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BÝVAŤ A ZDIEĽAŤ
Súčasný životný štýl praje fenoménu spoločného zdieľania vecí. Neznačí 
to však iba to, že sa nepotrebujeme natoľko obklopovať vecami, ktoré 

máme v osobnom vlastníctve. Znamená to aj, že sa detailnejšie pozeráme 
aj „za dvere“ svojho bytu a zaujímame sa aj o spoločné priestory či okolie 

bytových domov. O čo všetko sa môžeme v činžiakoch podeliť?
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ákon chápe spoločné 
časti a zariadenia do-
mu pomerne obšírne. 
Patria sem napríklad 
základy domu a obvo-
dové múry, ale aj stre-
cha, chodby, vchody, 

schodiská či spoločné terasy, vodorovné nos-
né a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné 
konštrukcie. „Spoločné priestory sa využívajú 
predovšetkým na stretávanie sa ľudí, na od-
kladania alebo zhromažďovanie vecí a na iné 
aktivity, ktoré súvisia s tvorivosťou obyvateľov. 
Môžu to byť napríklad kočikárne či rôzne skla-
dové priestory, priestory na umývanie bicyk-
lov a podobne,“ uvádza Dušan Ševela, Head 
of Design Development v spoločnosti Penta 
Real Estate. Podľa neho však takýto typ spo-
ločných priestorov môže mať aj inú podobu. 
Závisí to, samozrejme, od typu komunity, pre 
ktorú je takýto priestor určený. 
„Ak si odmyslíme zákonnú definíciu tých-
to spoločných častí a spoločných zariadení 
domu, chápanie spoločných priestorov sa 
v praxi zúžilo na vstupné priestory, chodby 
či pivničné priestory. Obyvatelia dbajú skôr 
o ich vzhľad, zabezpečenie a materiálové 
vyhotovenie. V ďalšom prípade sú niekto-
ré spoločné priestory vhodné na prenájom 
a predstavujú tak určitý zdroj príjmu, dôle-
žitým faktorom však ostáva účel prenájmu 
a skutočnosť, do akej miery ovplyvní vnútor-
ný život domu. V takomto „stereotypnom“ 
ponímaní však spoločným priestorom za-
búdame pripisovať aj ich ďalšie, v mnohých 
prípadoch menej hmatateľné rozmery a po-
tenciálne funkcie. Na tie treba myslieť už 
v začiatočných fázach tvorby konceptu no-
vých projektov, kde môžu spoločné priesto-
ry predstavovať aj ďalší extra priestor, ktorý 
na funkciu bývania určitým spôsobom nad-
väzuje, a teda môže významne prispievať 
ku kvalite života obyvateľov,“ vysvetľuje Filip 
Gulan, Junior Development Manager spo-
ločnosti Corwin. Developerská firma sa té-
mou spoločných, ale aj zdieľaných priesto-
rov zaoberá dlhodobo. Napríklad, v jednom 
z aktuálnych projektov už vo fáze spraco-
vania architektonickej štúdie, ktorú mal na 
starosti viedenský ateliér Alles Wird Gut, 
spolupracovali aj so spoločnosťou raum 
& kommunikation, združujúcu odborníkov 
práve v tejto oblasti. Spoločne tak do pro-
jektu vniesli zaujímavý mix funkcií, ktorý má 
v komplexe opodstatnenie, či už z pohľadu 
ich umiestnenia v rámci budovy, typológie 
bytov, alebo celkového nastavenia projektu, 

ako aj širšej lokality, ktorú bude už o pár ro-
kov spoluvytvárať.

komunitný život
„Podľa nášho názoru je pre ľudí žijúcich 
v jednom bytovom komplexe dôležité vytvoriť 
podmienky na stretávanie sa a spoločné trá-
venie voľného času. Preto sa snažíme využi-
teľné spoločné priestory riešiť nadštandard-
ne. V jednom z našich projektov napríklad 
obyvatelia nájdu spoločné komunitné zá-
hradky, kde si môžu dopestovať svoju zele-
ninu, ovocie či bylinky. Zaujímavým miestom 
na stretnutia sú aj spoločné terasy na stre-
chách, kde je možné grilovať, či zorganizo-
vať oslavu narodenín. Obľúbenou súčasťou 
projektu je aj spoločná klubovňa s herňou, 
kde si prídu na svoje hráči počítačových hier 
či stolného futbalu. Môžu si tam zorganizo-
vať oslavu alebo spoločné sledovanie špor-
tových zápasov v televízii. Jedinečný exte-
riér sa zameriava aj na deti – vodná lagúna 
poteší v lete, kopec na sánkovanie zasa v zi-
me. Nezabudlo sa ani na mamičky s bá-
bätkami, ktoré tu majú premyslený okruh 
na spoločné kočíkovanie so susedami. 
Dospelým zasa slúži crossfitové ihrisko na 
cvičenie. Ďalšiemu nášmu projektu v tom-
to smere dominuje detské komunitné cen-
trum alebo spoločná terasa na streche, kde 
je možné organizovať rôzne spoločenské ak-
tivity,“ vymenúva praktické možnosti využitia 
spoločných priestorov Tomáš Šebo, archi-
tekt a člen predstavenstva spoločnosti ITB 
Development. Dodáva, že atraktívne spoloč-
né priestory pre obyvateľov treba považovať 

za dôležité miesta, ktoré prehlbujú vzťahy 
medzi susedmi a vytvárajú príjemný komu-
nitný život. Často sa tu stretávajú ľudia s po-
dobným životným štýlom, ktorý charakterizu-
je nielen ich bývanie, ale aj spôsob trávenia 
voľného času. 
Realizáciu výstavby spoločných priestorov 
v projektoch potvrdzuje aj ďalšia developerská 
firma. „Klienti prijímajú tieto priestory s nad-
šením a veľmi túto možnosť vítajú. Spoločné 
priestory využívajú hlavne na uskladnenie ko-
číkov, bicyklov a podobne. V bytových do-

moch prispôsobujeme priestory aj na to, aby 
sa v nich mohli stretávať susedia, a vytvárame 
miestnosti, ktoré môžu klienti využiť napríklad 
na spoločenské akcie. Túto možnosť vítajú naj-
mä rodičia s deťmi,“ dopĺňa Silvia Ferencová, 
riaditeľka predaja a marketingu YIT Slovakia.  

dôraz na exteriér
V otázkach zdieľania spoločných priestorov 
v bytových domoch nemožno obísť ani ex-
teriér. Kladie sa dnes dôraz aj na okolie do-
mu? „V posledných rokoch zaznamenávame 
vysoký záujem klientov o vytváranie rôznych 
komunitných aktivít. Z tohto dôvodu je na-
šou snahou prispôsobovať okolie bytových 
domov tak, aby mohli klienti v exteriéri trá-
viť čo najviac voľného času. Vytvárame zele-
né parky, detské ihriská, komunitné grilova-
cie zóny a podobne. Samozrejme, takýto typ 
si vyžaduje aj starostlivosť, ktorú zabezpeču-
je správcovská spoločnosť bytového domu,“ 
pokračuje Silvia Ferencová.
Aj v minulosti boli k panelákom pridruže-
né zelené zóny, v súčasnosti však mnohé 
staršie objekty trápia problémy s neriešený-
mi vlastníckymi vzťahmi. „Nezriedka sa stá-
va, že pozemok v okolí domu obyvateľom 
ani patriť nemusí. V súčasnosti už projekty 
majú rozdelenú exteriérovú plochu medzi 
ich obyvateľov. Pri postupnej zmene život-
ného štýlu však obyvatelia nemajú čas na 
udržiavanie exteriéru alebo zelene, preto si 
na to najímajú a zazmluvňujú firmy a, samo-
zrejme, aj správcu domu, ktorý sa o spoloč-
né zdieľané okolie domu stará,“ podotýka 
Dušan Ševela.

Kvalita verejného a poloverejného priestoru 
sídla i každej jeho časti dáva každému pro-
jektu punc, osobitný ráz a hodnotu. O tom 
je presvedčený architekt Tomáš Baník, ma-
nažér architektúry a dizajnu spoločnosti YIT 
Slovakia. „Atraktívny verejný priestor vyvažu-
je potreby funkcii socializácie rôznych spo-
ločenských skupín, športu, odpočinku, záuj-
mov i netradičných činností. Práve preto sa 
im venuje výrazná tvorivá i kvalitatívna po-
zornosť. Tejto myšlienke napomáha aj náš 
program More life in yards, ktorým hľadá-
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« OKOLIE DOMU BY MALO BYŤ NAVRHOVANÉ 
S OHĽADOM NA KONTEXT PROSTREDIA, 
AKO AJ S PRIHLIADNUTÍM NA POŽADOVANÚ 
ÚROVEŇ SÚKROMIA. »



me formy, zónovanie, funkčné náplne, spô-
soby socializácie a spôsoby vtiahnutia ľudí 
do používateľského módu,“ vysvetľuje archi-
tekt. Dodáva, že zeleň je neodmysliteľnou 
súčasťou týchto verejných priestorov, pričom 
jej rozsah a čiastočne aj kvalita sú definova-
né minimálne podmienkami územného plá-
nu sídla. Určuje ich koeficient zelene (KZ), 
ktorý vyjadruje podiel plochy porasteného 
terénu bez stavebných konštrukcií k ploche 
urbanistického sektora. „Minimálne požia-
davky obce však nič nehovoria o kvalite ze-
lene. Tá, okrem splnenia výšky spoločenskej 
hodnoty výrubov, sa optimalizuje v tvorivom 
procese developera a architekta. Vysoká 
i nízka zeleň napomáha celkovému zámeru 
projektu, od ideí života vo verejnom priesto-
re, po zohľadnenie mnohých aktuálnych en-
vironmentálnych požiadaviek,“ podčiarkuje 
Tomáš Baník.

Súkromný verzus verejný
Okolie domu by malo byť navrhované jednak 
s ohľadom na kontext, v ktorom sa konkrét-
na budova nachádza, ako aj s prihliadnutím 
na požadovanú úroveň súkromia – tá mô-
že byť jednotlivcami, samozrejme, vnímaná 
rôzne. „Pri hľadaní skutočne udržateľného 
a funkčného riešenia je teda nevyhnutný do-
statok empatie architekta a developera voči 
klientovi, resp. budúcim obyvateľom budovy, 
ako aj rovnováha medzi spoločenskou ob-
jednávkou a odvahou predstaviť niečo nové-
.V našich projektoch sa aj v exteriéri snažíme 
ponúkať originálne riešenia, spravidla však 
smerujeme k vytváraniu sústavy priestorov 
určených výhradne pre obyvateľov, až ná-
sledne sa venujeme tvorbe polosúkromných 
až poloverejných, ako aj verejných priesto-

rov. Dôležitým momentom je vystihnúť potre-
by a správanie týchto dvoch rôznych skupín 
používateľov a citlivo uvážiť hrúbku pomy-
selnej deliacej čiary medzi priestorom intím-
nym a priestorom, ktorý je verejnosti prístup-
ný a viditeľný. To je z pohľadu developmentu 
síce náročná, ale veľmi zaujímavá téma, keď-
že práve v tomto „medzipriestore“ môže do-
chádzať k intenzívnejšej sociálnej interakcii. 
A práve kvalitný dizajn je účinným prostried-
kom, ktorý môže pozitívne vplývať na jej prie-
beh – dokáže ľudí dostať von, spájať ich, vy-
tvárať vhodné podmienky na spontánnejšie 
trávenie voľného času, detské hry,“ ozrejmu-
je Filip Gulan. Ako príklad uvádza, že v jed-
nom z aktuálnych projektov spoločnosti 
počítajú s priestorom na súkromné predzá-
hradky prislúchajúce k bytom, vedľa kto-
rých sa nachádza zelený dvor so záhrad-
ným domčekom, letnou kuchyňou a grilom, 
dostupným pre všetkých rezidentov. Ten je 
zasa v kontakte s verejným parkom s množ-
stvom zelene, kde sa už predpokladá zmie-
šaný pohyb. Aktívne zóny s hernými prvkami 
a ďalšie verejné priestory budú umiestnené 
v rozumnej vzdialenosti od týchto pokojnej-
ších častí exteriéru.
„Ak je dobre nastavená podpora komunitné-
ho života, susedia si sami vážia svoje spo-
ločné priestory a pristupujú k nim tak, ako 
k svojim vlastným priestorom. V každom 
komplexe sú však určené podmienky na 
údržbu spoločných priestorov. Väčšinou ich 
má na starosti správca,“ zdôrazňuje archi-
tekt Tomáš Šebo. Podľa jeho názoru by ma-
la zeleň v projekte tvoriť spravidla minimálne 
40 percent plochy pozemku. Samotný pro-
jekt by mal zároveň v najvyššej možnej miere 
rešpektovať svoje okolie.

Dažďová voda patrí k životu
Dušan Ševela takisto verí, že zeleň a sa-
dové úpravy by mali byť jednou z hlavných 
častí projektu: „V dnešných novostavbách 
bytových domov majú práve tieto prvky veľ-
ký podiel na úspešnosti celého projektu, 
a preto na ne kladieme dôraz aj v našich 
developerských projektoch. V konečnom 
dôsledku sú to priestory, kde obyvatelia trá-
via značnú časť svojho voľného času. K ze-
leni a k sadovým úpravám dopĺňame aj iné 
podporné aktivity, napríklad bežecké drá-
hy, detské ihriská, vnemové záhrady, rôzne 
druhové skladby úžitkových rastlín či oddy-
chové plochy.“
Kontakt človeka so zeleňou však neplní len 
estetickú a rekreačnú funkciu. Čoraz aktuál-
nejšie je prepojenie týchto aspektov s funk-
ciou ekologickou. „Je skvelé, keď sa poda-
rí nájsť riešenie, ktoré je svojou podstatou 
prierezové a je benefitom pre všetkých, nie-
len pre samotných obyvateľov. Pridanou hod-
notou je, keď môže poslúžiť aj v rámci osvety 
alebo priamo prispieť k biodiverzite mestské-
ho životného prostredia,“ hovorí Filip Gulan 
a pokračuje. „V rámci nášho projektu sme 
napríklad angažovali krajinných architektov 
z Berlína (Man Made Land), s ktorými sme si 
veľmi dobre porozumeli v otázke, ako vtiah-
nuť prítomnosť dažďovej vody do dizajnu von-
kajších plôch. Našou spoločnou snahou bolo 
pozrieť sa na vodu v mestskom prostredí ako 
na zdroj a inšpiráciu, v protiklade s obvyklým 
a veľakrát technokratickým riešením, kde je 
cieľom čo najrýchlejšie sa vody zbaviť a do-
stať ju z územia preč. Verím, že ponúkneme 
nový pohľad aj na túto problematiku, keďže 
absolútnu väčšinu zrážok, ktoré dopadnú na 
zelené strechy, balkóny, ihriská a spevnené 
plochy mimo komunikácií, zadržíme priamo 
v území aj prostredníctvom tzv. dažďových zá-
hrad. Je to „eco-friendly“ riešenie a keď sa za 
vodu nehanbíte a priznáte sa k nej, je záro-
veň krásne a podnetné. V lete zadržaná voda 
ochladzuje mikroklímu, pri daždivom počasí 
môže byť pre tých s detskou dušou zdrojom 
zábavy a dobrodružstva – hľadať takéto sy-
nergie nás baví a sme presvedčení, že práve 
tie sú naozaj smart.“

Deliť sa s rodinou?
Ak sa máme s niekým deliť o spoločný obyt-
ný alebo iný pridružený priestor, je logické, 
ak nám ako prvá napadne rodina. Pre niekto-
rých môže byť riešením viacgeneračné bý-
vanie pod jednou strechou, pre iných – ktorí 
sa chcú priblížiť k životu v rodinnom dome – 
to môže byť bývanie v radovej zástavbe s úz-

kym pásom záhrady. „Pri výbere bývania uva-
žujú kupujúci v širších súvislostiach a myslia 
aj na možnosti bývať v blízkosti svojej rodi-
ny. Viacgeneračné rodinné domy či radové 
zástavby však naša spoločnosť nerealizuje. 
Najčastejšie vytvárame byty pre rodiny, prí-
padne pre mladé páry a jednotlivcov. Z toho 
vyplýva aj veľkosť bytu a jeho dispozícia. V prí-
pade, že klienti chcú veľkorysejšie bývanie, je 
možné v niektorých prípadoch spojiť dva by-
ty. Viacgeneračné bývanie je trend, ktorý po-
maly ustupuje novým možnostiam. Podľa 
môjho názoru by mala mať každá rodina svo-
je vlastné súkromie a priestor. Máme však 
dobré skúsenosti s bývaním širšej časti rodi-
ny v jednom bytovom komplexe – jej členo-
via sú takýmto moderným spôsobom spolu, 
no každý má svoj vlastný byt, a teda aj svoje 
súkromie,“ prezrádza architekt Tomáš Šebo.
„Viacgeneračné domy v súčasnosti trendom 
určite nie sú. Nevýhody vidím hlavne v súvis-
losti s generačným rozdielom jeho obyvate-
ľov a ich potrebami. Napríklad, mladšia ge-
nerácia znesie viac hluku, naopak, staršia 
generácia si chce vychutnávať pokoj,“ pripá-
ja sa Dušan Ševela. Radová zástavba je však 
podľa jeho názoru stále aktuálna. „Ľudia 
ju majú radi, keďže za zníženú cenu býva-
jú v rodinnom dome. Jednou z nevýhod ra-
dovej zástavby je určite to, že postupne mô-
žete nadobudnúť pocit, že bývate v bytovke. 
Žijete v susedstve viacerých ľudí v porovna-
ní so samostatne stojacim rodinným domom 
je pomer exteriérovej plochy menší ako pri 
štandardnom rodinnom dome. Aj z hľadiska 
urbanizmu ide o pomerne husto zaľudnený 
celok. Výhodou oboch možností je určite ce-
na. Radové zástavby či viacgeneračné domy 
sú cenovo dostupnejšie.“
V otázke trendov takejto formy bývania je 
opatrnejší Filip Gulan: „Veľmi záleží na tom, 
na ktorý región, mesto či lokalitu sa táto 
otázka vzťahuje. Myslím si, že vo všeobec-
nosti sú to ľudia alebo skupiny ľudí so špe-
cifickými, ale nie trvalými potrebami. Častým 
dôvodom je efektívnosť, šetrenie financií 
a priestoru, mnohokrát nevôľa viazať sa na 
konkrétne miesto alebo zdravotným stav. 
Zdieľaná ekonomika je dnes v zahraničí, naj-
mä vo veľmi exponovaných lokalitách, po-
merne rozvinutým fenoménom, ktorý má 
svoje vlastné nuansy a mám pocit, že aj 
svoje vlastné, omnoho rýchlejšie tempo. Je 
však zaujímavé ich sledovať, pretože reálne 
ovplyvňujú trendy v bývaní a som presvedče-
ný, že v kontexte globálneho vývoja a konti-
nuálneho nárastu mestskej populácie sa bu-
dú prejavovať čoraz výraznejšie.

Sú terasy, lodžie či balkóny určené výlučne 
na súkromné aktivity vlastníkov bytov, alebo 
umožňujú aj vzájomnú socializáciu susedov?

Filip Gulan, Corwin

Jedným zo základných cieľov návrhu by mala byť kvalita života, udržateľnosť 

a flexibilita. Je na každom architektovi, ako k týmto atribútom pristúpi a ako 

si s nimi v konkrétnom projekte poradí. Výnimočná architektúra by nema-

la vychádzať z potreby ohúriť, ale musí byť v prvom rade funkčná a schopná 

poskytnúť priamu výhodut aj pre hlavných účinkujúcich – obyvateľov domu. 

Architekti z ateliéru Alles Wird Gut vo svojom návrhu nášho projektu trefne 

ukázali, že veľký balkón môže byť praktickým a funkčným priestorom s pri-

danou hodnotou pre bývajúcich a zároveň originálnym architektonickým 

prvkom. Chceli sme nabúrať zaužívanú predstavu o tom, že stačí mať aký-

koľvek balkón  akéhokoľvek tvaru a ponúknuť flexibilné riešenie, kde je bal-

kón vďaka svojmu pôdorysu reálne multifunkčný a prístupný vo všetkých by-

toch z každej obytnej miestnosti. 

Tomáš Šebo, ITB Development

Obyvatelia bytov väčšinou túžia po súkromí a pekných výhľadoch. Preto 

sú v našich projektoch terasy a balkóny riešené s ohľadom na túto požia-

davku. Možnosť socializácie však obyvatelia majú v spoločných priesto-

roch, ktoré sú na to určené. Máme skúsenosti s tým, že tento model je 

veľmi obľúbený a žiadaný.

Dušan Ševela, Penta Real Estate

Intimita je prioritou podobne, ako veľkosť terasy, lodžie či balkóna. 

Snažíme sa pracovať s čo najlepšími materiálmi, aby boli tieto plochy prí-

jemné, ideálne, aby sa na balkón dalo vyjsť bosou nohou. V našich zeme-

pisných šírkach je to viac ako pol roka extenzie interiéru. 

Tomáš Baník, YIT Slovakia

V našich projektoch vo všeobecnosti uplatňujeme pravidlo zachovania 

súkromia bývania. To znamená, že všetky časti prislúchajúce bytu, ako 

aj balkóny, lodžie a terasy majú primeranú intimitu a súkromie samotným 

hmotovo-kompozičným, pôdorysno-prevádzkovým a iným konštrukčným 

riešením. Byt je miestom odpočinku, útočiskom súkromného života oby-

vateľov. V protiklade k tejto premise verejné a poloverejné priestory vťa-

hujú obyvateľov do aktívneho sociálneho kontaktu.
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Umenie prvého dojmu
Určite ste sa už stretli s pojmom vzorový byt. V pred-
chádzajúcich vydaniach sme si už prezradili aj 
niečo o fenoméne, ktorému sa hovorí home sta-
ging. Pri pohľade na dispozičné nákresy totiž mno-
hým ľuďom skrsne v hlave otázka, ako by sa tam 
asi bývalo. „Home staging je prevažne záležitos-
ťou rezidenčných nehnuteľností, lebo je cielený na 
emócie kupujúceho. A emócie pri výbere nehnu-
teľnosti – budúceho domova zohrávajú veľkú úlo-
hu. Záujemcom o kúpu bytu vo veľkej miere chýba 
predstavivosť. Home staging má pomôcť práve tým-
to klientom pochopiť usporiadanie bytu, jeho funkč-
né zóny a načrtnúť im možnosti využitia priestoru, 
ak by danú nehnuteľnosť kúpili. Môžu vidieť aj šikov-
ný nápad architekta alebo interiérového dizajnéra 
a potom sú budúci vlastníci viac presvedčení o tom, 
čo chcú. Zariadený interiér domu alebo bytu doká-
že mnohých váhajúcich záujemcov presvedčiť o kú-
pe. Z vlastných pracovných skúseností môžem po-
tvrdiť, že práve zariadené showroomy obchodných 
domov, vzorové izby, vzorové byty, dokážu kupujú-
cich motivovať,“ hovorí Michaela Jurečková zo spo-
ločnosti Corwin. 
Pre developerov môže byť pekne zariadený prezen-
tačný byt veľkou pomocou najmä  v záverečných 
etapách developmentu. „V prípade, že je projekt 
pred finálnou fázou, rozhodujeme sa, či zariadime 
vzorový byt. Pri predaji sa snažíme vzbudiť v zákaz-
níkovi pozitívne emócie. Napomôcť tomu môže ob-
hliadka bytu, ktorá by ho mala nadchnúť. Pri výbere 
vlastného bývania sú emócie dôležité,“ zdieľa po-
dobný názor Ivan Rolný, člen predstavenstva ITB 
Development. 
„Mať v projekte prezentačný byt, ktorý jednak pre-
zentuje vybraný štandard bytu a jednak demonštru-
je možnosti využitia priestoru, je veľká pridaná hod-
nota pre záujemcu o bývanie, ako aj pre predajcu,“ 
potvrdzuje názory aj Silvia Ferencová zo spoločnos-
ti YIT Slovakia.
Home staging však v súčasnosti zďaleka nie je iba 
záležitosťou rezidenčných nehnuteľností. „V posled-
nom období začína byť atraktívny aj pre administra-
tívy. Vytvárajú sa showroomy, ktoré potom prenají-
majú alebo predávajú priestory. Home staging sa 
tiež čoraz viac využíva pri predaji domov, no netýka 
sa iba domácností, ale napríklad aj záhrad,“ dopĺ-
ňa Dušan Ševela zo spoločnosti Penta Real Estate. 

Šikovný predajný nástroj
Vzorové byty zariaďujú profesionáli, neraz zná-
mi interiéroví dizajnéri či dokonca influenceri. 
„Realizujeme aj dni otvorených dverí, kde návštev-
níci môžu zažiť atmosféru, ktorú celý komplex aj 
jednotlivé byty poskytujú. Tieto aktivity sa tešia ob-

ľube, pretože aj ľudia, ktorí majú slabšiu predstavi-
vosť, vidia priestory vo finálnom stave so štandar-
dom, kuchynskou linkou, nábytkom a dekoráciami. 
Rovnako ponúkame praktickú inšpiráciu pri rieše-
niach zariadenia, resp. pri tvorbe úložného priesto-
ru. Samozrejme, vytvárame aj ilustračné vizualizá-
cie. V prípade, že vzorové byty  v našich projektoch 
realizujeme, snažíme sa podčiarknuť ich architekto-
nickú kvalitu a umožniť klientom, aby zažili atmosfé-
ru už zariadeného bytu,“ uvádza Ivan Rolný.
Veľmi dôležité je v rámci home stagingu definovanie 
cieľa, resp. správnej cieľovej skupiny. „Je veľmi veľa 
šikovných ľudí, ktorí dokážu navrhnúť byt a aranžo-
vať ho tak, aby to malo ten správny afekt, ale naj-
väčšou chybou býva, že sa netrafí cieľová skupina. 
Uvediem príklad: Majiteľ chce svoj dom predať ako 
luxusnú nehnuteľnosť, no daná nehnuteľnosť nemá 
na to, aby patrila do tejto kategórie realít. To zname-
ná, že potenciálnych záujemcov nezaujme.Takisto 
si treba uvedomiť, že home staging nedokáže od-
viesť pozornosť od podstaty, ani nedokáže kamuflo-
vať. Home staging len niečo dotvára, nie pretvára,“ 
podotýka Dušan Ševela.
Cieľom home stagingu je vyzdvihnúť pozitíva by-
tu – odhliadnuc od lokality, v ktorej sa byt nachá-
dza, či občianskej vybavenosti – a urobiť z pozitív 
signifikantné prvky, ktoré prípadných kupujúcich 
na obhliadke oslovia. Môže ísť o dekorovanie bytu 
vhodným textilom, ako sú napríklad vankúše, deky, 
závesy, prípadne inými doplnkami, trebárs zrkad-
lami, obrazmi, izbovými kvetmi a pod. Často je je-
ho súčasťou vhodné zariadenie bytu, napríklad no-
vá pohovka, koberec, kuchynská linka alebo skrine, 
ale môže ísť aj o rozsiahlejšiu rekonštrukciu bytu 
s cieľom zvýšiť jeho predajnú cenu, povedzme re-
konštrukciou bytového jadra. Pravidlom pri home 
stagingu je eliminovať vplyv osobných vecí a – na-
zvime to – „neporiadku“ predávajúceho na rozho-
dovanie prípadných záujemcov o kúpu nehnuteľ-
nosti. Zároveň však byt musí byť pripravený na 
predaj tak, aby pôsobil ako útulný domov. 
Treba mať na pamäti, že home staging je predajný 
nástroj. Je to akási pomôcka, aby si kupujúci vedel 
predstaviť, že takto môže vyzerať jeho domov. Pocit 
domova vám však home staging nedá, domov si vy-
tvárate vy sami,“ upozorňuje Michaela Jurečková. 
Dodáva, že vo väčšine prípadov vzorových bytov 
existuje možnosť ponechať majiteľom aj ich zariade-
nie: „Samozrejme, ak si kupujúci neželá kúpiť byt aj 
s prezentovaným zariadením, dá sa predaj uskutoč-
niť aj bez neho. Veľa kupujúcich však kupuje byty 
práve so zariadením. Je to pre nich pohodlné a zá-
roveň odpadá starosť s návrhom interiéru, výberom 
a nákupom nábytku. Po kúpe si prinesú len svoje 
osobné veci a zabývajú sa.“

Silvia Ferencová, YIT Slovakia

Všetci si nevieme predstaviť, ako by mohol 

byt v budúcnosti vyzerať, ako by sme si ho 

mohli štýlovo a zaujímavo zariadiť a využiť 

všetky možnosti a priestory, ktoré poskytu-

je, ak pozeráme len na pôdorys alebo vstúpi-

me do holobytu. Vzorové alebo prezentačné 

byty pomáhajú záujemcom o bývanie pred-

staviť si, ako môže v budúcnosti vyzerať aj ich 

byt. Z našej skúsenosti je o prezentačné by-

ty veľký záujem.

Michaela Jurečková, Corwin

Ľudia sa dokážu rozhodnúť  na základe prvé-

ho dojmu do 10 sekúnd. Pri predaji nehnu-

teľnosti je teda prvý dojem veľmi dôležitý. 

Začína sa  to vstupom do bytu a keď kupujú-

ci už v predsieni narazí na neporiadok predá-

vajúceho, šance na predaj/prenájom klesajú. 

Ruka v ruke s home stagingom ide aj efektív-

ne prezentovanie pripraveného domu/bytu. 

Ak je byt dobre pripravený a dobre nafotený, 

môžete rapídne skrátiť dobu predaja/prenáj-

mu nehnuteľnosti. Samozrejme, môžete aj 

zvýšiť cenu za predaj alebo prenájom. 

Ivan Rolný, ITB Development

Home staging smeruje najmä k zlepšeniu 

prvého dojmu z priestoru a pomáha atmo-

sfére, čo by však malo ísť ruka v ruke s kvalit-

nou a premyslenou dispozíciou. Bez nej ide 

len o pozlátku. Vnímame, že dnešní klienti sú  

pri hodnotení bytu nároční a posudzujú ho 

v širších súvislostiach, čo nás teší.

Prečo je home staging 
dôležitý?


