
Nová budova Centra vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste je už dokončená.
Upúta nielen svojou hmotovo-priestorovou kompozíciou v exteriéri, ale veľmi zaujímavé je aj
interiérové riešenie. Budova má 6 nadzemných a 2 podzemné podlažia a atypický
trojuholníkový pôdorys. 

C E N T R U M  V E D E C KO -
T E C H N I C K Ý C H  I N F O R M Á C I Í

V  B R A T I S L A V E  

Urbanistická koncepcia 
Vychádza z analýzy širších hmotovo-

priestorových a funkčno-prevádzkových
vzťahov, ktorých cieľom je optimálne vyu-
žiť a zhodnotiť pozemok. Novostavbou
budovy Centra VTI SR sleduje – posilniť
aktivity širšieho mestského centra
a skvalitniť prostredie kultivovaným rie-
šením. Urbanistické riešenie vychádza
z charakteristiky územia a špecifických
znakov priestoru. Filozofia riešenia zhod-
nocuje danosti lokality v kontexte
s poznaním stavu a výhľadových záme-
rov jej postupnej prestavby. Rešpektuje
dopravné vzťahy a pešie trasy rovnako
ako aj zhodnocuje hmotovo-štrukturálne

relácie. Novostavba tak vytvára predpo-
klady pre postupnú artikuláciu priestoru
v tejto časti mesta. 

Hmotovo-priestorová kompozícia 
Budova novostavby Centra VTI SR svo-

jou kompozíciou rešpektuje existujúce
vzťahy a merítko štruktúry prostredia. Ori-
ginálnym hmotovým konceptom vtláča
prostrediu špecifickú znakovosť. Kompozí-
ciu charakterizuje: kompaktná forma
hmoty s vnútorným prevádzkovým priesto-
rom, logická artikulácia hmoty v typických
polohách (nárožie, uličná fasáda), jasná
hierarchia artefaktov s dominantným
akcentovaním priečelia objektu s hlav-
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ným vstupom z Lamačskej cesty a voľba
primeraného merítka článkovania hmoty
v kontexte s fenoménom prostredia. 

Špecifiká lokality si vynútili originálny
prístup k návrhu hmotovej štruktúry
objektu. Prezentujeme riešenie, ktoré
akcentuje hlavné priestorové znaky
objektu v cieľavedomo komponovanej
hierarchickej sústave. Dominuje prieče-
lie objektu zo strany Lamačskej cesty
s hlavným vstupom. Tvorí ho zasklený
rizalit, ktorý zvýrazňuje hmotu objektu
v širších priestorových súvislostiach.
Predsadená sklenená fasáda predstavu-
je tretiu vrstvu zasklenia, ktorá bráni pre-
nikaniu hluku z exteriéru a v interiéri
vytvára požadovanú akustickú pohodu.
Zároveň obohacuje budovu o špecifický
a neopakovateľný architektonický výraz. 

Architektonické riešenie 
Vyrastá z racionálneho urbanistické-

ho konceptu a buduje na princípe har-
mónie a kontrastu. „Fenomén miesta"
vyprovokoval riešenie, ktorého architek-
tonickým krédom je: hmotová proporč-
nosť, priestorová flexibilita a adaptabili-
ta, tvarová originalita, štrukturálna
a farebná harmónia. 

To všetko s cieľom vytvoriť kvalitné
riešenie budovy Centra VTI SR a vtlačiť
miestu pečať špecifickej znakovosti
a jedinečnosti. V cieľavedomo kompono-
vanej reči fasád dominuje snaha navrh-
núť takú architektúru, v ktorej sa možno
ľahko orientovať. Z hľadiska priestoru
interiéru je to snaha umožniť rýchlo čítať
priestor a pamätať si pohyb v ňom.
Dominuje zasklené priečelie fasády
a hala cez všetky podlažia so schodis-
kom na galériu a 1. NP. 

Hala vytvára neopakovateľnú hru
architektúry s denným svetlom a dáva
prostrediu jedinečnú atmosféru. Úmerná
veľkorysosť priestorového riešenia archi-

tektúry symbolizuje funkčnú a spoločen-
skú dôležitosť celej budovy. 

Po prevádzkovej stránke sú v budove
riešené tri základné technologické toky: 
• tok dokumentov od dodávateľa na

miesto uloženia cez uzlové body, 
• tok dokumentov z miesta uloženia

k užívateľovi cez uzlové body, 
• tok užívateľa od vstupu k pracovnému

miestu cez uzlové body. 
Jednotlivé toky sú riešené ako priame,

prehľadné a bezkolízne. 
Funkčne je budova centra rozdelená

na 3 hlavné zóny fondov: spracovávanie,
uchovávanie, sprístupňovanie a využíva-
nie informačných zdrojov a fondov. 

Budova je rozdelená aj na niekoľko
pohybových zón. Zóna kontrolovaného
prístupu motorizovanej verejnosti sa
nachádza v priestoroch prvého suterénu.
V priestoroch 2. suterénu, 2., 3. a 4. NP je
zóna prístupu pre personál. Prízemie je
vyhradené zóne voľného prístupu verej-
nosti. Priestory galérie, 1., 3. a 4. NP sú
vyhradené pre zónu kontrolovaného prí-
stupu verejnosti, ktorú tvoria študovne
s voľným výberom. Zóna prístupu pre
personál je tvorená jednotlivými praco-
viskami Centra VTI SR. 

Stavebno-technické riešenie 
Objekt je navrhnutý z jednej dilatačnej

časti s dvomi suterénmi. Pôdorys budovy
má tvar trojuholníka rozmerov 55 x 56 m
s prístavbou s rozmermi 20 x 17 m. Vodo-
rovné nosné konštrukcie sú navrhnuté
poloprefabrikované, železobetónové,
bezprievlakové dosky hrúbky 250 mm,
s filigránmi, uložené na obvodových nos-
ných stenových stĺpoch 1 200/250 mm
a vnútorných prefabrikovaných železo-
betónových stĺpoch kruhového priemeru
400 mm, v suteréne 500 mm. Z uličnej
strany je predsadená zasklená konštruk-
cia z nosných oceľových profilov do
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Objekt Centra vedecko–technick˘ch informácií je
prvou novostavbou kniÏnice na Slovensku. 

Realizovala sa veºmi dlho. Projektové práce boli
ukonãené v roku 1998 a v tom istom roku zaãala aj
v˘stavba objektu. Z dôvodov financovania bola reali-
zácia objektu ukonãená aÏ v decembri 2007. Teda
skoro po desiatich rokoch. 

Architektonickú tvár objektu charakterizujú
predsadené sklenené steny. Sú transparentné, ale
menia ãitateºnosÈ fasád objektu v závislosti od uhla
pohºadu. Dvojitá fasáda zniÏuje hladinu exteriéro-
vého hluku a súãasne umoÏÀuje pohyb protislneã-
n˘ch Ïalúzií riaden˘ch centrálou. ZniÏuje sa t˘m
tepelná záÈaÏ objektu v závislosti od intenzity
slneãného Ïiarenia. 

Interiér objektu jednoznaãne ovláda vnútorná hala
– dvorana. Tvorí ÈaÏiskov˘ priestor interiéru objektu.
Práve tento priestor jednotlivé podlaÏia vzájomne
opticky spája do jedineãného priestorového celku.
Hala – dvorana je nielen ÈaÏiskov˘m priestorom prie-
nikov jednotliv˘ch priestorov objektu, pod sklenenou
strechou kupoly, ale aj miestom jedineãn˘ch optic-
k˘ch kontaktov, vnemov a záÏitkov. 

Mnohé architektonické rie‰enia obsiahnuté v pro-
jekte boli v ãase, keì sme ich navrhovali jedineãné
a inovatívne... 

Dúfam, Ïe tak˘mi budú aj napriek dlhej dobe rea-
lizácie objektu a Ïe novostavba prvej technickej kniÏ-
nice na Slovensku bude úspe‰ne slúÏiÈ dávno pláno-
vanému úãelu. 

Slovo autora

výšky objektu. Vo vstupnej časti je strop-
ná doska s otvormi a ukončená svetlí-
kom, z oceľovej konštrukcie. 

Stuženie objektu tvoria železobetó-
nové steny okolo schodísk a obvodové
nosné steny. Zakladanie je na základovej
železobetónovej doske hr. 600 mm, pod
stĺpmi 900 mm, s podkladovým betónom
armovaným sieťovinou. 

Tepelná pohoda v objekte je zabezpe-
čená integrovaným systémom klimatizá-
cie a vykurovania, efektívnou aplikáciou
meracej a regulačnej techniky. Ako zdroj
tepla slúži samostatná nízkotlaká plynová
kotolňa s tepelnou centrálou, s celkovým
konštantným výkonom 810 kW, na palivo
zemný plyn. 

Teplofikácia objektu je zabezpečená
tromi nezávisle regulovateľnými okruhmi,
podľa prevádzkových požiadaviek a čle-
nenia objektu. Vzduchotechnika rieši sys-
tém vetrania v celom objekte. Zariadenia
podľa funkcií sú umiestnené tak, aby sa
zabezpečila požadovaná hygiena a kvali-
ta prostredia po celý rok. Pre vetranie sú
navrhnuté nízkotlakové VZT systémy.

Navrhnuté jednotky sa vyznačujú vysokou
úsporou energie, čo je dôležité pre užíva-
teľa. Nakoľko z finančných dôvodov nebo-
lo možné individuálne regulovať teplotu
v každej kancelárii, bol vytvorený systém
zónovej regulácie podľa svetových strán.
Nútený prívod čerstvého vzduchu je
potrebný z hľadiska situovania kancelárií
k autostrádnemu privádzaču. Na dopravu
osôb slúžia tri výťahy s nosnosťou 630 kg
a s kapacitou 3 x 8 osôb. Doprava nákla-
dov z archívu je zabezpečená dvomi
nákladnými výťahmi s nosnosťou 100 kg. 

Riadiace podstanice na meranie a re-
guláciu sú, podľa možností, čo najbližšie
k príslušnej riadenej technológii a so svo-
jimi obvodmi sú umiestnené v samostat-
ných rozvádzačoch MaR. Trasy káblov,
k snímačom a akčným členom, sú tiež
vedené v samostatných rozvodoch. Komu-
nikačné prepojenie medzi jednotlivými
podstanicami a komunikačnými uzlami je
realizované v rámci štrukturovanej kabe-
láže. Jednotlivé podstanice sú autonómne,
čo znamená, že vykonávajú svoju regulač-
nú činnosť samostatne. Riadiaca podstani-
ca má displej, kde môže obsluha, priamo
na mieste, kontrolovať jednotlivé hodnoty
a stavy riadenej technológie. 

Súčasťou technického vybavenia
objektu je aj riešenie systémov zabezpe-
čujúcich bezproblémové prevádzkova-
nie objektu ako napr.: systém poplacho-
vý, vstupný a dochádzkový, systém kon-
troly tovaru a priemyselná televízia. 

V spolupráci s Ing. arch. Petrom Jančom 
pripravila Martina Trnkusová 
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Zastavaná plocha: 10 001 m2

Úžitková plocha: 9 966 m2

Obstavaný priestor: 42 325 m3

Počet parkovacích miest: 57


