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Realizácie

Predovšetkým domov, nielen budova 

Keď počujete slovo imagine, istotne vás napadne skladba od 
Johna Lennona! Najmä jej refrén...

„Imagine all the people, living for today...
Imagine all the people, sharing all the world...“
„Predstav si ľudí, ktorí spolu zdieľajú celý svet...“
Minimálne o  tento zverený kus „sveta“ sa postarali vzorne...  

Imagine Development.

Developeri a architekti 
Dva v  jednom. Developerskú spoločnosť Imagine Develop-

ment tvoria dvaja architekti – Drahan Petrovič a  Boris Hrbáň – 
a jeden záhradný architekt – Ivan Juhás. Každý z trojice si priniesol 
niekoľkoročné skúsenosti zo svojho predchádzajúceho pôsobenia 
v zahraničí.

K svojim projektom si zvyknú prizývať ďalších špecialistov ar-
chitektov. Architektúru Hájparku I. mala na starosti architektka Kata-
rína Jägrová, ktorá v minulosti pracovala pre londýnsku kanceláriu 

Richarda Rogersa. K druhej etape práve realizovaného Hájparku II. 
boli prizvaní architekti z ateliéru GutGut. Dvojica interiérových ar-
chitektov Daniel – Danielová pracovala na návrhu vizualizovaných 
interiérov bytov a na návrhu spoločných priestorov bytoviek.

Lokalita
Viacúčelový obytný komplex sa rozprestiera na okraji Petržalky, 

v mieste priameho kontaktu tradičného Starého hája s dunajskou 
hrádzou. Starý háj je prírodná rezervácia, starý dunajský ostrov 
s porastom lužných lesov. Neďaleko Starého hája, dostihovej dráhy 
a jazera Malý Draždiak už stojí obytný komplex Hájpark I. V tomto 
roku bude dokončená aj jeho druhá etapa Hájpark II. Obidva pro-
jekty budú tvoriť jeden celok – obytný súbor komunitného bývania 
v  hustej zeleni, izolujúcej bývanie od ruchu neďalekej Kutlíkovej 
ulice, v susedstve dvoch málopodlažných bytových domov v mi-
nulosti patriacich vodárňam a plynárom. 

Koncept 
Prvú etapu Hájparku tvoria dva 5- až 6-podlažné bloky, 

v  ktorých je 27 bytov od najmenších jednoizbových s  rozlohou  
35 m2 až po veľkoplošné päťizbové, ktorých rozloha presahuje  
114 m2 – všetky na mieru podľa predstáv budúcich obyvateľov, 
ktorí si môžu vybrať jeden z  3 až 6 variantov riešenia dispozície. 

Hájpark
Bratislava

Jägrová – Petrovič 
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Ponúkajú budúcim obyvateľom možnosť byty spájať či usporadúvať 
ich dispozičné riešenia podľa vlastných predstáv. Okrem bytov sa 
v parteri menšieho z dvoch objektov nachádza waldorfská mater-
ská škola a v parteri väčšieho objektu sídlo spoločností Imagine De-
velopment. V parteri druhej etapy pribudnú aj kaviareň a wellness. 

Flexibilta
Pre zhodnotenie kvalitatívnych vlastností bytov Hájparku je 

podstatný práve pojem flexibilita, charakterizovaný ako sloboda 
vo vytváraní priestoru na bývanie. Idea flexibilných bytov je u Dra-
hana Petroviča akoby pokračovaním jeho projektov vytvorených 
počas štúdia a  pôsobenia u  profesora Tužinského na Fakulte ar-
chitektúry STU. Projekt s  názvom Ohľaduplná prefabrikácia skú-
mal možnosť individuálneho tvarovania obytných kapsúl a  iný 
projekt Veža výberov bol experimentálnym projektom obytnej 
superštruktúry s možnosťou vybrať si podlažie, komunitu, typ bytu, 
jeho dispozíciu. Po návrate z viacročného pôsobenia v Kanade sa 
Drahan Petrovič, obohatený skúsenosťami z viacerých kanadských 
realizácií, opäť začal venovať téme vnútornej flexibility bytov, a to 
v  projekte Nový háj. Tá spočíva v  dômyselnom konštrukčnom 
riešení objektu, umožňujúcom flexibilné úpravy bytov na každom 
podlaží zväčšovaním či zmenšovaním plochy bytu. Aj v rámci dis-
pozície bytu môže budúci obyvateľ participovať na návrhu svojho 
bytu podľa svojich potrieb a vkusu. Každý byt je originál. Jednou 
z predností bytu je priamo vetraná a presvetlená kuchyňa a kúpeľňa 
s optimálnym rozmerom 1,7 x 2,4 m, ako aj priestor nazývaný flex 
o  ploche 3,6 m2 variabilne využiteľný ako sklad (namiesto ab-
sentujúcej pivničnej kobky), alebo priestor na domáce práce či 
pracovňa, ako malá hosťovská izbička, alebo šatník. Kuchyňa môže 
byť súčasťou otvoreného priestoru obývacej izby, alebo môže byť 
od nej oddelená úplne či len opticky. 

Okno a lodžia
Okná v  izbách majú parapet nižší, ako je obvyklé a  do výšky  

110 cm je doplnený predsadenou tabuľou skla. Dôvodom tej-
to „drobnosti“ je opäť človek a  jeho komfort (človek môže – či 
stojí, sedí alebo leží – pozorovať zeleň v  okolí) a  tiež potreba 
nadštandardnej insolácie všetkých priestorov bytu. Nedá sa 
nespomenúť kúpeľňové okno siahajúce po hornú úroveň vane, 
ktoré samotní obyvatelia bytov hodnotili ako príjemný detail pre 
pohodu človeka. 

Lodžie sú opatrené skleneným zábradlím s  vertikálnou 
potlačou, sú štvorcového pôdorysu, polozapustené, o ploche vyše 
5 m2, umožňujúce umiestnenie sedacieho nábytku, stola či ležadiel. 

Nič nie je nechané na náhodu, nad oknami je ponechaný 
priestor pre osadenie kazety s exteriérovými žalúziami.

Komunita
Vysvetlení a definícií pojmu komunita existuje niekoľko. Komu-

nita vo význame historicko-spoločenskom môže byť zoskupením 
ľudí s podobnými alebo rovnakými názormi, životným prístupom, 
vierovyznaním, zameraním. Komunita v súčasnom ponímaní mo-
derného človeka predstavuje miestne spoločenstvo ľudí, ktorí žijú 
na určitom priestore, nezávisle od toho, ako a koľko spolu komuni-
kujú... môžu tento priestor a jeho vybavenie spoločne zdieľať. Háj-
park predstavuje komunitné bývanie – jav, ktorý na Slovensku nie 
je zatiaľ častý. Celý komplex Hájparku ponúka svojim obyvateľom – 
ktorými sú prevažne mladí ľudia – okrem obytnej funkcie aj funkciu 
spoločného alebo individuálneho trávenia voľného času v príjem-
nom prostredí nádherného parku. Ďalšou z charakteristických vlast-
ností komunity je zdieľanie vybavenia, zariadenia, spoločenských 
priestorov – prístrešku pre grilovačky a viacúčelovej spoločenskej 
miestnosti alias klubovne.

Záhrada
Ďalšou pridanou hodnotou projektu prvej etapy je zelený 

vnútroblok s  bohatou zeleňou, pôvodnou terénnou vlnou 
umožňujúcou umiestnenie niekoľkometrovej šmykľavky, s  pone-
chanými pôvodnými hodnotnými vzrastlými stromami, kde me-
nej hodnotné náletové dreviny boli nahradené novou výsadbou. 
Autormi návrhu parku sú Michal Marcinov a  Ivan Juhás, skúsený 
záhradník a  krajinný architekt a  zároveň ďalší z  trojice Imagine 
Development. V  záujme zachovania pôvodnej morfológie terénu 
a množstva zelene pod prvou etapou Hájparku neboli navrhnuté 
podzemné garáže. Obyvatelia budú môcť po dokončení využívať 
podzemné garáže pod Hájparkom II., zatiaľ parkujú na exterié-
rových parkovacích miestach na ulici. Atmosféru kultivovaného 
„pralesa“ dopĺňa jazierko, lavičky na sedenie i  priestor pre urban 
gardening pre individuálne alebo spoločné pestovanie kvetov, 
byliniek, zeleniny.

Dobrá adresa
Záujem o byty obidvoch etáp bol veľký, a to aj bez špeciálneho 

marketingu a reklamných kampaní. Úspech Hájparku I. sa šíril úst-
nym podaním spokojných obyvateľov komunity, ktorým možno 
mnohé závidieť. Práve vďaka opisovaným pozitívam možno obytný 
komplex Hájpark na Kutlíkovej ulici nazvať „dobrou adresou“. 

Ľuba Selcová
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Situácia

Objekt A – pôdorys 3. np 

Objekt A – pôdorys 1. np

Objekt B – pôdorys 3. np

Objekt B – pôdorys 1. np

Ohľaduplná prefabrikácia, 1990 – 1993

Alternatívy bytu 1B31
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Hájpark – 1. etapa, Kutlíkova ulica, Bratislava-Petržalka
Investor: Imagine Development, s. r. o.

Autori: Katarína Jägrová, Drahan Petrovič, krajinní architekti: Michal Marcinov, Ivan Juhás  

Interiér spoločných priestorov: Peter Daniel, Alica Danielová; interiér bytu 1B31: Endorfine

Projekt: 2008 – 2014, realizácia: 09. 2014 – 04. 2016

Plocha pozemku: 2 569 m2, úžitková plocha: 3 583 m2

Stavebné náklady: 2 500 000 EUR (aj s infraštruktúrou)

Foto: Bohumil Šálek

Drahan Petrovič       

*1969 Banská Bystrica       

°1994 FA STU Bratislava

Katarína Jägrová      

*1979 Bratislava  

°2003 FA STU Bratislava

www.imaginehome.eu

Pri realizácii boli použité kontaktný tepelnoizolačný systém Baumit Pro, povrchová úprava Baumit StyleTop, Baumit SilikonTop a Baumit CreativTop Fine. 


