
28

A
RC

H
 6

/2
01

5

28

Realizácie

28



A
RCH

 6/2015

2929

Realizácie

J ednoduchý biely domček. Ale fajnový!

-
noduchý biely domček. Ale klame telom, až sa práši! 

Treba povedať, že je to realizácia, ktorá je absolútne ušitá 

hlavné vykurovacie teleso, to pani domáca miluje relax pri ohni). 

takto sadne?

-
jú, večer plávajú, medzitým bicyklujú (vždy, keď im to pracov -

-
soviec, vygooglili zopár architektonických ateliérov, spísali svoje 

-

zvonku nevyzerá? Veď vravím, že klame telom, až sa práši. Pô -
dorys je zložený zo štvorca (nočná časť, hygiena, zázemie) 

by ste odprisahali, že pôdorys je len jednoduché „L“-ko. Možno 
-

Rodinný dom
Bratislava

plusminusarchitects
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átrium medzi kúpeľňami som spomínala? Vynikajúca vec! Nie -

snehu. Toto átrium zároveň krásne presvetľuje chodbu vedúcu 

-
chýba) hrávajú zápasy „starí proti mladým“. Aj napriek tomu, že 
všetci vyzerajú mlado. Exteriérovú jedáleň si spravili pri záhrad -
nom „domčeku“ – jednoduchej neomietnutej betónovej stavbe, 

-

-
to luster.

-

-

láh – buď liaty betón alebo drevenú palubovku (krásna kresba 

dreveným mobiliárom. Kde-tu vidno hrdzu (krbové teleso, ex -

títo súčasní architekti používajú len takú dajakú tlmenú paletu!“ 

cyklámenový Tuli vak. Ale pani domáca obľubuje práve tieto 

– uprostred slnečného dňa. Popíjali sme domácu limonádu, fo -

-

pána domáceho. To vám je čosi! 
Jednoduchá obdĺžniková pracovňa je jediný priestor 

-
-

taký priestor „mimo“, kam vás ozaj nikto nepríde vyrušovať. Ako 

-
cie. (Napríklad čučoriedky im dobre rastú. Vážne! Vraj sú výborné 

dobre býva?

Takže, zhrnutie (pre tých, čo len prezerajú obrázky): Je to jed -
noduchý biely domček. Ale aký fajnový!

Korina Krchniaková
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Rodinný dom, Bratislava-Rusovce
Autori: Maroš Fečík, Miriam Fečíková
Spolupráca: Marcel Krajčírik, Erika Bocková (stavebné riešenie);  
Magda Horňáková, Juraj Horňák, atelier Duma (záhrada)
Projekt: 05. 2011 – 12. 2011, realizácia: 05. 2012 – 09. 2014
Plocha pozemku: 1 583 m 2, zastavaná plocha: 364 m 2

Úžitková plocha: 323 m 2, obstavaný priestor: 1 582 m 3

Foto: Maroš Fečík

Maroš Fečík       

*1972 Snina       
°1997 FA STU Bratislava

www.plusminusarchitects.com Miriam Fečíková     

*1974 Moravský Svätý Ján     
°1999 FA STU Bratislava

AxonometriaRezoperspektíva

Situácia

Pôdorys 1. np Pôdorys 2. np

Atypické dvere a nábytok realizovala spoločnosť Radovan Kendereš EBEN – výroba a predaj nábytku, www.e-eben.sk.
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