
Urbanistické riešenie 
Objekt Europa Business Center

(EBC) sa nachádza v geografickom
ťažisku Banskej Bystrice. Do tohto bodu
sa zbiehajú (zo severnej a východnej
strany) chrbát návršia Trosky, údolie
Huštáku a Štiavničky, potoky Harmanec
a Štiavnička a rieka Hron, ktorá preteká
miestom v malebnom oblúku, kde
vytvára prirodzenú tiesňavu. 

Tak, ako sa vytvorila geografická
radiálna kompozícia riek, potokov
a pohorí do jedného priestoru, tak ľudia

Pod Urpínom sa dokončuje nová dominanta mesta Banská Bystrica s názvom Europa
Business Center. Administratívna budova originálneho tvaru je v organickom prepojení
s objektom Europa Shopping Center v jednotlivých jeho úrovniach a to prevádzkovo aj
dispozične. Monoblok výškovej časti je navrhnutý tak, že hlavná ťažnica trojuholníkovej
podstavy trojbodového hranola veže smeruje na sever, pričom základňa trojuholníkovej
podstavy je opäť v osovom systéme oboch objektov.

E U R O P A  B U S I N E S S  C E N T E R
B A N S K Á  B Y S T R I C A  

kopírovali existujúcu štruktúru svojimi
obydliami a aj cestami. Do tiesňavy
pozdĺž Hrona, v priebehu stáročí, bolo
nutné umiestniť teleso železničnej
dráhy, mestské cesty a celoštátnu cestu
s mimoúrovňovou križovatkou. Spomína-
nými činnosťami človeka narastala kom-
pozičná váha tejto lokality. 

Do prostredia, s uvedenými prírodný-
mi fenoménmi, sú vložené dve kontrast-
né urbanistické štruktúry: historická
stredoveká (začínajúca námestím
a končiaca na Huštáku Dolnou ulicou),

štruktúra solitérov (demolovanej ulice
obce Radvaň na západnej strane)
a štruktúra osídlenia sídliska Fončorda. 

Dnes tieto štruktúry stoja vo vzájom-
nom protiklade oddelené územím, na
ktorom vyrástli objekty Europa Shop-
ping Center (ESC) a EBC. 

Architektonické riešenie 
Základnou ideou architektonického

riešenia bolo vytvoriť celoročne dostup-
né vnútromestské nákupné, zábavné
a administratívno-kongresové centrum
v kombinácii s využitím výhod a pred-
ností lokality. 

Priestor ESC a EBC je zo severu
ohraničený masívom návršia Trosky,
z východu komunikáciou odbočky na
sídlisko Hušták, z juhu hlavnou komuni-
káciou pozdĺž Hrona a nadzemným tele-
som štátnej cesty do Ružomberka a zo
západu lokálnou cestou na Štiavničky. 

Objekt ESC je navrhnutý ako kom-
paktný horizontálny monoblok, ktorého
južný cíp – nárožie vytvára vertikálny
monoblok EBC – administratívno-kongre-
sovej, výškovej budovy s jedným pod-
zemným a 22 nadzemnými podlažiami. 

Časť parkovacích státí v podzemnom
podlaží ESC je dimenzovaná pre potre-
by EBC. Podzemné a prvé dve nadzem-
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Koncepcia rozvojov˘ch osí mesta v územn˘ch plá-
noch miest v˘znamnou mierou prispieva k organizácii
a rozvoju jeho ÈaÏiskového verejného priestoru. Kon-
centráciou v˘znamn˘ch funkcií do urãitého priestoru
s premyslenou prevádzkou je moÏné dosiahnuÈ funk-
ãné, esteticky a v˘razovo úãinné plnohodnotné mest-
ské prostredie, pretoÏe reã objemov a ich súvzÈaÏnosÈ
sú najdôleÏitej‰ie urbánne kvality mesta, ktoré majú
priamy súvis s jeho atraktívnosÈou a aj obºúbenosÈou.
Integritu mestskej ‰truktúry vytvárajú aj dominanty,
ktoré vyÏarujú nielen do svojho bezprostredného oko-
lia svoj vplyv. Predstavujú fenomén pôsobenia na
okolie svojou polohou, funkciou, tvaroslovím, kon-
‰trukciou stavby, jej dokonalosÈou. Hoci je vníman˘
podvedome, pôsobí na na‰e vedomie v˘znamne
a z rôznych hºadísk. Takúto dominantu v Banskej
Bystrici tvorí aj stavba Europa Business Center (EBC).
Projektovanie najvy‰‰ej budovy v meste bolo pre nás
v˘zvou, ktorá zároveÀ priniesla zodpovednosÈ. Jej
dominanciu z hºadiska formovania vnútromestskej
‰truktúry sme nemohli chápaÈ nezávisle, ale vo vzÈahu
k urbanistickému priestoru a ich vzájomnej interakcii. 

Budova EBC, ktorá je súãasÈou komplexu Europa
Shopping Center, má v Banskej Bystrici excelentnú
polohu. Opticky i fyzicky sa do predmetného priesto-
ru uberajú v‰etky ulice a prehºady v mestskej ‰truk-
túre, takÏe prirodzene tvorí dominantu mesta a orien-
taãn˘ bod v meste. Z hºadiska estetického tvarovania
sme stáli pred dilemou, ak˘ daÈ budove najvhodnej-
‰í tvar, ktor˘ by zodpovedal aerodynamike, mal
v sebe symbol veÏe – ako súãasÈ komplexu historic-
k˘ch mestsk˘ch veÏí. Tvar EBC má trojuholníkov˘
základn˘ kubus, ktorého tangentu pretína komuni-
kaãné vertikálne jadro. Spolu vytvárajú dynamiku,
ktorá robí budovu nev‰ednou a osobitne ãitateºnou
z pohºadu architektonického tvaroslovia a urbanistic-
kej kompozície. DynamiãnosÈ tvaru budovy a jej
expresívne pôsobenie v priestore umocÀuje v parte-
ri vysunutá mohutná konzola celého podlaÏia hori-
zontálnej ãasti administratívy, ktorou je priamo pre-
pojená so základnou hmotou Europa Shopping Cen-
ter. ·tíhlosÈ a väã‰iu vertikalitu umocÀuje kontrast
plnej ãasti fasády s vertikálnym pásom okien v kon-
traste so zasklen˘mi podlaÏiami kancelárií v pohºade
od historického námestia mesta. 

Priznanie hornej rímsy budovy EBC je dosiahnu-
té zmenou funkcie vnútornej ãasti. Terasa, nahrádza-
júca plné priestory na 19. a 20. NP, je z boãn˘ch
strán chránená zasklením, ktoré takto vytvára kon-
trast s ostatnou ãasÈou fasády a dáva jej e‰te väã‰iu
vzletnosÈ. Novovybudovan˘ kruhov˘ objazd pred
budovou EBC tak dostal nov˘ urbanistick˘ a kompo-
ziãn˘ rozmer. Pre nás ako autorov predstavoval cel˘
priestor, kde sa EBC nachádza, veºk˘ potenciál pre
vnímanie priestorového úãinku a stvárnenie jedineã-
ného architektonického v˘razu.
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né podlažia EBC sú horizontálne orga-
nicky prepojené s objektom ESC, t. j.
s parkovacími priestormi, aj s dvoma
nadzemnými podlažiami ESC – pries-
tormi pasáže s galériami, námestím
a s doplnkovou okružnou pasážou.
Objekt EBC má vstup pre peších 
z priľahlej vonkajšej plochy, situovaný
v 1. NP na južnej fasáde. 

Dispozičné riešenie 
Podzemné podlažie EBC je vyhrade-

né technickému zázemiu (strojovni VZT,
priestorom slaboprúdu, trafostanice
a technologických zariadení). Podlažím
prechádza komunikácia parkovacej
garáže s napojením na vonkajšiu výjaz-
dovú rampu. 

Na 1. NP sú situované foyer a vstup-
né priestory, tvoriace príjemné a priro-
dzené prostredie s maximálnym optic-
kým prepojením interiéru s exteriérom.
Na 2. NP sú administratívne priestory,
firmy Telefónica 02, samozrejme hygie-
nické zariadenia. 

Základnú komunikačnú štruktúru tvo-
ria dve schodiskové jadrá s predsieňa-
mi a vetracími šachtami. Z 1. PP až do
22. NP vychádza schodisko 1, ku ktoré-
mu je pričlenená trojica výťahov. Z 1. PP
až do 20. NP vychádza schodisko 2, ku

ktorému sú pričlenené hygienické cent-
rá pre návštevníkov a zamestnancov. 

Od 3. NP až po 16. NP je ponechaná
hlavná plocha ako variabilná kancelár-
ska plocha. 

Na 17. a 18. NP sú kancelárske pries-
tory, nadštandardné plochou aj technic-
kým vybavením. 

Na 19. a 20. NP sa nachádzajú kance-
lárske priestory sídla firmy VaV invest. 

Na 21. a 22. NP sú sústredené tech-
nické a technologické zariadenia budo-
vy – strojovňa VZT, velín, kotolňa, stano-
visko chladiacich veží a pod. 

Konštrukčné a materiálové riešenie 
Spodná stavba (nosné steny a stĺpy)

je zrealizovaná z monolitického vodo-
stavebného betónu, založená na železo-
betónovej doske hrúbky 1 600 mm
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Skratku EBC pozná dnes v B. Bystrici takmer
kaÏd˘. Originálny tvar budovy urãite zaujme. Hmo-
tovo nadväzuje na ESC na pravouhlom modulovom
rastri priãom vybiehajúci horizontálny monoblok 
2. NP vytvára trojuholníkov˘ cíp so zo‰ikmením
fasád pod uhlom 27°. 

Spodná stavba – nosné steny a stæpy (obvodové
aj vnútorné) sú realizované z monolitického vodosta-
vebného betónu, zaloÏené na Ïb. doske hr. 1 600 mm
s pouÏitím v⁄tan˘ch mikropilót. Horná stavba sa
skladá v princípe z komunikaãného jadra Ïb. mono-
litického po celej v˘‰ke, stæpov a obvod. parapet.
stien odliatych zo Ïb. tieÏ stropov. Schodiskové
ramená sú prefabrikované. 

Jednou z osobitn˘ch charakteristík na‰ej stavby
bol spôsob postupného oplá‰Èovania. Ako rástla
nosná kon‰trukcia tak následne bola „opásavaná“
cyklicky pridávaním le‰enia za úãelom realizácie
obvodového plá‰Èa. Správnym vedením procesov
sme dokázali stavbu „zazimovaÈ“ vãas t. j. do mrazov
sme stihli objekt „zatvoriÈ“ – zrealizovaÈ strechy, uza-
tvoriÈ obvodov˘ plá‰È na strane jednej a súãasne sme
vo vnútri potiahli s technick˘mi in‰taláciami do také-
ho ‰tádia, Ïe 22. 12. 2007 sme zaãali budovu tempe-
rovaÈ. To bol predpoklad na plynulé pokraãovanie
procesov dokonãovania stavby. 

Celkovo ku cti investora slúÏi snaha pouÏiÈ mate-
riály, ale i systémy na úrovni doby, ão sa urãite odra-
zí na komforte pouÏívania novovytvoren˘ch priesto-
rov, ale aj ich estetickej úrovni. Dnes fini‰ujeme.
V stavbe je ako v úli. Pracuje tu po tieto dni uÏ okolo
tristo ºudí. BeÏne mnohí v sobotu, nedeºu. Vzhºadom
na nároky zvislej dopravy i v noci.

Slovo zhotoviteľa

Obstavaný priestor: 59 259 m3

Zastavaná plocha: 1 258 m2

Podlahová plocha: 14 633 m2

Výška objektu: 89 m

Počet parkovacích státí: 120 

Počet výťahov: 3 

s použitím vŕtaných mikropilót. Nosná
konštrukcia budovy je železobetónová
monolitická. Zvislé nosné konštrukcie
sú zo železobetónových stĺpov prevažne
prierezu 600 x 600 mm, so železobetó-
novým jadrom, v ktorom sú umiestnené
výťahy a schodiská, a stužujúcimi stena-
mi hr. 300 mm. Obvodové steny jadra
majú hr. 500 mm v rozsahu 1. PP – 2. NP,
vo vyšších podlažiach 300 mm. Vnútor-
né steny jadra majú hr. 200 až 300 mm. 

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvore-
né stropnými doskami a obvodovými nos-
níkmi. Trojuholníková konzola v rozsahu
2. NP bola skonštuovaná ako priestorová
železobetónová krabicová konštrukcia na
celú výšku podlažia. V mieste najväčšie-
ho vyloženia má konzola 11,40 m. 

Schodiská sú doskové celomontované.
Pre podesty, medzipodesty a schodisko-
vé ramená boli použité prefabrikáty. 

Obvodový plášť je vytvorený kombiná-
ciou viacerých typov skladieb. Bol zreali-
zovaný – z časti ako predsadený z fasád-
nych plechových kaziet, z časti z fasád-
nych parapetných plechových kaziet
a z časti z hliníkovej fasády s oknami
s priehľadnou sklenenou výplňou. 

Jednou z osobitných charakteristík
stavby bol spôsob postupného oplášťo-
vania. Ako rástla nosná konštrukcia, tak

následne bola cyklicky „opásavaná“ pri-
dávaním lešenia za účelom realizácie
obvodového plášťa. 

Objekt má strechy vlastne v 5 úrov-
niach. Sú zrealizované, ako obrátené-
pochôdzne, nepochôdzne aj s osade-
ním technologických zariadení
a s odvodnením vnútornými vpusťami. 

Vzhľadom na to, že sa objekt EBC
nachádza v náletovom kuželi zóny
neďalekého letiska Sliač, bolo treba
vynaložiť zvýšené požiadavky na letec-
kú signalizáciu. Špecialitou je realizá-
cia svetelných efektov, ktoré nasvietia
architektúru reflektormi zn. Falcon, ale
najmä moderný systém iluminácie
objektu od fy JGS. 

Zasklené fasády sú zrealizované ako
systém samonosnej oceľovo-hliníkovej
konštrukcie typu stĺpik – priečka, s pre-
rušeným tepelným mostom, v priehľad-
nej časti zasklenej izolačným dvojsklom.
Súčasťou konštrukcie zasklených stien
sú aj polia s vyústením vetracích šácht
s osadenými vetracími žalúziami –
lamelami. 

Celkove boli použité moderné mate-
riály ale i systémy, čo sa určite odrazí
na komforte používania novovytvore-
ných priestorov, ale aj ich estetickej
úrovni. 

Strešné plášte stavby realizovala
firma ŠŠpeciálne izolácie a. s. Bratislava.
Na izoláciu boli použité moderné tech-
nológie a postupy. Spoľahlivý systém
skladieb striech s obráteným poradím
vrstiev bol použitý pre pochôdzne,
pojazdové a zaštrkované strechy. Ne-
pochôdzne strechy boli zrealizované 
na báze mPVC fólií  mechanicky ukot-
vených do podkladu. Technický návrh 
a riešenie detailov zabezpečuje bezpo-
ruchovosť a vysokú životnosť. 

Spoločnosť Tessera s. r. o. na tejto
stavbe realizovala monolitické železo-
betónové konštrukcie. 

Spoločnosť LIKO – S, spol. s rr. o.
dodala na stavbu montované deliace
steny FORM A ROOM typ OMEGA 100. 

Sauter Building Control Slovakia s. r. o.
na stavbe zabezpečila komplexnú
dodávku merania a regulácie. 

V spolupráci s Hornex, a. s. 
a Ing. arch. Mariánom Šovčíkom 

pripravila Martina Trnkusová 
Foto: Hornex, a. s.
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