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REALITY KLÁRA SZAKALL VON LOSONCZ

Dodatočná úloha v mojom 
živote. Tak nazýva Klára 
Szakall von Losoncz obnovu 
starého rodinného sídla rodu 
Péchy v Hermanovciach. 
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DRUHÝ
DOMOV

Keď sa vnučka pôvodných majiteľov 
hermanovského kaštieľa pred dvoma 

desaťročiami rozhodla, že oživí ich 
staré rodinné sídlo, zmenilo jej to 
život. Teraz žije Klára Szakall von 

Losoncz striedavo vo švajčiarskom 
Zürichu a na východnom Slovensku 

a riadi projekt, ktorý ju naučil mnoho 
o hotelierstve, sile sociálnych sietí 

i dôležitosti ideálov.
TATIANA VAVROVÁ

Slovenčina nie je môj rodný jazyk, začne 
Klára Szakall von Losoncz ospravedlňujú-
co rozprávanie o tom, ako sa v 90. rokoch 
rozhodla nadviazať na vyše polstoročia 
pretrhnutú rodinnú históriu. Slovenčinu, 
mimochodom, veľmi dobrú, sa ,,intu-
itívne“ naučila podľa češtiny, s ktorou 

vyrastala. Narodila sa v moravskej Karvinej, neskôr sa 
presťahovala do Zürichu, kde žije doteraz. Spolovice 
- druhým domovom sa pre ňu stal kaštieľ v Hermanov-
ciach pri Prešove, ktorý do konca vojny patril jej starým 
rodičom.

„Keď som sa prišla prvýkrát pozrieť na znovuzískané 
majetky, intuícia mi povedala, že je mojou úlohou tento 
priestor zrekonštruovať – hoci vtedy vyzeral hrozne,“ 
spomína na polovicu 90. rokov. Kaštieľ Péchy a priľah-
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lý Lovecký dom (pôvodne slúžil ako 
hosťovské ubytovanie pre vzdiale-
nejšiu rodinu, ktorá do Hermano-
viec chodievala tráviť leto) boli zde-
vastované.

Novinárka, ktorá v Zürichu pra-
covala pre rôzne architektonic-
ké magazíny, miesto však už vtedy 
videla ako opäť fungujúce rodinné 
sídlo: „Predstavovala som si, že by 
bolo pekné stretávať sa tam s celou 
širokou rodinou, ktorá žije v mno-
hých krajinách. Bolo to idealistické.“

Čo na to rodina? Povedali, že to ví-

tajú, trošku pomôžu, ale že koncep-
cia a všetko okolo projektu je na nej.

Reštitúciami sa do rúk pôvod-
ných vlastníkov dostalo na Slo-
vensku mnoho takýchto kaštieľov 
a iných historických budov. No len 
málokto mal odhodlanie, vytrvalosť 
a peniaze, aby ich obnovil. Szakall 
von Losoncz spomína, že aj viacerí 
jej príbuzní a známi sa takto dostali 
k majetku, ktorý bol zdevastovaný. 
Ale nikto z nich sa nerozhodol pus-
tiť sa do nákladných opráv, „investo-
vania do minulosti“.

„Pomohlo mi, že som študovala 
a neskôr pracovala v Zürichu. Vďaka 
silnému franku som si mohla dovoliť 
financovať veľkú časť rekonštruk-
cie. Finančný plán som mala veľmi 
skromný, peniaze som pozorne roz-
kladala na konkrétne úlohy pri reno-
vácii,“ vysvetľuje.

Kým dala do poriadku najskôr 
Lovecký dom a neskôr postupne aj 
starý Kaštieľ, uplynulo viac ako de-
saťročie. Náklady odhaduje na vyše 
milióna eur.

Rekonštrukciu začali v roku 1997 

Rodinná sága
Rod Péchy získal šľachtický titul v roku 1555. Jedna z vetiev maďarskej rodiny prišla 
v čase tureckých nájazdov na územie terajšieho východného Slovenska. Koncom 18. 
storočia si postavili v Hermanovciach klasicistický kaštieľ, neskôr aj kostol s hlavným 
oltárom zo školy Majstra Pavla z Levoče. Zhruba v roku 1830 vznikol trojhektárový 
anglický park. Posledný medzivojnový majiteľ Georg Péchy von Péchujfalu dal 
v roku 1929 postaviť pri kaštieli Lovecký dom, tenisové ihrisko a prírodný bazén. Mali 
slúžiť hlavne pre rodinu z Budapešti, ktorá u nich trávila leto. Georg Péchy vlastnil aj 
liehovar, rozľahlé lesy a ornú pôdu. Zomrel v ruskom lágri, kam ho zobrali vojaci pri 
prechode frontu. Po vojne rodina o majetky prišla. Georgova manželka Klára s dcérou 
(tiež Klárou) žili potom niekoľko rokov v Šindliari, dedinke blízko Hermanoviec. Klára 
Szakall von Losoncz, súčasná majiteľka Kaštieľa Péchy, vnučka posledných majiteľov, 
sa narodila už v moravskej Karvinej. Jej mama sa tam v polovici 50. rokov 20. storočia 
zoznámila so Štefanom Szakall von Losoncz, v tom čase pracujúcom v tamojších 
baniach. On sám sa narodil v Číži, kde jeho rodina vlastnila do vojny termálne 
kúpele. K ich majetku patrili aj magnezitové bane v Ochtine a mastencové (Talcum) 
pri Rožňave. Cez vojnu bol tiež v ruských lágroch. Vysokú školu už Klára študovala 
v Zürichu, kde doteraz žije a pracuje ako novinárka na voľnej nohe a interiérová 
dizajnérka. S bývalým manželom má dvoch synov.

Dedička rodinného sídla 
opravovala Lovecký dom a 
kaštieľ v Hermanovciach vyše 
10 rokov. Interiéry zariaďovala 
sama. Majiteľa musí byť v 
kaštieli cítiť, nemôže všetko 
delegovať, hovorí.
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novou strechou a omietkami na 
Loveckom dome. Pre Szakall von 
Losoncz táto „dodatočná úloha v ži-
vote“, ako projekt obnovy rodinné-
ho sídla nazýva, znamenala výraznú 
zmenu životného štýlu: pravidelné 
lety z Zürichu na východ Slovenska, 
riešenie stavebných a architektonic-
kých problémov, popritom však stá-
le novinárska práca a výchova dvoch 
synov (vtedy 15- a 13-ročného).

Postupne vždy, keď ušetrila neja-
ké peniaze, investovala ich do domu. 
„Bol to veľmi dlhý projekt. Stále som 

mala predstavu, že pôjde o rodin-
né sídlo, ktoré zariadim najlepšie, 
ako len viem. V Zürichu robím aj 
s interiérovým dizajnom, takže celý 
interiér, všetok nábytok či látky som 
navrhovala a vyberala ja,“ vysvetľuje.

Rekonštrukčné práce robili 
miestni majstri a majiteľka s nimi 
bola veľmi spokojná. Ako vysvetľu-
je, musíte mať šťastie na ľudí, keď 
začínate taký veľký projekt a nikoho 
na novom mieste nepoznáte. Musíte 
spoznať niekoho, na koho sa môžete 
spoľahnúť.

Ľudia chcú plankový plot, dvor, 
komunitu, dobré školy. To sa krízou 
nezmenilo.

IVY ZELMAN, NEZÁVISLÝ ANALYTIK

Pri kúpe si všímajte vystupovanie 
a konanie realitného makléra či ma-

jiteľa. To vám mnohé napovie a poodhalí 
aj ďalší priebeh transakcie.

MÁRIO FLIEGA, RE/MAX PLUS, BRATISLAVA

Rast disponibilných príjmov pri 
zlepšujúcom sa trhu práce vytvára 

podmienky na mierny rast cien nehnu-
teľností v ďalších rokoch. Neprekvapilo 
by ma, ak by ceny nehnuteľností v Bra-
tislave v budúcom roku mierne stúpli, 
rádovo do 5 %.

MÁRIA VALACHYOVÁ, 

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Nehnuteľnosť, ktorú ponúka 30 rea-
litných kancelárií, každá s inou cenou, 

stráca kredit a vyvoláva dojem neprofe-
sionality a obavy, že s ňou musí byť nejaký 
problém. Rovnako je to v prí-
pade nehnuteľnosti, ktorá 
sa na predaj ponúka 
veľmi dlho.

DANIELA DANIHEL 

RÁŽOVÁ, BOND REALITY

Zvážte faktory ako zvýšené 
daňové a odvodové zaťaženie, 

keď si napríklad pri príjme z prenáj-
mu už nemôžete uplatniť paušálne 
výdavky či platenie zdravotných od-
vodov. A zistíte, že sú aj výhodnejšie 
a likvidnejšie investície ako kúpa 
nehnuteľnosti.

PETER VILÁGI, FINCENTRUM

Kúpiť nehnuteľnosť dob-
re je kombinácia skúseností 
a trochu aj umenia.
MÁRIO FLIEGA, RE/MAX PLUS, BRATISLAVA
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REALITY KLÁRA SZAKALL VON LOSONCZ

No zároveň s každým krokom, 
ktorý v Hermanovciach urobila, 
pribúdali nové náklady. Vyčistili za-
nedbaný park, ale potom ho, samo-
zrejme, bolo treba stále kosiť, strihať 
stromy. „Predtým som si nevedela 
predstaviť, aké veľké budú náklady 
na udržiavanie a chod celého areálu. 
Keď tam v minulosti žili moji sta-
rí rodičia, financovali všetko z ich 
príjmov z veľkostatku, z liehovaru, 
z predaja dreva z vlastných lesov. 
Také možnosti som ja nemala. Takže 
po dokončení rekonštrukcie Lovec-
kého domu som si povedala, že to 
nemôžem už financovať iba z bežné-
ho príjmu,“ spomína.

Navyše, uvedomila si, že ten veľký 
dom a obrovský park by boli len ako 
rodinné sídlo málo využité: „A málo 
využité domy nemajú dušu. Pritom 
som do toho priestoru dala energiu, 
lásku i peniaze – chcela som, aby to 
žilo.“

Prišla s logickým rozhodnutím, 
urobiť z renovovaných priestorov 
hotel. No mať hotel len so šiestimi 
izbami nevyzerá ako úspešný biznis 
plán. Napokon pomohla cesta do 
Talianska. U majiteľa zámku a pri-
ľahlého parku v mestečku Santa 
Margherita si všimla v parku rôzne 
altánky, množstvo záhradného ná-
bytku. Vysvetlenie domáceho pána 
otvorilo Kláre Szakall oči: ani on ako 
bohatý podnikateľ si nemohol do-
voliť financovať celú údržbu hradu, 
preto si vytvoril cateringovú spo-
ločnosť a začal v parku ponúkať zá-
hradné oslavy a svadby. Mal s nimi 
veľký úspech.

Po návrate z Talianska preto za-
čala s obnovou takmer zrúteného 
malého domu, v ktorom pôvodne 
býval záhradník. Pri ňom dala posta-
viť obrovský, elegantný stan pre 150 
ľudí. Tým rozšírila kapacitu a funk-
cionalitu celého areálu a zabezpe-
čila si novú klientelu. Svadobčanov, 
ktorí chceli romantické prostredie.

Aby ich do Hermanoviec pri-
tiahli, zvolili veľmi jednoduchý 

a prekvapivo účinný nástroj: jeden 
bilbord s fotkou. To bolo v roku 
2010. „Ten bilbord na hlavnom ťahu 
medzi Tatrami a Prešovom mi veľmi 
pomohol. Ľudia sa zastavili, vo-
lali nám, začali si nás objednávať. 
V tom čase ešte nikto na Slovensku 
nerobil také honosné oslavy na voľ-
nom priestranstve, v parku. Malo to 
úspech.“

Péchy Castle ťažil z toho, že bol 
jeden z prvých kaštieľov na Sloven-
sku, kde takýto koncept „americ-
kých svadieb“ ponúkali. Jeho maji-
teľka hovorí, že za tohtoročnú plnú 
sezónu a objednávky už aj na budúci 
rok a na 2017 môžu hlavne osobné 
odporúčania hostí, ktorých tam za 
uplynulých päť rokov mali niekoľko 
tisíc. A facebook. To je v súčasnosti 
silný nástroj hoteliérov - za pred-
pokladu, že sa o jeho obsah dobre 
starajú. Samozrejmosťou musí byť 
častá aktualizácia, dobré fotky a vi-
deá z akcií, ktoré sa u nich konajú. 
Ďalšia referencia je členstvo v Aso-
ciácii historických hotelov Európy 
a Slovenska.

Szakall von Losoncz chodí do 
Hermanoviec stále veľmi často 
a počas celého roka. Vodí tam hostí 
(nedávno napríklad celú komisiu 
z kantónu Zürich - 30 pamiatkových 
architektov a lesníkov). Alebo tre-
bárs organizuje sezónne práce, keď 
treba na jeseň zazimovať park a stan 
a na jar ho opäť pripraviť na sezónu. 
Majiteľ nie je nahraditeľný, musí sa 
o objekt starať. Niečo sa delegovať 
dá, ale niečo nie. Keď si človek mys-
lí, že si len kúpi kaštieľ a že to bude 
fungovať samo, tak sa mýli. Osob-
nosť majiteľa musí byť cítiť, pripo-
menie.

Urobila by niečo inak? „Nie. Vrhla 
som sa do toho idealisticky, bez ne-
jakého biznis konceptu a bez toho, 
aby som vedela, koľko času, energie 
a námahy celý projekt pohltí. No to 
mi umožnilo vytvoriť niečo pekné. 
Krásny priestor, kde sa teraz môžu 
stretávať ľudia.“ 

Z pohľadu diverzi-
fikácie portfólia 

klienta na privátnom 
bankovníctve by zastú-
penie alternatívnych 
investícií (nehnuteľnos-
ti, zlato, iné) nemalo pre-
siahnuť 10 % z celkových investícii.

PETER GUĽVAŠ, VÚB

V súčasnosti nevidíme žiadne 
výrazné stimuly, prečo by klienti 

mali zvyšovať váhu v portfóliach pria-
mymi investíciami do nehnuteľností.

PETER GUĽVAŠ, VÚB

Pri nehnuteľnosti na investíciu sú 
pravidlá na vyhľadávanie oveľa 

pragmatickejšie, ako keď si hľadáme 
nehnuteľnosť na bývanie pre seba. 
Vtedy dávame do popredia naše vlast-
né potreby a rozhodujeme sa hlavne 
na základe pocitov.

MÁRIO FLIEGA, RE/MAX PLUS, BRATISLAVA

Čo sa týka cezhraničného financo-
vania, ak má klient na zabezpeče-

nie tuzemskú nehnuteľnosť, môže kú-
piť z úveru aj nehnuteľnosť v zahraničí.

IGOR LEHOŤAN, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Špecifickou črtou nehnu-
teľností je najmä ich nižšia 

likvidita, vzhľadom na to odporú-
čame klientom, aby investície do 
nehnuteľností netvorili viac ako 
10 - 15 % portfólia.

MARTIN SMREK, 

TATRA ASSET MANAGEMENT

Kto investuje ako jednotlivec, 
môže si kúpiť a sledovať 25 do-

mov. Neviem, ako si môže niekto 
kúpiť tisíc domov.

SAM ZELL, REALITNÝ MILIARDÁR

32

34

30

31

29

33

02


	FS_1509_052
	FS_1509_053
	FS_1509_054
	FS_1509_055
	FS_1509_056

