
Projekt sa musel prispôsobiť danostiam
prostredia – stojí tesne vedľa Jantárovej
cesty, ktorá je zhruba 9 m prevýšená
oproti ostatnému terénu. Keďže v čase
zahájenia prác na tomto projekte ešte
nebol urobený územný plán na toto
miesto, autor počítal s tým, že Jantárová
cesta bude napojená na Starý most. Tým
by sa vytvorila urbánna os, vzniklo by
prepojenie Starého Mesta s Petržalkou
nielen dopravne ale aj ako výrazný peší
ťah. Starý most už čoskoro začnú rekon-
štruovať, ale predpoklad, že tu vznikne
výrazný dopravný ťah, sa už asi nenaplní. 

Architektonicko-urbanistické
riešenie 

Polyfunkčný 20-podlažný dom má na
prvých troch poschodiach pod úrovňou
novovybudovaného nájazdu na Starý
most (od Auparku) garáže, nad nimi sú
obchodné a administratívne priestory
a na ostatných 12 podlažiach sú byty. 

Parter polyfunkčného domu je rieše-
ný v dvoch úrovniach – z východnej
strany je pričlenený k Jantárovej ceste
a zo západnej je orientovaný na Sad
Janka Kráľa s tým, že medzi partermi 
je umiestnená už spomínaná garáž. 

P O LY F U N K Č N Ý  D O M  
V  B R A T I S L A V E  –  P E T R Ž A L K E  

V citlivej lokalite, vedľa najstaršieho verejného parku v Strednej Európe – Sadu Janka Kráľa pri
Starom moste na pravom brehu Dunaja v Bratislave – Petržalke, vyrástol elegantný 20-podlažný
polyfunkčný dom. Dobrý architektonický koncept, kvalitná realizácia, vhodne zvolené materiálové
a farebné riešenie. To je to, čo robí z tohto polyfunkčného domu dôstojnú dominantu tejto citlivej
lokality neďaleko obchodno-spoločenského komplexu Aupark. 
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Vo vzťahu k terénu bolo takéto riešenie
najoptimálnejšie, aby sa nemuselo ísť
s garážami do podzemia, vzhľadom na
úroveň spodnej voda. 

V úrovni parteru z Jantárovej cesty, 
zo západnej strany je situovaná admi-
nistratíva, z východnej strany obchody.
Na ďalších podlažiach je riešená admi-
nistratíva a od 7. podlažia začínajú byty. 

Hlavným atribútom domu je jeho
orientácia. Byty sú orientované tak, že
z obývačky je nádherný výhľad na Staré
Mesto a hlavne na Bratislavský hrad.
Výhodou tejto lokality je aj dobrá doprav-
ná dostupnosť a blízkosť Sadu Janka
Kráľa, promenády pri Dunaji, či Auparku. 

Dispozičné riešenie 
Výšková budova podľa požiarnej

normy musí obsahovať 2 nezávislé chrá-
nené únikové cesty. Pôdorys tohto
domu je riešený z dvoch prevádzko-

vých modulov, v ktorých sú 2 výťahy 
a 2 schodiská prepojené dlhou chod-
bou. Táto koncepcia umožnila riešiť
orientáciu všetkých bytov smerom
východ-západ. Čo sa týka úniku z tejto
budovy, je možný schodiskom najprv 
na terasu (strechu obchodu) a z nej ďal-
ším schodiskom na terén. Hlavný vstup
do objektu je riešený pasážou. 

Byty
Jednotlivé miestnosti bytov majú ide-

álnu orientáciu. Na východ sú orientova-
né spálne a na západ obývačky – aby
slnko ráno zobúdzalo a poobede pres-
vetlilo obývaciu izbu s kuchyňou a jedá-
lenským sedením. Výhodou je predsa-
dená lodžia pred obývacou izbou, ktorá
síce poskytuje dostatok svetla ale záro-
veň bráni prehriatiu obývačky, na ktorej
sú riešené okenné otvory so zníženým
parapetom. 

Ing. Juliana Margoãová 
konateºka 
STAVO-ing, spol. s r. o. 

Objekt Polyfukãn˘ dom na Krasovského ul. je
umiestnen˘ v pomerne atraktívnom prostredí v blíz-
kosti Sadu Janka Kráºa, Dunajského nábreÏia a cen-
tra mesta. Z hºadiska dopravy je objekt prístupn˘
z blízkej diaºnice a miestnych komunikácií Einstei-
nova, Jantárová cesta a Krasovského ulica. 

Ako investora nás te‰í fakt, Ïe o b˘vanie v tomto
elegantnom 20-poschodovom dome bol zo strany
obyvateºov veºk˘ záujem, o ãom svedãí fakt, Ïe
v súãasnosti sú okrem jedného bytu v‰etky byty pre-
dané. Rovnako bol znaãn˘ záujem aj zo strany firiem
a podnikateºov o umiestnenie svojich prevádzok
v objekte. V ‰tádiu prípravy stavby a realizácie sme
sa snaÏili vyhovieÈ kaÏdému zákazníkovi podºa jeho
predstáv, pokiaº i‰lo u úpravy dispozícií ako aj
o ‰tandard vybavenia bytov a prevádzok. Dom je
rie‰en˘ nad‰tandardn˘m spôsobom, recepciou vo
vstupnej hale, v˘tvarnou v˘zdobou a kompletn˘m
bezpeãnostn˘m systémom. 

Objekt je umiestnen˘ v nároãnom prostredí
z hºadiska pôsobenia vonkaj‰ích vplyvov, hlavne
hluku z blízkej diaºnice, Ïeleznice a obsluÏn˘ch
komunikácií Eisteinova ul. a Jantárová cesta. Bolo
preto potrebné eliminovaÈ tieto vplyvy a vytvoriÈ pri-
meranú pohodu vnútorn˘ch priestorov, ão sa nám,
ako investorovi, dúfam, podarilo. 

Museli sme sa tieÏ vysporiadaÈ so zabezpeãením
poÏiadaviek orgánov a organizácií, ako napr. zabez-
peãenie pohybu chodcov a cyklistov a ich usmerne-
nie k oddychov˘m zónam na nábreÏie Dunaja
a k Sadu Janka Kráºa. 

Domnievame sa, Ïe dom vhodne zapadol do cel-
kového prostredia tejto ãasti PetrÏalky a veríme, Ïe
obyvatelia bytov nájdu v tomto objekte svoj spokoj-
n˘ domov a podnikateºom, ktor˘ch prevádzky
a firmy sú umiestnené v tomto objekte, sa bude
dariÈ.

Slovo investora

Na 7. až 19. poschodí sú rozmiestne-
né byty. Dispozične sú dva byty riešené
okolo dvoch schodísk, čiže na poschodí
sú 4 byty. Všetky byty sú nadštandardné.
Každý byt (2- 3- a 4-izbové byty) má mi-
moriadne veľkú obývaciu izbu (8 x 6 m)
s jedálenským kútom (7 x 3 m), ktorá 
je prepojená s kuchyňou a lodžiou.
Druhá časť bytu je menšia, pretože 
pod týmto priestorom sú tri podlažia
garáží a veľkosti týchto izieb sú presne

odvodené od veľkostí dvoch či troch
garáží. 

Stavebno-konštrukčné riešenie
Konštrukcia objektu je monolitická

a murovaná. Okná sú plastové, striebor-
nej farby a v časti obývacej izby majú
znížený parapet. Interiéry bytov ponú-
kajú bežný štandard: dvere sú drevené,
s drevenými zárubňami, v bytoch sú plá-
vajúce podlahy, resp. keramika. 

Technické zariadenie objektu 
Vzduchotechnikou je vyriešené vetra-

nie reštaurácií a garáží. Nadštandardne
je riešené chladenie bytov a kancelárií
progresívnym systémom chladených
stropov. Stropné chladenie sa dorábalo
postupne, podľa priania majiteľov bytov.
Centrálny zdroj chladu je situovaný nad
strechou najvyššieho podlažia. Na 1. NP
je centrálna kotolňa, byty majú každý
samostatný plynový kotol. 

Riešenie fasády 
Artikulovanie fasády pomocou roho-

vých okien a prerušeného pravidelného
rytmu balkónových lodžií na výškovej
časti domu a francúzskych okien v časti
parteru oživujú celkové vnímanie domu. 

Kvôli obrovskému dubu, ktorý chceli
všetci účastníci investičného procesu
zachovať, architekt navrhol riešenie
prostredníctvom úskoku objektu z jed-
nej strany, čo sa ale v podstate pozitív-
ne odrazilo na celkovej artikulácii
hmoty objektu. 

Aj farebné riešenie fasády je dôka-
zom, že niekedy je menej viac. Čierny
keramický obklad v kontraste so strie-
bornými plochami ALUCOBONDU
a svetlou omietkou pôsobí síce chlad-
nejším dojmom, ale je príjemný a vhod-
ne farebne komunikuje s okolitou archi-
tektúrou aj prírodným prostredím Sadu
Janka Kráľa. 

Po sprevádzkovaní dvoch reštaurácií
v parteri objektu a zriadenia letného
sedenia na terase (aj pod korunou spo-
mínaného duba), sa stane objekt poly-
funkčného domu atraktívnym prvkom
nového celomestského centra tejto
časti Petržalky. 

Firma FENESTRA Sk, spol. s r. o. 
zrealizovala dodávku výplní staveb-
ných otvorov z profilového systému
REHAU BRILLANT DESIGN. Ide o okná
a zasklené steny vyrobené z 5-komoro-
vého profilového systému s povrchovou
úpravou – šedá renolitová fólia. Použi-
tím vybraného farebného odtieňu sa
zvýraznil celkový charakter budovy.

Zákazník získal prémiový produkt
s výbornými tepelnoizolačnými a vyso-
kými úžitkovými vlastnosťami, ktoré
zabezpečia maximálny možný komfort
bývania pre užívateľov budovy. 

Pripravila Martina Trnkusová 
Vizualizácie: Ing. arch. Ivan Kočan 
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