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Z histórie Westend Business Park 
Pôvodnými budovami areálu, pri zná-

mej frekventovanej križovatke na Pat-
rónke v Bratislave, boli budova Výskum-
ného ústavu papiera a celulózy (VÚPC),
Štátneho drevárskeho výskumného
ústavu (ŠDVÚ) a výšková budova Ligno-
projektu, ktorá donedávna dominovala
a bola orientačným bodom v tomto
priestore. Po rekonštrukcii Lignopro-
jektu bola budova premenovaná na
Westend Tower a v tomto období sa
začala aj premena a dostavba celého
areálu. Po sanácií budovy VÚPC a jej
nádvoria, dostal areál názov Westend
Business Park a začala sa v ňom pláno-
vať výstavba novej administratívnej
budovy Westend Square, podľa víťazné-
ho projektu architektov Mgr. art. Karola
Stassela a Ing. arch. Juraja Šujana. Kríza
v stavebníctve spôsobila, že výstavba
tejto budovy sa asi na rok a pol preruši-
la, ale od leta 2010 sa opäť naštartovala
a za približne rok aj dostavala. 

Urbanistické riešenie 
Už pri architektonickej koncepcii

museli autori dodržať výškové a uličné
vymedzenie v zóne v smere hlavnej
kompozičnej osi Lamačskej cesty a tiež
svetlotechnické limity jestvujúcej okoli-
tej zástavby. Novú hmotu zalícovali s už
existujúcou budovou Westend Parking
(susediaceho parkovacieho domu), pri-
čom hrana navrhovaných garážových
suterénov a príjazdu k nim je posunutá
až na hranicu parcely. Peší prístup do
vstupných priestorov nového objektu je
od dopravného uzla Patrónka, chodní-
kom pri Lamačskej ceste, s prepojením
na peší ťah Dúbravskej cesty. 

Nová budova Westend Square susedí
so staršími budovami Westend Tower,
Westend Point a Westend Court. Navrh-
nutá je v dostatočných odstupoch od
týchto objektov tak, že jej poloha umož-

Medzi Lamačskou a Dúbravskou cestou v lokalite bratislavskej Patrónky, vyrástla moderná
administratívna budova Westend Square, ktorá svojou jednoduchou hmotou nadčasovej
architektúry vhodne doplnila novovznikajúcu bratislavskú biznis zónu nazývanú Westend
Business Park. Zo spoločného parteru sa budova rozdeľuje na výškový objekt so
sedemnástimi kancelárskymi podlažiami a krídlo do ulice so šiestimi. Čisté hmoty obidvoch
častí sú len jemne horizontálne členené na jednotlivé podlažia a zasklené pásy sú
vertikálne delené rámami okien, z ktorých červené vyznačujú otvárateľné krídla. 

nila v západnej časti pozemku umiest-
niť výškový objekt so 17 poschodiami. 

Architektonické riešenie 
Hmotová skladba novej budovy je

tvorená kompozíciou jednoduchých hra-
nolových hmôt s masívnym vertikálnym

akcentom a reaguje na uvažovaný hre-
bienkový spôsob zástavby areálu
Westend Business Park.

Hlavný vstup do budovy autori zvýraz-
nili veľkorysým trojpodlažným vybratím
hmoty podopretej dvoma stĺpmi, podkolo-
rovanými výrazne červenou stenou za ni-
mi. Druhý vstup pre verejnosť je z opač-
nej strany budovy, oproti tomu hlavnému
– obidva sú z Lamačskej cesty. 

Nová administratívna budova je pre-
vádzkovo samostatná, vertikálne rozčle-
nená na garážový suterén, parter, kan-
celárske nadzemné podlažia a techno-
logickú nadstavbu. Výrazný hlavný
vstup v parteri vovedie návštevníka do
priestorov trojpodlažnej vstupnej haly
v jadre dispozície, vybavenej recepč-
ným pultom, prístupnej aj z nižšej hmoty
opačným druhým vstupom. 

Voľne verejnosti prístupný parter
tvorí reštaurácia so 184 stoličkami,
kaviareň s možnosťou obsluhy ďalších
stolíkov aj vo vstupnej hale a strešnej
záhrade vo vnútrobloku, trafika, kveti-
nárstvo a ďalšie prenajímateľné priesto-
ry. Sú tu situované aj toalety vrátane
kabíny pre imobilných návštevníkov. 

Ako v exteriéri je skombinovaná sivá
farba betónových stien s červenými
rámami otváracích okenných krídiel
zasklenej fasády, aj vo vstupných pries-
toroch interiéru sa zopakovala sivá
farba betónových stĺpov s výrazným
červeným lesklým skleným obkladom
výťahových hál do 18 a 7 podlažného
traktu, prístupných zo vstupnej haly cez
turniketové bezpečnostné uzávery. 

V jadre výškovej časti je situovaná
výťahová hala s piatimi výťahovými kabí-
nami, v jadre nižšieho traku vo výťaho-
vej hale sú dve výťahové kabínky, ďalej
pri obidvoch jadrách sú situované úni-
kové cesty a vertikálne inštalačné a vet-
racie jadrá. 

Cez turnikety k výťahom a na jedno-
tlivé poschodia majú prístup iba identi-
fikovaní pracovníci a návštevníci. Nad-
zemné poschodia tvoria prenajímateľ-
né administratívne priestory, ktoré
možno variabilne zariadiť. Krídlo do
ulice má tri, resp. šesť kancelárskych
podlaží, výškový objekt sedemnásť. Pri
komunikačných a inštalačných jadrách
sú umiestnené sociálne zázemia a sla-
boprúdové rozvodne. Osemnáste je
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technologické podlažie so strojovňami
vzduchotechniky, výťahov, chladenia
a kotolňou. 

Dispozičné riešenie 
Dispozícia budovy je navrhnutá

funkčne a pre užívateľov budovy zrozu-
miteľne. Základom dispozičného rieše-
nia sú dva trakty kancelárskych priesto-
rov, pričom v strede každého z nich je
umiestnené komunikačné jadro. 

Pôdorys typického podlažia výškovej
aj nižšej časti, umožňuje variabilné
zostavy kancelárskych priestorov pre
jednotlivých nájomcov. Obmedzujúcim
faktorom je iba nutnosť zachovania
voľného prístupu ku výťahovej hale
a tým aj ku dvojici únikových schodísk. 

Šírka traktu do ulice umožňuje zria-
denie veľkopriestoru aj pre účely rôz-
nych call-centier, či dispečingov. 

Technologická nadstavba výškovej
časti, prístupná únikovým schodiskom
a evakuačným výťahom, obsahuje kotol-
ňu vykurovania, strojovňu vzduchotech-
niky, strojovne výťahov, strojovňu chla-
denia a v časti exteriérový priestor
určený pre chladiace zariadenia. Troji-

ca komínov, vychádzajúca z nadstavby,
je určená pre odvod spalín z kotlov
vykurovania. 

V otvorenej halovej garáži, na troch
suterénnych podlažiach, sú parkovacie
miesta pre 260 osobných vozidiel, skla-
dové priestory a priestor pre technolo-
gické vybavenie budovy. Prísun tovaru,
nábytku a potravín, aj odvoz komunál-
neho odpadu je možný z polouzavreté-
ho priestoru medzi kontrolovaným vjaz-
dom a výjazdom z garáže, umiestnený-
mi medzi rampami z Lamačskej cesty.
Na tieto priestory nadväzujú sklady reš-
taurácie aj miestnosť komunálneho
odpadu. 

Materiálové 
a konštrukčné riešenie 

Nová budova Westend Square pozo-
stáva z podzemných podlaží kompakt-
ného tvaru a nadzemných podlaží zos-
kupených do 4- až 7-podlažného traktu
obdĺžnikového pôdorysu do Lamačskej
cesty a 17-podlažného výškového ob-
jektu štvorcového pôdorysu s techno-
logickým podlažím na úrovni 18. NP.
Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový

Ing. arch. Juraj ·ujan 
‰ujan_stassel s. r. o. 

Asi to v‰etci poznáte. Niektoré projekty beÏia plynule
a priamoãiaro od prvotn˘ch ‰kíc aÏ po kolaudáciu. Nie-
ktoré po mnoh˘ch peripetiách, zádrheloch a vynúten˘ch
prestávkach rôzne o‰kreté napokon predsa len zdarne
doplávajú do prístavu. A niektoré v dne‰n˘ch ãasoch
zastanú na polceste, s nevyrovnan˘mi vzÈahmi úãastní-
kov a mementom, varovne vzt˘ãen˘m na pozemku.

Prezentovaná budova bola príbehom kdesi upro-
stred. Zaãal vyzvanou architektonickou súÈaÏou na rie-
‰enie administratívnej budovy s vybavenostn˘m parte-
rom. Vianoãn˘ ãas na prelome rokov 2005-2006 sme
tak strávili nad súÈaÏn˘m návrhom. Základné rie‰enie
nám vychádzalo z premisy uplatnenia v˘‰kov˘ch domi-
nánt vo väzbe na hlavné uzly radiálno-okruÏného
dopravného systému mesta, z urbánneho kontextu, 
zo vzÈahu ku veÏi b˘v. Lignoprojektu, dopravn˘m a pe-
‰ím Èahom. Lokalita je nielen územn˘m plánom mesta
chápaná ako kompoziãn˘ uzol a tento fakt sme chceli
v súÈaÏnom návrhu primerane zohºadniÈ. Nasledovali
‰tandardné stupne projektovej dokumentácie; zároveÀ
sme spolu s Jurajom Polyákom vypracovali aj zastavo-
vací plán celého územia WBC s objektami, urãen˘mi na
realizáciu v ìal‰ích etapách. V roku 2007 sºubne roz-
behnutú v˘stavbu v‰ak ãoskoro zastavil prepad na rea-
litnom trhu. Poãas vynútenej prestávky do‰lo k dnes
beÏnej tzv. optimalizácii projektu, developerovi sa v‰ak
podarilo zabezpeãiÈ dofinancovanie stavby. Po jej
opätovnom spustení sme sa sústredili na udrÏanie
základn˘ch parametrov stavby. Dnes uÏ moÏno pove-
daÈ, Ïe zmenami rie‰enia budova zásadne neutrpela
a základná koncepcia bola zachovaná.

Na tomto mieste sa „dopustím“ v‰eobecnej‰ej
úvahy, net˘kajúcej sa len tohto projektu. Navrhovanie
budov je nielen poslanie, ako sa s ist˘m pátosom tvr-
dieva, ale aj beÏné povolanie, ako azda kaÏdé iné. Je to
po celú dobu v˘stavby a jej prípravy trvajúci zápas
o dosiahnutie maxima moÏného. Architekt zápolí
s obmedzeniami vlastnej predstavivosti a technickej
erudície, dôslednosti svojej i svojich spolupracovní-
kov, s ãastokrát príli‰ konkrétnymi i protichodn˘mi
predstavami stavebníka, neutíchajúcimi klientskymi
zmenami, obmedzeniami postupne zo‰krtávaného roz-
poãtu, komplikovan˘mi dodávateºsk˘mi vzÈahmi, stup-
Àujúcim sa chaosom, ãi obãasn˘m ‰lendriánom
anonymn˘ch sub-subdodávateºov, priãom zo v‰etk˘ch
úãastníkov v˘stavby je personálne, finanãne i technicky
zvyãajne najslab‰ie zabezpeãen˘m partnerom. Na kaÏ-
dej stavbe sa stretávajú ºudia rôznych povahov˘ch
vlastností, odborn˘ch schopností i miery pracovného
nasadenia a to na v‰etk˘ch stranách trojãlenky investor
– projektant – dodávateº. Proces v˘stavby je teda laví-
rovaním medzi chcen˘m a dosiahnuteºn˘m; to nie je
nariekanie, ale kon‰tatácia.

Koneãn˘ produkt je v tomto zmysle viac dosiahnu-
teºn˘m, ako chcen˘m. Ak vykazuje isté kvality, je to
vìaka tomu, Ïe nadkritické mnoÏstvo zúãastnen˘ch sa
k nemu bez ohºadu na spomínané úskalia stavalo pozi-
tívne. A najmä za to im patrí na‰a vìaka.

Slovo autora 

Situácia

1. NP

monolitický skelet pôdorysného modulu
7,8 m, vo výškovej časti doplnený steno-
vým stužujúcim jadrom. 

Fasády sú tvorené hliníkovým rámo-
vým okenným systémom s prerušeným
tepelným mostom, zaskleným priehľad-
ným izolačným dvojsklom, eliminujúcim
hluk z rušnej dopravy. V module 2,6 m
je v pevnej fasáde vždy umiestnené
otváravé okno, odlíšené od šedých
rámov pevnej časti výrazným červeným
sfarbením.

Zvislý rytmus zasklenej fasády autori
dosiahli radením horizontálnych
netransparentných pásov nerovnakej
výšky, zodpovedajúcich trom variantom
parapetného riešenia kancelárskych
podlaží. Netransparentné parapety
majú výšky 0,0 m, 0,4 m a 0,8 m od po-
chôdznej úrovne daného podlažia. Ich
umiestnenie na fasáde sa rôzne strieda.
Parapety sú konštrukčne tvorené zo
zavesených prefabrikovaných sendvi-
čových panelov, s povrchovou úpravou
z pohľadového betónu. Znížený parapet
alebo bezparapetné riešenie umožňuje
veľkorysé prepojenie vnútorného a von-
kajšieho priestoru vrátane výhľadov. 

Netransparentnú fasádu štítovej
steny a technologického osemnásteho
podlažia výškového objektu tvoria tak-
tiež prefabrikované železobetónové

sendvičové panely s povrchom z pohľa-
dového betónu. Plné steny nízkej časti
sú ukončené kontaktným zateplovacím
systémom. Transparentný obvod parte-
ru tvorí hliníkový fasádny stĺpovo-prieč-
nikový systém, zasklený priehľadným
izolačným dvojsklom. Protikladom
zasklenej fasády vstupnej dvorany je
čelná plná stena, uzatvárajúca trojpo-
dlažný odskok hlavného vstupu, tvorená
veľkoformátovými obkladovými doska-
mi na báze tepelne vytvrdzovanej živice
červenej farby. 

Konštrukčná výška podlaží umožňuje
zriadenie zdvojenej podlahy pre skrytie
silnoprúdových a dátových rozvodov
a zároveň nainštalovanie odnímateľných
podhľadov pre trasovanie osvetľovacích
a zabezpečovacích rozvodov, vzducho-
vodov a osadenie fan-coilov, resp. chla-
dených stropov. Okrem pilierov v rastri
7,8 m a stužujúceho jadra, všetky ostat-
né priestory je možné deliť prestaviteľ-
nými priečkami a dverovými modulmi.
Materiály priečok, podláh, povrchov
a zariaďovacích predmetov v kancelár-

skych priestoroch si zvolia budúci
nájomcovia. Technické zariadenia
budovy sú umiestnené na odpružených
základoch v nadstavbe nad strechou
výškového traktu. 

Čo sa týka piatej fasády – strechy
garáže vo dvore – autori ju vyriešili for-
mou pobytovej strešnej záhrady a tým
osviežili aj vnútroblok objektu. 

Zámerom investora bolo vybudovať
administratívnu budovu štandardu typu
A, čo sa aj podarilo a ocenia to najmä
nájomcovia a užívatelia budovy. Okrem
toho iste ocenia aj logické prevádzko-
vo-dispozičné riešenie, technické vyba-
venie kancelárskych priestorov a prida-
nou hodnotou kancelárskych priestorov
na vyšších podlažiach je aj príjemný
výhľad z okien na zelené lesy v okolí
Železnej studničky. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Jurajom Šujanom 

pripravila Martina Horváthová 
Foto: Jana Ilková

SpoloãnosÈ Hasil s. r. o. sa podieºala pri budovaní tohto objektu dodávkou poÏiarnych dverí
hliníkov˘ch a stien zasklen˘ch a pln˘ch – v celkovej dodávke 529 m2, oceºové dvere v celkovej
dodávke 608 m2. Dodané kon‰trukcie mali poÏiarnu odolnosÈ – EI 30,EI 45, EI 60 a EW90 alebo
boli bez poÏiarnej odolnosti.


