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Bývanie

V
eľké vstupné dvere a 
priestranné schodisko 
s vysokými stropmi dávali 
tušiť, že pôjde o byt s nad-
štandardne veľkými miest-

nosťami. Pred jeho návštevou sme 
očakávali, že jeho zariadenie bude 
skôr akýmsi dialógom medzi dobovou 
architektúrou a moderne zariadenou 
domácnosťou. No keď sme sa ocitli vo 
vstupnej hale, zistili sme, že sme sa 
mýlili... Ale pekne po poriadku.

Meštiacky byt v starej časti Bratislavy s rozlohou 160 m² počas svojej 
existencie prešiel viacerými úpravami. Väčšinou sa diali, keď zmenil svojho 

majiteľa. Inak tomu nebolo ani v prípade toho súčasného. 

Stavebné úpravy
Podľa domácej pani po šestnásťroč-
nom pracovnom pobyte v Londýne 
sa s manželom rozhodli pred návra-
tom byt, ktorý už nejaký čas mali vo 
svojom vlastníctve, prispôsobiť aktu-
álnym potrebám päťčlennej rodiny. 
Na jeho úpravu si prizvali architekta 
Milana Csandu. Dispozičné riešenie 
si nevyžadovalo príliš veľké staveb-
né úpravy. Najvýraznejšou vlastne 
bolo iba vytvorenie nového balkóna 

Komodu, jedálenský 
stôl so stoličkami 

v klasickom francúzskom 
štýle si majitelia priviezli 
z predchádzajúceho bytu.

Čiastočné odstránenie 
priečky, ohraničujúce 
pôvodne malú kuchyňu celý 
stred bytu rozjasnil.
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1MPÔVODNÝ STAVprostredníctvom zavesenia oceľovej 
konštrukcie na dvorovú fasádu. Vďa-
ka tejto prístavbe sa mohla zrušiť 
pôvodná lodžia a posunúť presklená 
okenná výplň s výstupom na balkón 
na úroveň obvodovej steny. Zmena 

na fasáde pamiatkovo chráneného 
objektu si, samozrejme, žiadala povo-
lenie od pamiatkového úradu. Ďalšie 
stavebné úpravy sa týkali zrušenia či 
vytvorenia nových priečok v interiéri. 
Čiastočné odstraňovanie sa týkalo 

priečky, ohraničujúcej pôvodne malú 
kuchyňu. Týmto jednoduchým zása-
hom sa celý stred bytu prevzdušnil 
a presvetlil. Momentálne sa v ňom 
nachádza nová kuchyňa s pracovným 
ostrovom, jedálenský stôl a relaxačná 

byt

Od pracovného pultu kuchynskej časti je 
neustály kontakt s ktoroukoľvek časťou bytu.

Kuchynská linka minimalistických tvarov sa na 
prekvapenie celkom dobre znáša s klasickým nábytkom.

pôvodný pôdorys

pôdorys po rekonštrukcii
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pohovka. Podľa domácej pani je to 
miesto, kde rodina najčastejšie trá-
vi spoločné chvíle. Ďalšie stavebné 
úpravy architekt navrhol v spálni 
- postavením dvoch priečok vznikol 
v nej prechodový šatník a hygienické 
zázemie. Priečkami boli upravené aj 
dve dievčenské izby, vďaka ktorým 
sa do nich vstupuje cez spoločný 
úložný priestor. Úpravami prešiel aj 
koniec chodby. Postavením priečky so  

vstupnými dverami na úrovni vstupu 
do hlavnej kúpeľne z druhej strany 
kuchynskej linky vznikol priestor pre 
vytvorenie hospodárskej miestnosti. 

Zmeny vo vlastnej 
réžii
Ostatné práce si už majitelia robili vo 
vlastnej réžii. Architekt im poradil, 
ktorým smerom by sa mali uberať, 
kde aké veci k tomu nájdu, odporučil 

stolára... Rekonštrukcia pokračovala 
znižovaním stropov, nivelizáciou 
a výmenou podláh (gresová dlažba 
- na chodbe, v spoločenskej zóne 
a hygienických priestoroch; dubové 
parkety - vo všetkých izbách), vyrobe-
ním a osadením zárubní a dvier v do-
bovom štýle. Menili sa aj elektrické 
rozvody, inštalovala klimatizácia, bez-
pečnostný systém a serverovňa. Celá 
úprava sa neplánovane predĺžila na 

pol roka. Nábytok, ktorý si priviezli 
z anglického domu, na svoje použitie 
zatiaľ čakal v kontajneri, takže exis-
tovali obavy, aby sa nejakým spôso-
bom neznehodnotil.

Staromeštiacky štýl
Zariadenie tvorí zmes moderného 
a prevažne klasického štýlu. Ako prvá 
sa v byte inštalovala kuchynská linka. 
Puristický dizajn trochu vzbudzoval 

byt

Neprehliadnuteľným solitérom 
spoločenského priestoru je 
komoda, ku ktorej boli vybrané  
štýlom adekvátne svietidlá.
 

Obývačka slúži 
ako oddychová 

miestnosť 
a zároveň aj ako 

čitáreň.
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obavy, ako sa na jednom mieste bu-
de znášať s komodou, jedálenským 
stolom a stoličkami v klasickom 
francúzskom štýle, na prekvapenie to 
však dopadlo celkom dobre. Obývač-
ka aj spálňa sú zariadené rovnako 
v klasickom staromeštiackom štýle. 
Manželia si naň privykli počas pobytu 
v Anglicku, kde žili v starom dome, 
a tie tam bývajú väčšinou zariadené 
dobovo. Napokon dobre zapadol aj 
do bratislavských takmer storočných 

priestorov. Klasickému vzhľadu sa 
okrem kuchyne vymykajú už len izby 
detí, dve z nich majú vyslovene diev-
čenský charakter. Naopak izba vedľa 
jedálenskej časti prezrádza, že ide 
o kráľovstvo mladého tínedžera. Ob-
razy na stenách a drobné dekoratívne 
doplnky dodávajú bytu čaro, aké vídať 
pri súčasných interiéroch čoraz zried-
kavejšie. A mnohé, dosiaľ nepoužité, 
pre pracovnú vyťaženosť manželov na 
svoju príležitosť ešte čakajú.  e

K meštiackemu 
bytu pristane aj 

klasicky zariadená 
spálňa, manželia 

si na tento štýl 
zvykli počas pobytu 

v Anglicku. 

Detské izby sú zariadené 
podľa veku a aktuálnych 
potrieb detských užívateľov.
 

Hygienické priestory na rozdiel od prevažne klasického 
štýlu sú zariadené v duchu aktuálnych trendov
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