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KRÁĽOVA HORA PRE VŠETKÝCH 
 

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., sleduje s porozumením obavy Bratislavčanov, ktorí 
podpisujú petíciu proti výstavbe na Kráľovej hore. Obyvateľov hlavného mesta chceme 
ubezpečiť, že Kráľova hora bude naďalej k dispozícii pre ich športovo-rekreačné vyžitie. 

J&T REAL ESTATE je zatiaľ ďaleko od akéhokoľvek konkrétneho konštatovania, ako bude vyzerať 
Kráľova hora. Veľkú časť územia však budú môcť naďalej, bez akýchkoľvek obmedzení využívať 
obyvatelia Dlhých dielov i Karlovej Vsi na oddych a prechádzky. Naším zámerom je vybudovať na 
Kráľovej hore aj penzión pre seniorov. Zariadenia podobného typu v tak atraktívnom prostredí 
v Bratislave nie sú a sme presvedčení o tom, že naši dôchodcovia si zaslúžia peknú a dôstojnú jeseň 
života. 
Vyjadrenia, že berieme ľuďom lúku považujeme za veľmi nešťastné a nepravdivé. Investor, 
spoločnosť Kráľova hora, s.r.o. má pozemky vo vlastníctve už 10 rokov a nikdy Bratislavčanom 
nebránil vo voľnom využívaní celej Kráľovej hory. Už v čase keď investor pozemky nadobudol hovoril 
územný plán, že Kráľova hora je určená na občiansku vybavenosť. Preto nás náhla snaha 
karloveských poslancov o zmenu územného plánu prekvapuje a ich kroky považujeme za zásah do 
súkromného vlastníctva investora a jeho znehodnocovanie. Každý občan si vie predstaviť ako by sa 
cítil v situácii, keď si kúpi stavebný pozemok a susedia mu zabránia stavať, napriek tomu, že bol 
k zastavaniu určený, lebo sa im na jeho pozemku páči. Obávame sa, že nekoncepčné zmeny 
územného plánu a právna neistota pre podnikateľov môže v budúcnosti významne ohroziť počet 
investičných a pracovných príležitostí v Bratislave. 

Uvedomujeme si silu negatívnej kampane, ktorá v súvislosti s výstavbou na Kráľovej hore pokračuje 
a radi by sme rozptýlili obavy obyvateľov. Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a.s., je pripravená rokovať 
a urobí všetko preto, aby lokalita Kráľova hora bola rovnako obľúbená ako dnes a prinášala radosť 
ešte väčšiemu počtu Bratislavčanov.  
 
 
 

– J&T REAL ESTATE – 

 
J&T REAL ESTATE, a. s., patrí medzi lídrov realitného trhu v strednej Európe, najmä na Slovensku a v Českej republike. 

Spoločnosť sa zameriava na realizáciu rezidenčných, kancelárskych, priemyselných a hotelových projektov. Vlajkovou loďou 

J&T REAL ESTATE je práve čerstvo ukončený projekt RIVER PARK na nábreží Dunaja pri PKO. GRAND HOTEL KEMPINSKI 

HIGH TATRAS, kancelársky TOWER 115 v Bratislave,  PROSEK POINT a luxusné REZIDENCE KAMPA v Prahe , práve 

dokončený kancelársky projekt WESTEND SQUARE v Bratislave, sú len zlomkom projektov developera. V príprave sú ďalšie 

ako napríklad ZUCKERMANDEL, PANORAMA CITY a iné. 
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