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KONCEPT

Výnimočné nehnuteľnosti charakterizované nadčasovým dizajnom, dobrou lokalitou
a valitným vyhotovením. Celý proces realizácie stavby - od výberu pozemku cez všetky
projekčné práce, výber zhotoviteľov, kontrolu prác, marketing, kolaudáciu a predaj má
pevne v rukách skúsený tím architektov.
Architekt Peter Švorc & Partners sa venuje luxusným nehnuteľnostiam na Slovensku a
v zahraničí od roku 2007. Architektonický ateliér sa špecializuje na rezidenčné stavby a
ich interiéry.
Pri stavbách realizovaných pod našou značkou MY RESIDENCE Luxury Homes sa nešetrí.
Vyberá sa z tých najlepších materiálov a od overených spoľahlivých dodávateľov.

MY RESIDENCE Luxury Homes je koncept výnimočných nadčasových rezidenčných
luxusných nehnuteľností.

Motto: „Žijeme príliš krátko na to, aby sme sa venovali priemerným projektom.”

Ing. arch. Peter Švorc
CEO, Malý Developer Luxusných Nehnuteľností
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LOKALITA

My Residence Lipová 1 sa nachádza v obci Ľubotice v tesnom kontakte so sídliskom
Sekčov (Prešov). K tejto nehnuteľnosti patria všetky benefity mesta: obchody,
reštaurácie, základné školy, materské školy, konečná zastávka autobusov a trolejbusov.
V okolí sa práve dokončujú nové prevádzky služieb a vďaka dobrému dopravnému
napojeniu na mesto a výjazd z mesta sa z tejto adresy dostanete všade rýchlo.
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O PROJEKTE

Vilový dom (vila dom) pozostáva z 3 samostatných bytových jednotiek so spoločným
vstupom. Na prízemí sa nachádzajú dva byty, jeden 3-izbový a druhý 4-izbový. Tieto
byty majú záhrady a terasy prístupné z denných zón bytov. Na poschodí sa nachádza
jeden 4-izbový byt s priestrannou terasou. Každý z bytov má k dispozícii malý sklad na
prízemí a 2 parkovacie miesta.
Pred objektom sa medzi parkovacími miestami nachádza dizajnový prístrešok pre
smetné nádoby, elektromery a spoločné označenie stavby, ktoré dodáva celej
nehnuteľnosti “charakteristickú prestížnu adresu”.
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3-izbový byt

• vnútorná výmera 85,65 m² + betónová terasa 20 m²,
• vlastná záhrada 130 m²
• 2x parkovacie miesto hneď pred bytom
Vstupuje sa do spoločných vstupných priestorov, odkiaľ je prístupný byt a jeho
skladovacie priestory. Byty na prízemí nemajú spoločnú stenu, medzi nimi sa nachádza
vstupný priestor a sklady.
Vchádza sa do vstupnej haly bytu, z ktorej sú prístupné ostatné priestory: detská izba a
spálňa s výhľadom do ulice a denná časť s výhľadom do záhrady a na terasu.
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Legenda miestností:
1.01 – vstupná hala – 12,09 m²
1.02 – kúpeľňa – 5,78 m²
1.03 – toaleta – 2,08 m²
1.04 – spálňa – 12,30 m²
1.05 – detská izba – 15,97 m²
1.06 – obývacia izba – 19,97 m²
1.07 – kuchyňa s jedálenským kútom – 13,60 m²
0.05 – sklad – 3,77 m²
T1 – terasa – 20 m²
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BENEFITY

Byt je plný technológií, architektonických vyladení a má mnoho TOP prvkov, ktoré má
málo nehneľností. Odporúčam nájsť si čas a pozrieť si prečo je tento byt najlepší byt
široko-ďaleko.
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smarthome technológia (domáca automatizácia), meteostanica
vlastná záhrada s terasou
2x parkovacie miesto
samostatná centrálna jednotka riadeného vetrania s rekuperáciou
exteriérové žalúzie
samostatný ohrievač teplej úžitkovej vody
2x toaleta v byte
sprcha v najvyššom štandarde od Grohe
vysoké stropy (2700mm v izbách a 2950mm v obývacej miestnosti)
vysoké okná na terasu do záhrady (2700mm)
vysoké dvere (2500mm)
podlahové elektrické vykurovanie
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ZÁHRADA

• Na záhrade sú vysadené 2 okrasné dreviny katalpy. Sú to listnaté dreviny s hustými

K bytu patrí vlastná / samostatná záhrada s terasou na ktorú nemá nikto iný prístup.

•
•
•
•
•
•
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korunami a s veľkými listami. Očakávaný priemer konury je 3,6m. Sú od seba
vzdialené 3,5m a vo výsledku by sa mali obe husté koruny týchto stromov spojiť do
jednej hustej koruny, ktorá bude poskytovať tieň a súkromie.
Zo strany parkoviska máme vysadené vysoké trávy.
Trávnik je kobercový.
K záhrade patrí terasa so zámkovej dlažby.
Pri terase je vyvedený elektrický kábel pre osvetlenie. Na fasáde je exteriérová el.
zásuvka (230V).
Za rohom domu je na fasáde umiestnený nezamrzný záhradný ventil so studenou
pitnou vodou.
Po pravej strane z pohľadu z terasy sme terénne výškové prevyšenia upravili s
kameňmi veľkej frakcie.
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PARKOVANIE
K bytu sú pričlenené 2 parkovacie miesta.
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• Parkovacie iesta sú nadštandardne široké (2800mm) a nadštandardne dlhé

(6000mm).
• Povrch parkovacích miest je zámková dlažba
• Medzi parkovacími miestami je deliaca čiara z kontrastne tmavej zámkovej dlažby a
cca 1 meter od konca parkovacích miest je v zemi umiestnené LED osvetlenie.
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VSTUPNÁ HALA

Do bytu sa vstupuje protipožiarnými bezpečnostnými dverami. Dvere majú 12 bodové
uzamykanie a ich zvláštnosťou je napríklad to, že sú vysoké 2100mm (pre porovnanie s
našou normou a 99% dverí do bytov sa používajú dvere vysoké 1970mm).
Priestranná hala už nieje len komunikačná chodba, ale priestor pre hranie sa detí, pre
čitateľský kútik s vymurovanou stenou a priestorom pre vloženie knižnice.
Za dverami je priestor pre umiestnenie veľkého šatníka.
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DENNÁ ZÓNA

Obývacia izba s kuchyňou a jedálňou sú tak ako celý byt vydlaždené s kvalitnou
keramickou dlažbou. Svetlá výška je v tomto priestore v strede vyvýšená
dvojúrovňovým podhľadom.
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KÚPEĽŇA

V kúpeľni sa nachádza široký bezbariérový sprchovací kút (podomietkový smart
control od Grohe, ručná sprcha a vodopád - osobitne nastaviteľná intenzita a
spoločné nastavovanie teploty vody pomocou otáčavého nastavovacieho kolieska s
termostatom). Odtok vody do nerezového žľabu prémiovej firmy ACO.
V rohu je priestor pre nábytkovú skriňu, v ktorej bude 100 litrový ohrievač vody. Pod
ním je priestor pre práčku, ktorá môže byť uzavretá v skrini s ohrievačom.
V kúpeľni je aj toaleta s pripravou pre napojenie elektrickej misy (kombinácia wc a
bidetu so sprchami, ventiláciou, ohrovam, podsvietením, napr. Grohe Arena Sensia).
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TOALETA

Miestnosť toalety je široká 1200mm a samozrejmosťou je malé umývadielko s
vodovodnou batériou Grohe. Hĺbka miestnosti je 1700mm.
Nad splachovacou nádržkou je predpripravený priestor pre umiestnenie skrinky na
odkladanie čohokoľvek potrebného.
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SPÁLNE

Detská izba (cca 16m2) má také proporcie, aby sa do nej pohodlne zmestili 2
samostatné postele, 2 pracovné stoly, 2 skrine a pritom ostal v strede priestor pre
aktivity detí.
V spálni sú predpripravené svetelné vývody pre osvetlenie nočných stolíkov, na stene
oproti oknu je priestor pre šatníkovú skriňu a oproti posteli miesto pre úzku komódu s
TV (pripravené FTP aj el zásuvky).
Spálne sú orientované na sever, budenie rannými lúčmi a večer zapadajúce slnko treba
tieniť exteriérovými žalúziami.
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SKLAD

Sklad (0.05) je dostatočne priestranný (3,77m2) pre uloženie bicyklov, lyží, saní, krabíc a
bežného haraburdia, ktoré sa počas života nazbiera. V sklade sa nachádza rekuperačná
jednotka.
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VYKUROVANIE

Byt sa vykuruje elektrickým podlahovým vykurovaním. V kombinácii s gresovou
podlahou má rýchly nábeh a podlaha dokáže účinne akumulovať teplo alebo chlad v
lete.
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REKUPERÁCIA

Prívod čerstvého vzduchu zabezpečuje rekuperačná jednotka. Po vstúpení do bytu vás
neprivíta zatuchnutý smrad, alebo vydýchaný vzduch.
V lete budú obyvatelia využívať letný by-pass, kde sa v noci byt vychladí (zvýšený
prietok vzduchu) a počas dňa bude vetrať na nízkych otáčkach.
V zime vetraním nevypustíte z interiéru teplý vzduch. Odchádzajúci teplý vzduch
odovzdá teplo prichádzajúcemu čerstvému vzduchu.
Energie sa šetria v zime aj v lete.
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TIENENIE

Okná sú tienené exteriérovými hliníkovými žalúziami.
V lete výrazne obmedzíte prehrievanie bytu.
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OKNÁ

Hliníkové okná s izolačným trojsklom.
Otváravé okná majú z exteriéru neviditeľné hliníkové krídla. Je to systém skrytého
krídla. Viditeľné je len tesnenie a rám okna. V tomto prípade sme zvolili len 15mm
viditeľnosť rámu.
V dennej zóne je umiestnené fixné a posuvné okno. Označuje sa ako HS portál
- posuvnozdvižný systém. Otočením kľučky sa okno naddihne o pár milimetrov a
následne sa ľahkým dotykom posúva po koľajnici až do úplného otvorenia. Výška okna
je 2700mm, teda od podlahy až po strop.
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OBKLADY & DLAŽBY
V celom dome na podlahách, stenách a na fasáde je použitý kvalitný gresový obklad.
Je to nenasiakavý material v mnohých prípadoch jedinečný. Tvrdý technický gres s
dokonalým spracovaním.
Pri vstupných dverách a na podlahe v byte je použitý náš najobľúbenejší dekor imitácia francúzskeho pieskovca, ktorú nájdete výlučne v portfóliu talianskej značky
Mirage.
V kúpeľni a na toalete sú použité najpredávanejšie odtiene sivého jemne spracovaného
betónu. LED osvetlením sa farba prispôsobí do vhodného odtieňu.
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SANITA & BATÉRIE

Umývadlá, batérie, sprchovací set, WC misy sme vybrali z portfólia výrobcu GROHE,
s ktorými mále najlepšie skúsenosti.
Výnimkou je splachovací systém, kde sme kvôli tvrdej vode v Prešove zvolili výrobcu
Geberit. V porovnaní s Grohe má vhodnejší splachovací systém.
Žľab v sprchovacom kúte je celonerezový výrobok lídra v segmente od firmy ACO.
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KONŠTRUKCIE

Budova je postavená z tehly, stropy sú z predpätých spirolových nosníkov (betón
C50/60).
Celá stavba je zateplená s 20cm hrubou minerálnou vatou a polystyrénom, v streche je
izolantu samozrejme viac.
Strešná krytina Fatrafol bola vykonaná odbornou firmou so skvelými referenciami tak,
ako aj ostatné súčasti domu.
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INTERIÉROVÉ DVERE
Vybrali sme bielo obložkové interiérové dvere. Dvere sú výsoké až 2500mm.
Na obrázku vedľa je montáž dverí vo vedľajšom byte.
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SPOLOČNÉ
PRIESTORY

Do domu sa vstupuje po strop vysokými vchodovými dverami. Z priestrannej vstupnej
haly sa vchádza do bytu a do chodby z ktorej sa vstupuje do skladu alebo do záhrady.
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SMETI

Pred domom je prístrešok pre smetné nádoby. Súčasťou prístrešku sú aj poštové
schránky, tajné miesto pre balíčky od kuriera a zároveň je v prístrešku zamaskovaná
skrinka s elektromermi.
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UMENIE

Architektúra a dizajn je niečo, čo môže tvoriť pekné prostredie okolo nás. Osobne sme
od prvých skíc strážili správnu kompozícia tvarov, vhodné použitie materiálov a farieb.
Počas realizácie sme ako architekti celý proces denne kontrolovali a vylepšovali.
Výberom doplnkov a iných drobností sme robili všetko pre spokojnosť budúcich
obyvateľov.
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ARCHITEKTI

Pre svojich klientov, ktorým pripravujeme netradičné riešenia, navrhujem ikonické,
dizajnové vily, rezidencie či rodinné domy. Sú to ľudia, ktorí spravidla investujú do
svojich domovov v porovnaní s bežnými rodinnými domami mnohonásobne viac,
preto s menšími domami nemáme až tak veľa skúseností. Zákazníkov si vyberáme a
uprednostňujem tých, ktorým na dizajne a jedinečnosti veľmi záleží a s ktorými je radosť
pracovať. S kolektívom architektov robíme výnimočné domy pre výnimočných ľudí.
Mojím mottom je: „Žijeme príliš krátko na to, aby sme sa venovali priemerným
projektom.”

Ing. arch. Peter Švorc
www.myresidence.sk | peter.svorc @ apsp.sk | www.apsp.sk
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