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Budova má 9 nadzemných podlaží
a ustúpenú strešnú nadstavbu, v ktorej
sú umiestnené technické a technologic-
ké zariadenia. Celkovo je k dispozícii
150 parkovacích miest, z toho 65 v okolí
budovy a 85 v jej suteréne. V suteréne,
okrem hromadnej parkovacej garáži, sa
nachádzajú aj strojovňa VZT a trafosta-

nica. Garáž je koncipovaná ako veľko-
priestor s konštrukčnou výškou 3,7 m
a podlahou z hladeného betónu. Súčas-
ťou vybavenia budovy sú aj kontrolova-
ný vstup na automobilovú rampu do
podzemnej parkovacej garáže a úni-
kový východ do exteriéru. 

Do administratívnej budovy sa vchá-
dza z oboch dlhších strán. Hlavný vstup
do budovy je bezbariérový, cez turnike-

tové dvere, do dvojpodlažnej vstupnej
haly s nadväznosťou na vertikálne
komunikácie. V tomto priestore sa stre-
távajú aj vstup z garáže, 1. NP a kaviar-
ne. V hale je okrem informačného pultu
aj samostatne vyriešený priestor pre
návštevy a pohotovostné WC (pre
nemobilných). Súčasťou haly je denná
miestnosť bezpečnostnej strážnej služ-
by, aj digitálna info tabuľa s aktuálnym

Novostavba modernej administratívnej budovy vyrástla v atraktívnej časti Bratislava – Ružinov
v areáli spoločnosti Omnia. Už na prvý pohľad vás upúta jej decentná ale zároveň sebavedomá
fasáda, kde sa autori pohrali s meniacou sa výškou okien, zužujúcimi sa lodžiami a vysoko
lesklými hliníkovými parapetnými pásmi. Aj interiér, najmä vstupná hala, je riešený nadčasovo
a zodpovedá moderným trendom a požiadavkám na flexibilné kancelárske prostredie. Budova
Omnipolis má, so svojim architektonickým výrazom, kvalitou použitých materiálov a výhodnou
polohou, všetky predpoklady stať sa prirodzenou dominantou tejto časti Bratislavy.

rozmiestnením jednotlivých nájomcov
v budove. Podlaha v hale je z veľkoroz-
merových terazzových dlaždíc. Steny sú
obložené prírodnou dyhou a na strope
je inštalovaný lamelový kovový podhľad
s atypickými svietidlami. 

Na 1. NP sa nachádzajú vstupné pries-
tory do vyšších podlaží, obchodné pries-
tory a priestory služieb so zázemím, ka-
viareň so zázemím, vertikálne komuniká-
cie a únikové cesty, technologické pries-
tory a vjazd do suterénu. Konštrukčná
výška tohto podlažia je 3,0 m. 

Na 2. NP a všetkých ďalších podla-
žiach sú veľkopriestorové open-space
kancelárie, pričom niektoré sú vybave-
né atraktívnymi terasami s výhľadom na
jazero Kuchajda. Priestory kancelárií 
sú konštručne 3-trakt, majú konštrukčnú
výšku 3,8 m a svetlú výšku 3,0 m. Keďže
sú navrhnuté ako veľkoplošné, budú
delené aj zariaďované individuálne.
Kancelárie majú nožičkovú zdvojenú
tzv. dutinkovú podlahu na betónovom
základe s nášlapnou vrstvou z koberco-
vých štvorcov a podvesený podhľad
s akustickým stropom so zapusteným
žiarivkovým osvetlením. Okná majú
dostatočne veľké na presvetlenie kan-
celárií denným svetlom, aj na ich pri-
rodzené prevetranie. V nadpraží okien
sú nainštalované rolety. Na kancelár-

Ing. arch. Juraj Hantabal, 
Ing. arch. Miroslav Frecer, 
Ing. arch. Jan Kostrian 
Aukett Slovensko s. r. o.

Novostavbu administratívnej budovy sa podari-
lo vãleniÈ do areálu OMNIA na Tomá‰ikovej ulici,
na miesto prízemného skladového objektu. Budo-
va v podstate kopíruje jeho pôdorysnú stopu –
uÏ‰ou stranou rovnobeÏne s Trnavskou ulicou.
Nakoºko toto územie je stabilizované, objem a roz-
mery novostavby boli prísne limitované. Aj napriek
tomu sa podarilo vybudovaÈ dominantnú novo-
stavbu so sebavedom˘m v˘razom a odváÏnou
farebnosÈou. Objekt má v‰etky atribúty modernej
kancelárskej budovy – komunikaãné jadrá vo vnú-
tri dispozície, flexibilne rie‰ené priestory po obvo-
de budovy, otváravé okná, dvojitú podlahu, bez-
prievlakové stropy. Za pov‰imnutie stojí rie‰enie
fasády s pln˘mi a sklenen˘mi modulmi, kde plné
moduly pomáhajú redukovaÈ prevádzkové náklady
na chladenie a skr˘vajú aj otvárav˘ element fasády.
Okrem toho pred sklen˘mi modulmi fasády sú
situované exteriérové rolety, riadené uÏívateºmi 
aj automatick˘m systémom, zohºadÀujúcim inso-
láciu aj poveternostné podmienky (r˘chlosÈ vetra).
Keì uÏ hovoríme o fasáde, nemôÏeme si odpustiÈ,
Ïe práve jej rie‰enie je tá pridaná hodnota, ktorú
team Aukett do projektu priniesol – fasáda objektu
skr˘va jemnú hru s v˘‰kou parapetov a striedaním
lodÏií. Ako materiál parapetn˘ch pásov bol pouÏit˘
hliníkov˘ panel snehobielej farby, s vysok˘m les-
kom a detailami pribliÏujúcimi sa poskladan˘m
dielcom karosérie auta. Jemná hra s geometriou
pôdorysu podlaÏia zabezpeãuje potrebnú zaujíma-
vosÈ a neuberá z obostavanej plochy. Komfort pre-
vádzky dopæÀajú parkovanie v podzemí objektu
a disponibilná plocha v prízemí objektu (kaviareÀ,
snack-bar). Odbytová plocha kaviarne zasahuje 
do vstupnej haly, ekonomicky a efektívne vyuÏíva
spoloãné priestory a poºud‰Èuje dianie v inak
monofunkãnej budove. Vstupnú halu administra-
tívnych budov je zvyãajne komplikované vyrie‰iÈ
v dostatoãn˘ch dimenziách – spoloãné priestory
objektu sú ãasto záÈaÏou na rozpoãet aj prevádzku
objektov. Tu sa dostatoãn˘ objem vzduchu v hale
podaril získaÈ zo‰ikmením ãasti podlahy 2. NP.
Architektúra haly je vyrie‰ená minimalisticky, no
vo vy‰‰om ‰tandarde materiálov a detailov, aby
bola dôstojn˘m protipólom v˘razu stavby a nadãa-
sovo ju reprezentovala po dlhú dobu jej Ïivotnosti.
Vykurovací systém a systém chladenia sú oddele-
né, podºa ná‰ho názoru je radiátorové vykurovanie
po obvode stavby stále atraktívne a uÏívateºsky
príjemné. Chladenie zabezpeãujú podstropné fan-
coily, z dôvodov ekonomiky v˘stavby viditeºné. 

Radi by sme na záver – moÏno dosÈ netypicky –
podotkli, Ïe prípravu projektov aj v˘stavbu objektu
sprevádzala vcelku pohoda, vìaka porozumeniu
a ústretovosti v‰etk˘ch zúãastnen˘ch strán.
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skych podlažiach sú aj zasadacie miest-
nosti, hovorne, predvádzacie, technolo-
gické a hygienického priestory, inšta-
lačné šachty. Spolu 3 vysokorýchlostné
výťahy na každé poschodie a 2 dvojra-
menné schodiská sú situované v stred-
nom trakte budovy. Ramená schodísk
sú prefabrikované, podesty liate
a zábradlia oceľové s oceľovým mad-
lom. Zo spoločných priestorov najdôle-
žitejšie sú haly pred výťahmi, s veľkofor-
mátovou terazzovou dlažbou, metalic-
kým podhľadom so zapusteným osvetle-
ním a nerezovými portálmi výťahov.
Technické a technologické vybavenie
objektu zaberá aj časť 10. NP, zvyšok
slúži ako strešná terasa. Plochá strecha
je neprístupná verejnosti a nesúca sto-
žiar aj komíny kotolne. 

Konštrukčné riešenie 
Základným konštrukčným systé-

mom budovy je nosný železobetónový
skelet stĺpovej konštrukcie. Pozdĺžny
modul je dlhý 7,5 m, v priečnom reze
má objekt šírku zhruba 20 m. Šachta
výťahov má tiež železobetónovú kon-
štrukciu. 

Fasáda budovy je typu pásového
okna v kombinácii s prevetrávaným
hliníkovým obkladom alucobond. Tvo-
rená je hliníkovým okenným pásovým
zasklením izolačným dvojsklom s ko-
vovým dištančným rámikom a dutinou
medzi sklami min. 16 mm, plnenou 
90 % argónom. Vo fasáde sú rozmiest-
nené otváravé okenné krídla a send-
vičové panely s povrchovou úpravou
doskami z HPL, ktoré sú nepriehľadné.

Súčasťou typického podlažia budovy
sú zužujúce sa exteriérové terasy,
ktorých poloha je na fasáde indiko-
vaná doplneným kovovým madlom.
Jednotlivé podlažia oddeľuje parapet,
obložený lesklými doskami z HPL.
Súčasťou otváravých panelov je zvu-
ková izolácia. 

Umývanie vonkajšej strany dvojitej
fasády objektu bude riešené zo stre-
chy, zavesením lávok na pripravenú
závesnú konštrukciu na atike strechy. 

Strechy objektu sú ploché, s vnútor-
nými spádmi, odvodnené do vnútra
objektu. Konštrukčne sú strechy a tera-
sy riešené ako obrátené, so spádovými
vrstvami z polystyrénbetónu a s tepel-
nými izoláciami z extrudovaného poly-
styrénom. Nepochôdzne strechy sú

zasypané triedeným štrkom, dlažba
strešných terás je kladená do štrko-
drvy. Drobnejšie terasy, nadväzujúce
na kancelárske priestory, sú riešené
ako oddychové zóny a majú nášlapnú
vrstvu vytvorenú z vákuovo napúšťané-
ho, profilovaného mäkkého dreva.
Technologické vybavenie objektu 
je uložené na oceľových rámoch cca
600 mm nad úrovňou strechy. Obslužné
priestory striech okolo technológie sú
pochôdzne upravené. Strechy sú prí-
stupné schodiskom z priestoru úniko-
vej cesty a majú nainštalovaný aj bles-
kozvod. 

Umiestnenie novej budovy Omnipo-
lis v blízkosti centra mesta a jej napo-
jenie na hlavné mestské komunikácie
zdôrazní príťažlivosť a strategické
postavenie administratívnych priesto-
rov a poskytne veľmi pohodlný prístup
pre vozidlá aj pre peších návštevníkov. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Jurajom Hantabalom 
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