
Materská firma STRABAG má už
s podobnými projektami praktické skú-
senosti, keďže z hľadiska energeticky
efektívneho riešenia navrhla a postavila
porovnateľné sídla vo Viedni, Grazi
a Rastenfelde. Centrálu v Bratislave riešil
aj ten istý tím architektov a projektantov. 

Architektonické riešenie 
Zelená administratívna budova pred-

stavuje prvú zrealizovanú etapu so 7 nad-
zemnými a 2 podzemnými podlažiami
a s hlavným vstupom z ulice Mlynské

Nivy. Budova má tvar písmena U, ktoré-
ho východné krídlo (východný trakt) má
dĺžku 106,98 m a západné (západný
trakt) 47,65 m. V budove, okrem vstup-
ných priestorov a škôlky na prízemí, sú
na všetkých ďalších podlažiach moder-
né administratívne a sociálne miestnos-
ti s rozšírením o kuchyňu, jedáleň
a školiace stredisko. 

Hlavný vstup autor vyriešil veľkolepo,
jeho oceľové 17 m vysoké stĺpy, rozmiest-
nil nepravidelne – ako stromy v lese,
a pokračujú aj cez dve podlažia suterénu. 

Strop vo vstupnej hale je u nás uniká-
tom – je to lichtdecke (svetelný strop),
na ktorom je umiestnených 250 neóno-
vých žiariviek, prekrytých textíliou,
ktorá rozptyľuje svetlo a tým tvorí jedno-
liatu svetelnú plochu. Čelná stena tohto
priestoru je vyhradená pre veľký obraz,
pod ktorým je recepčný pult a vedľa,
z vonkajšej strany, je oceľové únikové
schodisko pôsobiace ako zaujímavý
architektonický prvok.

Vnútorná organizácia kancelárií za-
bezpečuje jasnú orientáciu a prehľadnú

KO N C E R N OVÁ  C E N T R Á L A
S T R A B AG  

1 .  E T A P A  

V Bratislave, v mestskej časti Ružinov, medzi Prievozskou ulicou a Mlynskými Nivami, hneď vedľa
existujúcej administratívnej budovy spoločnosti STRABAG, vyrástla prvá z trojice budov, ktoré majú 
byť súčasťou nového komplexu centrály koncernu STRABAG Slovensko. Prvá, práve dokončovaná,
„zelená“ budova sa stane koncom tohto roka spoločným sídlom stavebných spoločností STRABAG
Slovensko s. r. o. a ZIPP Bratislava spol. s r. o. Následne má prísť na rad výstavba tzv. žltej a červenej
budovy. V dnešnom čísle predstavujeme zelenú budovu, ktorá zaujme na prvý pohľad nielen zelenou
transparentnom fasádou, ale aj zaujímavým tvarom. To, čo však nie je na prvý pohľad viditeľné, je
progresívny energetický koncept budovy. Budova centrály STRABAG je prvou lastovičkou v oblasti
energeticky pasívnych administratívnych budov na Slovensku. 

pracovnú štruktúru krátkymi prepoje-
niami. Kancelárie sú riešené so sklene-
nými stenami a posuvnými dverami.
Členenie zón je dôsledné a funkčne
jasné. Otvorené schodiská, rozšírené
haly a vizuálny kontakt cez sklenené
steny a dvere majú podporiť komuniká-

ciu medzi zamestnancami. Kvôli hospo-
dárnosti s priestormi sú pracovníci zos-
kupení maximálne do 3-členných
„tímov“. Zvolená hĺbka miestností a kon-
štrukčný modul umožňuje kedykoľvek
zmeniť podobu všetkých neutrálne
využívaných kancelárií. V nadzemných
poschodiach sú kancelárie pre cca 524
zamestnancov, do podzemia sú situova-
né parkovacie miesta s celkovým
počtom 503 státí. Budova, vrátane par-
kovacích miest, zohľadňuje aj potreby
telesne postihnutých osôb. 

Vo vnútrobloku objektu bude zreali-
zovaná interná škôlka pre deti zamest-
nancov s možnosťou využívania vnútro-
blokového priestoru. Na polovici plochy
vnútrobloku, hneď vedľa jedálne, je
priestor určený pre využívanie zamest-
nancov v lete na posedenie, druhá časť
vnútrobloku je oddelená nízkym múri-
kom s trávičkou, vyhradená pre detský
kútik. Keď sa postaví aj žltá budova,
medzi ňou a zelenou budovou sa ráta

Ing. Milo‰ Hojno‰ 
hlavn˘ stavbyvedúci 
ZIPP Bratislava spol. s r. o. 

Realizácia novej centrály firmy Strabag bola od
zaãiatku veºkou v˘zvou. Ide totiÏ o budovu v energe-
ticky pasívnom ‰tandarde, ktorá zatiaº na Slovensku
nemá obdobu. Pri jej realizácii sme sa stretli
s mnoÏstvom nov˘ch materiálov a zaujímav˘ch
technológií. Na jej v˘stavbe participoval skutoãne
medzinárodn˘ tím odborníkov. Veºkou v˘hodou
v‰ak bolo, Ïe podobnú budovu má na‰a materská
firma Strabag postavenú aj vo Viedni a preto sme pri
rôznych problémoch jej v˘stavby, mohli ich rie‰enie
konzultovaÈ priamo vo Viedni.

Práve dokonãovaná zelená budova centrály je
rie‰ená s vyuÏívaním geotermálnej energie zeme
pomocou tepeln˘ch ãerpadiel. Pred realizáciou
základovej dosky, sme urobili 180 vrtov 80 metrov
hlbok˘ch, s t˘m, Ïe polovica bola pre zelenú a druhá
polovica pre budúcu Ïltú budovu. Tieto vrty boli rea-
lizované pre tepelné ãerpadlá. Pri v⁄taní sme zistili,
Ïe v 50 metrovej hæbke bola ílová vrstva a pod Àou
tlaková voda, ão komplikovalo ich realizáciu. Najprv
sme urobili milánske steny hlboké 18 m, nasledo-
vali zemné sondy s rozvodmi a potom sme realizo-
vali základovú dosku z vodotesného betónu formou
„bielej vane“, s plechov˘mi závermi, aby pri zmra‰-
Èovaní dosky nepresakovala spodná voda. 

ëal‰ou zaujímavosÈou budovy je, Ïe do stredu
stropnej dosky sme dali rozvody aktivácie betónové-
ho jadra (pre minimálne straty), takÏe v lete sa stro-
py budú ochladzovaÈ a v zime sa cez ne bude vyku-
rovaÈ. V zime bude vypomáhaÈ e‰te aj podlahové
vykurovanie, aby sa fasáda nerosila.

Pre mÀa osobne boli dosÈ odváÏne aj niektoré
rie‰enia z hºadiska statiky. Napr. objekt je dlh˘ 106
metrov a je realizovan˘ bez dilatácie. Jeho hmota
konãí skosením s metrovou stropnou doskou, ktorá
tieÏ nemá dilatáciu. Na konci objektu sú dosky
hrúbky 22 centimetrov zavesené na 4 oceºov˘ch
ve‰adlách a na 15-metrov˘ch oceºov˘ch nosníkoch. 

Treba povedaÈ, Ïe aj architektonick˘ zámer bol
dosÈ nároãn˘... na kaÏdom konci je konzolová ãasÈ.  

·pecialitou bola aj asfaltová podlaha realizovaná
v interiéri, robená mal˘mi fini‰ermi, ktoré sa zmes-
tia do dvojmetrov˘ch chodieb. KeìÏe sa u nás robí
asfalt iba v exteriéri, z poÏiarneho hºadiska bolo
potrebné vybaviÈ príslu‰n˘ atest. Ale nakoniec sa aj
toto podarilo. Myslím si, Ïe budova bude p˘chou
nielen investora, architektov, projektantov, ale aj
nás, ktorí sme sa podpísali pod jej kvalitu realizácie.
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s vybudovaním detského ihriska
s množstvom zelene a chodníkov. 

Vonkajšie spoločenské priestory, ako
napríklad na strešných záhradách na
najvyššom poschodí alebo vnútorné
nádvorie, ponúknu príjemné prostredie
na rokovania.

Základom návrhu interiéru bol mini-
malizmus. Povrch stien sa realizoval
polyuretánovým náterom resp. nástre-
kom, ako veľmi ľahké hladké steny.
Obklady sú iba v priestoroch pre
zamestnancov (v šatniach, kuchyniach
či hygienických zariadeniach). 

Stavebné riešenie 
Zakladanie zeleného objektu bolo

zrealizované pomocou základovej
dosky hrúbky 60 - 100 cm v kombinácii
s nábehovým spevnením v mieste zaťa-
ženia od stĺpov a v mieste výťahových
šácht. Objekt je dlhý 180 m a je zreali-
zovaný len s dilatáciou v nadzemných
podlažiach. Stropné dosky garážových
podlaží sú zo statických dôvodov hrúb-
ky 30 cm resp. 60 cm pri svetlej výške
2,5 až 3,2 m. Podobne boli realizované
stropy nadzemných podlaží s hrúbkou
stropu 22 cm. 

Nosnú konštrukciu tvoria monolitické
železobetónové jadrá okolo schodísk
a bezprievlakové monolitické železo-
betónové stropy. Stužujúce steny sú
súčasťou stredného jadra, v ktorom sú
umiestnené výťahy, schodiská, hygie-
nické priestory a vertikálne železobe-
tónové steny únikových schodísk. 

Fasáda budovy
Budova má elementovú sklenenú

fasádu, ktorá má k = 1,2 (naša norma

k = 1,7), táto hodnota bola podmienkou
pre fungovanie budovy cez aktiváciu
betónového jadra. Výhodou takejto fasá-
dy je, že sa realizuje rýchlo a bez pro-
blémov. Tvoria ju sklenené obdĺžniky
v 4 odtieňoch zelenej farby a tienenie
vnútorných priestorov je vyriešené z jej
vnútornej strany žalúziami a roletami
tiež v rovnakých odtieňoch – vďaka
čomu fasáda pôsobí jednotne a zlade-
ne. Materiály pôsobia jednoducho, boli
však vybraté s vysokým dôrazom na
úžitkovú hodnotu, ale hlavne na život-
nosť. Ich farebnosť je tiež jedným
z princípov jej stvárnenia. Hra svetla
a tieňa dodáva povrchu a farbám mate-
riálov život. Spolu s celkovým tvarom
objektu tak vznikla moderná a vzhľa-
dom výnimočná budova, ktorej podstat-
nou súčasťou je aj podnebiu prispôso-
bený energetický koncept. 

Vykurovanie 
a klimatizácia 

Objekt je vykurovaný a chladený
s využitím geotermálnej energie zeme
pomocou tepelných čerpadiel. Tieto sú
napojené na zbernice vrtných sond,
urobených pred zakladaním objektu
a realizáciou spodnej dosky, a sú auto-
nómne riadené podľa požiadaviek na
vykurovanie či chladenie. Je to moder-

ná technológia, ktorá neznečisťuje oko-
lie (ušetrí fosívne palivá a neprodukuje
rôzne exhaláty do ovzdušia). Sálavé
teplo je automaticky riadené pomocou
termostatov v jednotlivých miestnosti-
ach, čo platí aj pri chladení miestností.
Regulácia miestností je skupinová. 

V kancelárskych a rokovacích miest-
nostiach je vykurovanie zabezpečené
aktivovaním betónového jadra a podla-
hovým kúrením. V spoločných priesto-
roch a špeciálnych miestnostiach (napr.
foyer) je vykurovanie zabezpečené pod-
lahovými konvektormi a fasádnymi
vykurovacími telesami, v pridružených
vedľajších priestoroch aj radiátormi.
Chladenie je zabezpečené aktivovaním
betónového jadra, podlahovým kúrením,
niekde pomocou stropného chladenia.
Vo veľkých zasadacích miestnostiach
sa dá chladenie doplniť aj vetraním. 

Priestory na prízemí a časť priesto-
rov na poschodiach, v ktorých je chla-
diace zaťaženie dodané aktivovaním
betónového jadra, sú chladené chladia-
cim stropom, ktorý má aktívne a neak-
tívne prvky. Na ich hornej strane bola
nanesená tepelná izolácia, ktorá bráni
vyžarovaniu do dutého priestoru stropu.
Tieto priestory sú regulované tak, aby
sa zabránilo súčasnému vykurovaniu 
aj chladeniu. V každom priestore sa

Celková podlahová plocha: 30 705 m2

Hlavná úžitková plocha: 6 372,44 m2

Vedľajšia úžitková plocha: 4 174,05 m2

Plocha komunikácií: 3 319,92 m2

Obstavaný priestor: 104 732 m2

nachádza aj kontrola rosného bodu,
ktorá zabráni kondenzácii na chladia-
com strope. 

Výroba energie
Zariadenie tepelného čerpadla je

udržiavané v prevádzke využitím zem-
ného tepla – energiou naakumulovanou
v zemi. Tepelné čerpadlo je udržiavané
v prevádzke chladiacim médiom. Výme-
na energie sa uskutočňuje v plastových
vedeniach, ktoré sú uložené vo vrtných

sondách. Ich prívody sú pod základo-
vou doskou. Ako nosič energie sa pou-
žila zmes vody a nemrznúcej zmesi.
Energetická centrála na teplo a chlad,
na vykurovanie priestorov a chladenie,
ako aj ohrev a chladenie čerstvého
vzduchu vetracích zariadení sa nachád-
za na 2. NP. Zariadenie tepelného čer-
padla je dimenzované na 24 hodi-novú
nepretržitú prevádzku a jeho výkon sa
prispôsobí potrebe. Ako rezerva pre
prípad výpadku je na sekundárnej stra-
ne inštalované dodatočné elektrické
kúrenie, ktoré môže zásobovať aktivova-
nie betónového jadra a podlahové kúre-
nie až do vonkajšej teploty -5 °C. Skladá
sa z 2 paralelne zapojených prieto-
kových ohrievačov. Celková potreba
energie na kúrenie aj chladenie je cca
1 100 kW.

V spolupráci 
s hlavným stavbyvedúcim 

Ing. Milošom Hojnošom 
z firmy ZIPP Bratislava spol. s r. o. 

pripravila Martina Trnkusová 
Foto: Darina Lalíková


