stave nie-
koľko rokov.

Konopná 
Residence
Projekt ktorý vy-
rastie miesto býva-
lej budovy poisťovne 
AXA na Konopnej uli-
ci. Tento projekt sa stre-
tol s čiastočnou vlnou ne-
súhlasu od obyvateľov západnej 
časti Prievozu. Pôvodne mal mať ten-
to projekt 5-7 nadzemných podlaží, čo vní-
mali obyvatelia z okolitých rodinných domov 
za narušenie ich súkromia a zároveň ako ne-
adekvátnu záťaž pre okolie. Minulý rok de-

veloper pozmenil projekt ktorý v súčasnosti 
ráta s 5 podlažnými budovami, celkovo by sa 
malo jednať o 6 budov ktoré budú pozostávať 
zo 113 bytových jednotiek. V projekte je plá-
novaných 179 parkovacich miest, čo považu-
jem za dostatočný a zároveň aj nutný počet, 
nakoľko v okolí nie sú žiadne verejné par-

koviská a majitelia rodinných 
domov by zrejme parko-

vanie cudzích mo-
torových vozidiel 

pred domami 
znášali veľmi 

ťažko. Celý 
projekt je 
dos tupný 
na strán-
ke www.
r u z i n o v.
sk. Zatiaľ 
o projek-

te vieme iba 
informácie 

dostupné na 
internete. Ceny 

dostupné ešte nie 
sú a nakoľko sa jed-

ná o nové stavby bude 
nutné zdemolovať starú bu-

dovu AXA. Začatie demoličných prác 
som ešte nepostrehol, takže sfinalizovanie 
projektu a odovzdanie novým vlastníkom 
bude zrejme až o niekoľko rokov.  ●
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Ako rýchlo pripraviť 
byt na obhliadku

V byte však aj počas predaja reálne človek 
žije a funguje, no povedzme si úprimne, nie 
vždy nehnuteľnosť vyzerá tak, ako keď bola 
pripravená na fotenie. Netreba zúfať – byt sa 
dá na obhliadku expresne pripraviť, ak sa bu-
dete držať nasledovných tipov.

Prvý dojem robí na úvod práve predsieň 
– preč s topánkami, kabátmi, taškami – chce-
me aby bol vstup do bytu voľný a uprataný. 

Dočasne odstráňte z dohľadu aj nasledov-
né veci: vysávač, vyvešaná bielizeň, žehlička, 
žehliaca doska, handra a vedro na umývanie 
podlahy, účty, noviny, papiere. 

Kupujúci sa podrobnejšie venujú naj-
mä kúpeľni a kuchyni. Preto v kúpeľni na-
rýchlo vydrhnite umývadlo  a vaňu, vylešti-
te kohútiky, vyčistite záchod, sklopte sedadlo 
a nastriekajte trošku osviežovača. Odstráňte 
aj kozmetiku vystavenú okolo vane a čistia-
ce prostriedky či špinavé handry. Potom sa 
pustite rýchlo do kuchyne, špinavé riady od-
ložte do umývačky, odložte všetko z linky do 
zásuviek a skriniek a snažte sa vytvoriť čo 
najviac prázdnych plôch. Vyčistite drez a od-
ložte čistidlá a hubky pod umývadlo. 

V obývačke pozbierajte všetko, čo tam 
nepatrí, našuchorte ozdobné vankúše, uprac-
te konferenčný stolík. 

V spálni by mala byť v každom prípa-
de ustlaná posteľ, a osobné veci ako svadob-
né fotky na stolíku či šperky a sentimen-
tálne vecičky dočasne odložte z dohľadu. 
Samozrejmosťou sú otvorené okná, rozhr-

Andrea Richardson
realitná maklérka

RE/MAX Diamond
andrea.richardson@re-max.sk
0949 421378

Pri predaji bytu vám často, neočakávanie a na 
poslednú chvíľu prichádzajú potencionálni 
kupci obzerať nehnuteľnosť. 
Váš maklér vám práve volá a keďže chcete 
rýchlo predať, obhliadka by sa konala ešte dnes.
Pomoc!
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nuté záclony – nechajte aby sa v byte dob-
re vyvetralo bolo vidieť, kedy svieti do spál-
ne slnko. 

Na záver prejdite rýchlo vysávačom kri-
tické miesta ako je predsieň, stred obývačky 
a  miesta okolo kuchynskej linky. Ak stihne-
te rýchlo poutierať podlahu v kúpeľni, bude 
to extra bonus. 

Kupujúci akceptujú škatule rozložené po 
byte, nakoľko pôsobia, že  čoskoro odchádza-
te a nie sú také rušivé, ako rozhádzané veci. 
Preto sú to vhodné miesta na rýchle odlože-
nie zbytočností. S detskou izbou sa tiež veľ-
mi netrápte, rozhádzané hračky vie pochopiť 
každý rodič, avšak nechceme, aby sa kupujú-
ci zranil na zákernej Lego kocke.  

Takéto expresné upratovanie by vám ne-
malo zabrať viac ako trištvrte hodinu. Kam 
veci uložíte – nad tým sa veľmi netrápte a to 
aj za cenu, že musíte mokré prádlo schovať 
späť do práčky. Hlavne si následne treba pa-
mätať, kam ste veci dočasne odložili, aby sa 
vám ako môjmu klientovi nestalo, že na neho 
vypadla metla zo skrine J. Tak a hlavne aby 
nepadla na nádejného kupujúceh, všakže? 
Veľa štastia pri expresnom predaji narýchlo 
uprataného bytu J  ●

J



Home staging/Foto styling
Spôsob ako získať viac záujemcov na Vašu nehnuteľnosť a udržať predajnú 
cenu na maxime. Spoľahnite sa na nás aj v tomto ohľade.
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Krátkodobý prenájom 
prostredníctom Airbnb

Tento rok som sa stretol s klientmi, kto-
rí sa ma pýtali, či je prenájom ich ne-
hnuteľnosti prostredníctvom Airbnb 

výhodnejší ako klasický dlhodobý prenájom. 
Stretol som sa s argumentom, typu: „Kamará-
tov známy prenajíma cez Airbnb a pýta si aj 
päťdesiat euro za noc.” Povedzme si ale najskôr, 
čo toto cudzie slovíčko Airbnb predstavuje.

Airbnb je celosvetovo najpoužívanejší 
portál poskytujúci krátkodobé ubytovanie, 
prostredníctvom ktorého si viete prenajať sa-
mostatnú izbu, apartmán, dom, dokonca aj 
veľkú luxusnú vilu prakticky po celom svete. 
Ponuku však netvoria ubytovacie komplexy 
– hotely alebo penzióny, ale samotný maji-
telia jednotlivých nehnuteľností, ktorí ponú-

kajú ubytovanie vo svojich vlastných bytoch 
alebo domoch. Tento typ nájmu využívajú 
turisti alebo osoby ktoré hľadajú krátkodo-
bý nájom (maximálne na obdobie jedného 
mesiaca) a hotely im nevyhovujú alebo sú 
príliš drahé. Ubytovanie u majiteľov niekto-
rým viac vyhovuje jednoducho z dôvodu, že 
sa cítia „ako doma” a majú k dispozícii aj vy-
bavenie, ktoré by v hoteli nemali. Zároveň tu-
risti zažijú autentický zážitok a mnohí vyhľa-
dávajú ubytovanie typické pre danú oblasť.

Prenajímate byt a zamýšlate 
sa, že by ste ukončili dlhodobý 
prenájom a zvýšili by ste si zisk 
prostredníctvom Airbnb?
Už niekoľko klientov sa ma pýtalo: „Vedel 
by som vami ponúkaný byt prenajímať cez 
Airbnb? Zarobil by som na tom viac ako cez 
klasický prenájom?” Treba si uvedomiť, že 
nie každá nehnuteľnosť je vhodná na prená-
jom prostredníctvom tohto portálu. V prípade 
prenájmu prostredníctvom Airbnb je nutné sa 

Štefan Dolinay
realitný maklér

RE/MAX Diamond
stefan.dolinay@re-max.sk
0944 333 983
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Krátkodobý prenájom 
prostredníctom Airbnb

zamyslieť nad cieľovou klientelou, ktorú tvo-
ria predovšetkým turisti, ktorí prišli na dané 
miesto stráviť niekoľko dní. Ich potrebou je 
bývať neďaleko centra alebo zažiť autentickú 
atmosféru našej krajiny. Medzi klientelou sa 
nachádzajú aj ľudia, ktorí sú ochotní zaplatiť 
za výnimočné a luxusné miesto, preto aj v po-
nuke Airbnb v Bratislave sú aj apartmány za 
viac ako 250 EUR za noc. Vhodnou nehnuteľ-
nosťou na prenájom je taká, ktorá sa nachá-
dza v širšom centre, je štýlovo zariadená, je 
to apartmán alebo ateliér, prípadne má samo-
statné izby, ak ich chcete prenajímať zvlášť. 
Je nutné si uvedomiť, že viac nájomníkov bu-
dete mať počas sezóny a váš príjem môže ko-
lísať, preto nemajte veľké oči a uvažujte nad 
reálnou obsadenosťou Vašej nehnuteľnosti.

Prenájom prostredníctvom Airbnb 
v praxi
Klienti za mnou prichádzajú so zaujímavý-
mi odhadmi, koľko im prenájom prostred-
níctvom Airbnb zarobí. Je to naozaj taká zla-
tá baňa ako sa mnohí domnievajú? Ľudia si 
často neuvedomujú, že krátkodobý prená-
jom znamená vyššie investície do hnuteľné-
ho majetku, ktorý je opotrebovaný vo vyso-
kej miere, spotreba energií býva tiež vyššia. 
Nedoplatky na nehnuteľnosti si neviete spät-
ne vyžiadať on nájomníkov ako to je pri kla-
sickom dlhodobom prenájme. Treba si prirá-
tať náklady spojené s upratovaním po každom 
klientovi. Portál si účtuje niekoľko % z každé-
ho prenájmu a ako z každej činnosti, ktorá vám 

prináša zisk je z prenájmu prostredníctvom 
Airbnb nutné odviesť daň zo zisku (v prípa-
de ak presiahnete stanovený minimálny zisk 
na podanie daňového priznania). Uvedomte si 
ako môžu reagovať susedia pri krátkodobých 
prenájmoch, niektoré nehnuteľnosti sú na ten-
to účel vhodné, iné práve naopak.

Pre koho je prenájom 
prostredníctvom Airbnb určený?
Predovšetkým pre majiteľov bytov alebo sa-
mostatných izieb v širšom centre Bratislavy 
alebo Košíc. Airbnb však funguje aj na iných 
turisticky zaujímavých miestach v rámci celé-
ho Slovenska. Krátkodobý prenájom môže byť 
alternatívou pre osoby, ktoré bývajú v byte, 
kde majú aspoň jednu voľnú samostatnú izbu, 
nechcú ju však prenajímať dlhodobo, lebo nie 
vždy im vyhovuje mať v byte spolubývajú-
ceho. Airbnb ponúka možnosť výberu, kedy 
chcete prenajímať, teda môžete prenajímať iba 
cez pracovný týždeň a cez víkendy ubytovanie 
neposkytovať alebo naopak. Možností je veľa. 
Dôležité je predovšetkým dôsledná analýza 
Vašich možností, v niektorých prípadoch je 
prenájom prostredníctvom Airbnb mimoriad-
ne výhodný, inokedy sa oplatí prenajať byt 
vhodným nájomníkom.

Ak Vás zaujala možnosť prenajímať pro-
stredníctvom AirBnb, neváhajte a kontaktujte 
ma ohľadom konzultácie. V prípade ak sa na to 
necítite, skúste aspon využiť túto službu v za-
hraničí ako turista, určite neoľutujete. ●

Pútavý 
dizajn vždy 
pritiahne 
turistov
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Po náročnom dni v práci, vždy dobre 
padne zabaviť sa a prísť na iné myš-
lienky pri dobrom filme, predstavení, či 

inom kultúrnom podujatí. Tých je v bratislav-
skom Starom Meste mnoho. 

Nachádza sa tu množstvo galérii, múzeí, 
divadiel. Spomenieme niektoré, ktoré oboha-
tia váš kultúrny život po práci alebo počas 
víkendov. Pri Dunaji, konkrétne na Námestí 
Ľudovíta Štúra sa nachádza Slovenská ná-
rodná galéria, ktorá pravidelne mení svo-
je expozície. Neďaleko, na Františkanskom 
námestí sa nachádza divadlo GUnaGU a na 
Nedbalovej ulici, Galéria Nedbalka - nezis-
ková organizácia, ktorá bola založená v roku 
2012. Jej zakladatelia si stanovili cieľ predsta-
vovať verejnosti prostredníctvom svojich ak-
tivít diela slovenského výtvarného umenia 
20. storočia.

Hlavne v týchto letných mesiacoch, keď 
sa mesto začína zapĺňať, uličky sú preplne-
né skupinami zahraničných  turistov, na čele 
ktorých kráča osoba s vysunutým dáždnič-
kom, či vlajočkou, aby sa skupina neroztrati-
la, sa kultúrne podujatia presúvajú aj do ulíc 
mesta.

Festival Kultúrne leto a Hradné slávnos-
ti prináša so sebou pestrý program v obdo-
bí od júna až do septembra. V letných me-
siacoch ponúka priestor na koncerty či 
čítačky aj Letná čitáreň U Červeného raka 
pod Michalským mostom. Počas mesiacov 
júl a august bude prebiehať hudobný fes-
tival Viva Musica, ktorý do nášho hlav-
ného mesta prinesie mnoho zaujímavých 

špičkových interpretov, a v júli divadelné 
Letné Shakespearovské slávnosti na nádvo-
rí Bratislavského hradu. Nápad letného diva-
delného festivalu pod otvoreným nebom, kto-
rý sa už niekoľko rokov koná v Prahe, oslovil 
Mariána Zednikoviča pri jeho hosťovaní 
v česko-slovenskej inscenácii Skrotenie zlej 
ženy v roku 2000 v Prahe. Festival je najstar-
šou a najväčšou divadelnou prehliadkou pod 
šírym nebom v Európe, zameraným na uvá-
dzanie diel Williama Shakespeara. Tento rok 
môžete vidieť predstavenie Hamlet, Veselé 
Paničky Windsorské a Komédia Omylov.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto kaž-
dý rok počas letných prázdnin organizuje hu-
dobné, divadelné a iné voľnočasové aktivity 
v Zichyho paláci, na Hviezdoslavovom ná-
mestí či v Medickej záhrade. Tento rok tomu 
nebude inak. 

Kultúrnych podujatí je v Starom Meste 
a aj v celej Bratislave veľa. Ak máte voľný 
deň, poobzerajte sa, čo sa vo vašom okolí deje 
a navštívte podujatia či kultúrne inštitúcie.

Kam v Starom Meste  
za kultúrou 
autorka článku:  Katarína Packová,  

redakcia časopisu Špacírka
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Určite to všetci poznáte. Máte doma kus sta-
rého nábytku, ktorého sa nie a nie zbaviť. Už 
je nemoderný, ošúchaný alebo sa len  k ničo-
mu sa nehodí. Máte však k nemu citový vzťah 
a je vám ľúto ho vyhodiť. 
Nezúfajte! Obrňte sa proti uštipačným pohľa-
dom zvyšku rodiny. Pustite sa do RENOVÁCIE 
a vdýchnite starému kusu nábytku nový ži-
vot! Môžete tak vytvoriť jedinečný solitér, 
ktorý bude zdobiť váš domov. 
Ja vám dnes jeden taký kúsok predstavím:
Na začiatku to bol obyčajný regál z IKEI.
Regál, do ktorého sa len prášilo a farebne mi 
neladil so zvyškom novšieho zariadenia.. 
„Zapla“ som teda svoju predstavivosť a fan-
tázia „frčala“ na plné obrátky. Zrazu sa na 
papieri začal črtať návrh nového vizuálu. 
Zámer bol jednoduchý: regál uzavrieť a fa-
rebne oživiť. 
Z drevených dosiek som si vyrobila jedno-
duché šuplíky. Celé čaro nového kúsku však 

Starú preč!
Martina Bojnanská
realitná maklérka

RE/MAX Diamond
martina.bojnanska@re-max.sk
0908 107 107

spočívalo vo výrobe predných stien šuplí-
ka. A tu som uzdu svojej fantázie naozaj po-
pustila a každé čelo dostalo jedinečný dizajn. 
Iné tóny farieb a rôzne použité materiály 
nakoniec vytvorili jeden zaujímavý celok. 
Nepodcenila som ani výber a výrobu madiel. 
Zopár použitých zo starých nábytkov som 
oživila niekoľkými HAND MADE kúskami.
Tak, výplň by sme mali pripravenú, teraz ešte 
natrieť regál farbou, ktorá vám bude ladiť. Ja 
som zvolila obyčajnú akrylovú bielu a natrela 
ňou boky a prednú stranu. Nakoľko som však 
milovník prirodzenej štruktúry dreva, vrchná 
drevená doska natretá tónovaným lazúrova-
cím lakom bola poslednou „čerešničkou“ na 

torte.  A máme hotovo.
Bol to len obyčajný, nezaujíma-
vý kus nábytku, ale keď máte 
fantáziu a šikovné ruky, môže-

te sa doma popýšiť jedinečným 
kúskom, ktorý v obchode nekú-
pite. Môže vyzerať aj ako ten môj.

Na začiatku to bol 
obyčajný regál z IKEI.

Predtým

Potom

A máme 
hotovo.
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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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