Evidenčný list pamätihodnosti mesta

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava – Karlova Ves

Adresa:
Adresa popisom:

dnešná Molecova – pod bývalým klubom Camel

Typ pamätihodnosti:

kategória 3 –zaniknuté pamätihodnosti

Názov pamätihodnosti:

Dom rodiny Prügerovcov

Foto:

KaV-3-5

Prügerovci, známa bratislavská rodina pôsobiaca v pohostinstve a hotelierstve, si dom v
Karlovej Vsi postavili v rokoch 1924-25.
Zakladateľom rodinnej tradície bol Heinrich Prüger st. (1834-1898). Pokračovateľmi
synovia Július (1871-1930), ale najmä Heinrich ml. (1867-1929). Tento bol takmer tridsať rokov
svetobežníkom. Precestoval všetky kontinenty okrem Austrálie. S obľubou sa zdržiaval a pôsobil
v tých najlepších hoteloch. V mnohých zastával významne pracovné zaradenie. Postupne sa
vypracoval na uznávaného svetového experta v oblasti hotelierstva. O jeho nápady a návrhy bol
všade veľký záujem. Počas svojho pobytu v Londýne bol poradcom pri navrhovaní hotelových a
reštauračných častí zaoceánskych lodí Imperátor a Titanic. Po návrate do Bratislavy sa s jeho
menom spája predovšetkým vybudovanie veľkého hotelového komplexu pod názvom Carlton.
Do prevádzky ho uviedli v roku 1913. Svojim vybavením predbehol čas. Mal vlastnú elektráreň,
prípravu teplej vody, chladničky, mrazničky, garáže a opravárenské dielne. Hosťom ubytovaným
v luxusných apartmánoch poskytoval široký okruh služieb na vysokej úrovni. Stal sa vzorom a
ukážkou moderného hotelierstva, kam sa chodili učiť hotelieri z celej Europy.
Július Prüger sa venoval viac podnikaniu v pohostinstve a viedol aj reštauráciu Savoy, súčasť
hotelového komplexu Carlton. Rodina Prügerovcov svoj dom obývala až do roku 1945. Vtedy ho
úrady pridelili karloveskej mládeži. Boli v ňom športové miestnosti a klubovňa. Neskôr pošta a
úradovne miestneho národného výboru
V roku 1962 sa „prügerovský“ dom ocitol v bezprostrednej blízkosti novovybudovaného
karloveského kultúrneho domu (dnes KCK). Neskôr na frekventovanej križovatke cesty do
nového obytného súboru Dlhé diely. kde takpovediac prekážal a preto ho zbúrali.
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