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Ručná výroba papiera sa v meste
Ružomberok začala už v 17. storočí, 
keď tu postavili malú fabriku na papier.
Odvtedy výroba prešla mnohými tech-
nickými vylepšeniami a zmenami, 
až kým sa v roku 2004 nestala súčasťou
medzinárodnej skupiny Mondi. 
Vďaka tomu sa Mondi SCP stal najväč-
ším priemyselným subjektom a najväč-
ším zamestnávateľom v regióne. Aby si
toto postavenie udržiaval musí veľa
investovať nielen do moderných techno-
lógií ale aj do novej administratívnej
budovy. 

Urbanistické riešenie 
Účelom investora bolo vybudovať

novú centrálnu administratívnu budovu
pre potreby riadenia výrobného závodu
aj pre reprezentačné účely, ktorá by
zodpovedala súčasným trendom. 

Nový objekt sa nachádza na mierne
svahovitom území, pri križovatke sever-
ne od odbočky na Banskú Bystricu
z hlavnej cesty Žilina – Poprad. Situova-
ný je rovnobežne s cestou. V závodnom
komplexe tvorí dôstojnú dominantu
a zároveň pôsobí ako hlavná vstupná
brána do areálu. Svojou orientáciou

kopíruje existujúcu zástavbu vnútorné-
ho komplexu, ktorý je charakterizovaný
historickým umiestnením prvých objek-
tov, ako aj lokalizovaný rozvodnými
sústavami médií. Dopravne je napojený
nielen na hlavný komunikačný ťah, ale
zároveň využíva aj existujúce podružné
dopravné napojenie na obslužné komu-
nikácie mesta. 

Nová administratíva budova zo sever-
nej strany susedí s výrobným závodom,
z východnej a západnej s voľným priest-
ranstvom a z južnej s hlavnou komuniká-
ciou Žilina – Poprad. 

V areáli spoločnosti Mondi SCP v Ružomberku vyrástla minulý rok moderná administratívna
budova, ktorej charakteristickým prvkom južnej fasády a časti západnej je dvojplášť.
Kultivovaná architektúra novej administratívnej budovy je dôstojným nástupcom bývalej
administratívnej budovy, ktorá už nevyhovovala potrebám firmy z funkčného, prevádzkového
ani z kapacitného hľadiska.

Architektonické 
a dispozičné riešenie 

Návrh architektov vychádzal z viace-
rých existujúcich daností a požiadaviek,
ktoré bolo potrebné skĺbiť do jednolia-
teho celku, spĺňajúceho funkčné, hygie-
nické, prevádzkové i estetické kritériá.
Moderná budova administratívno-riadia-
ceho centra rešpektuje okolitú zástav-
bu (existujúce objekty areálu), prevádz-
ku závodu i dopravnú infraštruktúru.
Budova je navrhnutá aj zrealizovaná ako
samostatný objekt s 5 nadzemnými, 
1 podzemným podlažím a technologic-
kou nadstavbou. 

Dispozičné riešenie rešpektuje sva-
hovitosť terénu – čomu je prispôsobené
rozmiestnenie jednotlivých prevádzok
v budove. Vzhľadom na výškový rozdiel
cca 1,5 m, medzi úrovňou hlavnej cesty
a vstupnými priestormi do závodu, je

zásobovanie objektu a vjazd do manipu-
lačného priestoru zo severnej strany
o pol podlažia nižšie. 

Nová budova je rozdelená na kance-
lárske, obslužné a technické priestory.
Kancelárie sú situované v klinovito
roztvorenom konštrukčnom trojtrakte 
na 5 NP, po obvode trojuholníkového
pôdorysu, okolo vnútorných chodieb
vertikálneho jadra, hygienických za-
riadení a átria. Kapacita budovy je 
190 osôb, 88 miest v samostatnej je-
dálni. 

V predpolí objektu je voľná plocha
pre zamestnancov novej budovy ako aj
pre zamestnancov závodu. Parkovanie
pre zamestnancov je výrazne oddelené,
s kapacitou pre 61 áut. 

Hmota objektu je z architektonického
hľadiska rozdelená štruktúrou fasády
na dva fasádne systémy, vymedzené
orientáciou a plochou. Južnú fasádu
a časť západnej vytvára závesný systém
s dvojitou fasádou, ktorá ochraňuje vnú-
torné priestory proti nadmernému
slnečným lúčom a čiastočne eliminuje
hluk z priľahlej frekventovanej komuni-
kácie. Severnú fasádu tvoria pásové
okná s plným parapetom a má klasickú
funkciu – pomocou tepelnoizolačných
parapetov ovplyvňuje mikroklímu
a energetickú efektívnosť budovy. 

Materiálové 
a konštrukčné riešenie 

Základná konštrukcia budovy je
z monolitického železobetónu. Všetky
priečky v kancelárskych priestoroch 
sú sadrokartónové, okrem vnútorných
priečok v 1. PP a v časti 1. NP, ktoré 
sú vymurované. Priestor 1. až 5. NP je
prepojený átriom, ktoré má v strope

Ing. arch. ªuboslav Mlynarãík 
PROMA, s. r. o.

Meniaca sa realita dne‰ného Ïivota má svoju
dynamiku vo v‰etk˘ch sférach spoloãnosti, adminis-
tratívnu ãinnosÈ nevynímajúc. Práve táto prebieha
búrliv˘mi zmenami spôsobu jej vykonávania. Preto
bola snaha pri tvorbe tohto konkrétneho administra-
tívneho prostredia re‰pektovaÈ okrem poÏiadaviek
uÏívateºa aj tieto zmeny, ktoré budú samozrejme
pokraãovaÈ, a budú stále v˘znamnej‰ie. 

Moderná pracovná náplÀ pracovníkov v adminis-
tratíve sa kvalitatívne mení hlavne v podiele ãasu
potrebného na internú a externú komunikáciu, kde
práve ãasÈ komunikaãná vo v‰etk˘ch úrovniach pra-
covného zaradenia sa v˘razne posúva smerom k väã-
‰iemu podielu ãasového fondu. Tento fakt má vplyv aj
na samotné rie‰enie priestoru a v‰etk˘ch väzieb
v novonavrhovan˘ch administratívnych priestoroch.
Rezonoval ako jedno zo základn˘ch v˘chodísk pri
návrhu celej budovy. Preto najpodstatnej‰iu ãasÈ
návrhu tvorí vnútorn˘ priestor, ktorého dominantou je
vnútorné átrium s batériou konferenãn˘ch kójí, zave-
sen˘ch do tohto centrálneho priestoru. Tento priestor
„Ïije“ pracovnou ãinnosÈou, ktorá je viditeºná cez
zasklené prieãky, ktoré niã neskr˘vajú, práve naopak.
Táto otvorenosÈ je zv˘raznená zasklen˘mi priestoro-
v˘mi komunikáciami, prebiehajúcimi v átriu, ktoré sú
aj súãasÈou celkovej iluminácie priestoru. Komuni-
kaãná funkcia je prioritná aj pri návrhu beÏn˘ch pries-
torov ãajov˘ch kuchyniek, kde sa vytvárajú pomocou
mobiliáru moÏnosti na neformálnu, alebo aj pracovnú
diskusiu, ktorá ale nie je „za dverami“, ale je rie‰ená
v priestore vnútorn˘ch komunikácií, a t˘m je aj urãi-
t˘m spôsobom kontrolovateºná. 

Na záver len poznámka. KeìÏe sa investor rozho-
dol odstrániÈ pôvodné objekty vstupu do závodu, tak
objekt treba chápaÈ ako súãasÈ budúceho vstupného
areálu.

Slovo autoraLokalita: 
Ružomberok – areál závodu Mondi SCP 

Investor: 
Mondi SCP a. s., Ružomberok 

Hlavný projektant: 
PROMA s. r. o. – architektúra 
a projektovanie stavieb, Žilina 

Architektonické riešenie: 
Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík 

Hlavný zhotoviteľ: 
INGSTEEL, spol. s r. o. 

Stavebné konštrukcie: 
Ing. Jozef Gejdoš 

Stavebné náklady: 
7 mil. EUR 

Lehota výstavby: 
7/2008 – 6/2009

zabudované zariadenie na odťah dymu
a tepla COLT. Okolo átria sú chodby,
ktorých časti podláh sú z mliečneho skla
a zábradlia okolo átria sú tiež sklené. 

Vykurovanie v novej budove je
zabezpečené výmenníkovou stanicou
pary v 1. PP, ktorá je napojená prípojka-
mi pary a kondenzu z existujúceho
potrubného mostu v areáli. V budove sa
vykuruje čiastočne prostredníctvom
panelových radiátorov, no hlavne fan-

coily zabezpečujú vykurovanie v zime
a chladenie v lete. Všetky kancelárske
priestory sú klimatizované. V 5. NP
v dvojpodlažnej miestnosti je strojovňa
vzduchotechniky a zvlhčovacia jednot-
ka. Serverovňa umiestnená v 1. PP je
klimatizovaná z vlastnej strojovne vzdu-
chotechniky. Budova je zabezpečená
kamerovým aj zabezpečovacím systé-
mom, požiarnou signalizáciou, odvodom
tepla a dymu. 

Ing. Juraj ·korvánek 
obchodn˘ riaditeº 
INGSTEEL, spol. s r. o. 

V dne‰nej dobe „stavbára“ pote‰í, keì môÏe svoj
potenciál naplno vyuÏiÈ pri realizácií diela. O to viac,
keì sa stavba po jej dokonãení dostane do pozor-
nosti nielen laickej, ale aj odbornej verejnosti. 

Stavba „Administratívnej budovy MONDI SCP“
si to urãite zaslúÏi nielen pre architektonické stvár-
nenie exteriéru, kde dominuje dvojplá‰Èová fasáda,
doplnená tieniacou technikou v kombinácií
s farebn˘m sklom, ale aj pre svoj vnútorn˘ pries-
tor, z ktorého vyÏaruje príjemná tvorivá atmosféra.
SamozrejmosÈou vnútorného vybavenia je klimati-
zácia, poÏiarne a bezpeãnostné prvky, ako aj ‰truk-
túrovaná kabeláÏ. V‰etky energetické a technické
funkcie budovy sú riadené centrálnym systémom
s ohºadom na úspornosÈ prevádzky a ekológiu
prostredia. 

KaÏdá stavba je jedineãná a svojho zhotoviteºa
obohatí o nové skúsenosti a poznatky. Pri tejto
stavbe to urãite bola erudovanosÈ pracovníkov
objednávateºa, ktor˘m bolo MONDI SCP, ako aj
kvalita projektovej dokumentácie a skutoãnosÈ, Ïe
pre kaÏdú zmenu bola vopred vypracovaná reali-
zaãná dokumentácia. Urãite najdôleÏitej‰ím fakto-
rom pri v˘stavbe bola bezpeãnosÈ pracovníkov.
KeìÏe stavba bola realizovaná v rámci areálu
v˘robného závodu vzÈahovali sa na v˘stavbu rov-
naké bezpeãnostné podmienky, ako na samotnú
v˘robu. 

Stavby majú slúÏiÈ ºuìom a preto verím, Ïe táto
stavba vytvorí príjemné prostredie pre jej uÏíva-
teºov.

Slovo hlavného zhotoviteľa

Fasáda budovy je zo severnej a vý-
chodnej strany zateplená klasicky
a z jednej časti západnej strany je
okrem zateplenia opatrená aj meta-
lickým Alucobondom. Druhá časť zá-
padnej a celá južná strana je zo skle-
ného dvojplášťa. Takýto materiál má 
za úlohu brániť prehrievaniu fasády
a zvukovo izolovať budovu. Dvojplášť 
sa skladá z vnútornej fasády vytvorenej
pásovými oknami so zateplenými para-
petmi a z vonkajšej fasády z bezpeč-
nostného skla. 

Všetky vonkajšie zasklenia sú dopl-
nené tieniacou technikou. Oživením
fasády je vystriedanie dvoch odtieňov
skla v kombinácii s vyčnievajúcou oran-
žovou lištou, ktorá jej dodáva určitú
plasticitu. 

Nová budova MONDI SCP je predov-
šetkým moderným kancelárskym objek-
tom. Možno hovoriť o inteligentnej

budove, nakoľko spĺňa najvyššie nároky
na úspornosť prevádzky, ekológiu
a kvalitu pracovného prostredia. Dvoj-
plášťová fasáda umožňuje prirodzené
vetranie aj clonenie jednotlivých kance-
lárií, čím sa zabraňuje ich prehrievaniu.
Všetky energetické a technické funk-
cie budovy sú riadené centrálnym
systémom, vďaka ktorému je prevádzka
v budove úsporná. 

Do budovy je zabezpečený bezbarié-
rový prístup a na jednotlivé podlažia je
možné sa dostať, okrem schodísk, tromi
osobnými výťahmi. Reprezentatívny
výraz budovy určite oživí aj postupné
dopĺňanie zelene v jej okolí. 

V spolupráci 
s PROMA s. r. o. 

a INGSTEEL, spol. s r. o. 
pripravila Martina Trnkusová 
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