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Urbanistické riešenie 
Najvýznamnejšou hodnotou pozem-

ku, kde sa komplex Minergo nachá-
dza, je jeho juhovýchodná orientácia
a výhľad na mesto Bratislava rovnakým
smerom s prístupom zo severozápadnej
strany. 

Urbanistický návrh vytvára vznik
dvoch samostatných líniových štruktúr
málopodlažných bytových domov, v pod-
zemí s parkovaním, ale na povrchu pre-
krytých zelenými strechami a záhradka-
mi prislúchajúcimi k bytom. 

Tieto štruktúry sú navzájom pôdo-
rysne rovnobežné, ale výškovo od seba
odčlenené, čo vzniklo prispôsobením

sa strmému svahu. Tento výškový roz-
diel umožňuje výhľady z oboch línií
smerom na mesto. Celkové umiestne-
nie líniových štruktúr vyplynulo aj
z orientácie svetových strán východ –
západ (V-Z). 

Architektonické riešenie 
Stvárnenie oboch línií bytových

domov vychádza z daností riešenej
lokality, funkčnej náplne objektu ako 
aj samotného dispozično-prevádzko-
vého riešenia bytov a samozrejme
požiadavky investora na limitné veľ-
kosti a celkovú skladbu bytov. Hmoto-
vo-priestorové usporiadanie vyplynulo

aj z kritérií a požiadaviek územno-
plánovacej dokumentácie. Vznikli 
dve pozdĺžne línie bytových domov
navzájom pôdorysne rovnobežných.
Každú líniu tvoria aditívne radené
sekcie A – E v línii východ a F – J
v línii západ. Atraktívne prostredie
strmého svahu, s výhľadmi na krajinu
mesta, umožnilo umiestniť bytové do-
my navzájom tak, že výškovo sú voči
sebe posunuté takmer o dve podlažia.
Toto kompozičné usporiadanie zacho-
váva priehľady a zároveň využíva zele-
né plochy na terasy so záhradkami pre
bytové jednotky. Aj posledné podlažie
je koncipované tak, že sa striedajú

Pri realizácii nového komplexu Minergo, situovaného na území bratislavskej Koliby, jeho autori
kládli dôraz na zníženie prevádzkových nákladov pri bývaní. Po architektonickej stránke má
komplex dvoch domov čisté a jednoduché línie. Postavený je tak, aby spĺňal parametre
nízkoenergetického riešenia so snahou získať certifikát so zaradením do energetickej triedy A.

strešné terasy s hmotou bytov, čo tiež
prispieva k nerušenému výhľadu a inti-
mite obytnej terasy. Snahou výtvarno-
architektonického stvárnenia objektov
bolo okrem vertikálneho rozčlenenia
hmôt aj - horizontálne členenie umoc-
nené nepravidelnosťou hliníkových

okien a hlavne výškovým posunutím
jednotlivých sekcií v línii, čím sa línie
prispôsobujú vrstevniciam Koliby. 

Architektonické stvárnenie používa
čisté a jednoduché línie, ktoré súvisia
nepriamo aj s technickým riešením,
súvisiacim s koncepciou nízkoenerge-
tického riešenia týchto domov. Objekty
prezentujú svojim stvárnením súčasnú
jednoduchosť, ktorá je obohatená plas-
ticitou fasád na juhovýchodnej strane
domov s lodžiami a polovysunutými
terasami. Medzi hornou a dolnou líniou
sú mierne odlišnosti v tvarovaní domov,
ktoré vyplývajú z väzby na svetlotech-
nické požiadavky obidvoch línií a tiež
okolitých objektov. 

Základnou filozofiou achitektonicko-
výtvarného návrhu objektov je vytvore-
nie uceleného, človeku určeného pro-
stredia pre bývanie s využitím všetkých
daností a atraktivity lokality Koliby. 

Dispozično-prevádzkové riešenie 
Bytový komplex je rozčlenený 

do dvoch samostatných línií V-Z. 
Obidve línie domu majú rovnaké

vrstvenie – vrstva statickej automobilo-
vej dopravy v podzemí je umiestnená
z časti pod nadzemnými podlažiami
a z časti je prekrytá zeleňou záhradiek

na úrovni terénu. Obytná vrstva je v nad-
zemných častiach objektu. 

Vďaka terénnej konfigurácii a pries-
torovému rozloženiu sa na úrovni static-
kej dopravy smerom v spáde terénu
aditívne priraďuje obytná časť, ktorá 
je rovnako obohatená o záhradky, čo
vytvára príjemné obytné prostredie.
Obidve podzemné garáže sú prístupné
spoločnou komunikáciou, výškovo sú
vzájomne posunuté podľa konfigurácie
terénu. Dispozične sa okrem automobi-
lových státí v týchto priestoroch umiest-
ňuje aj domová vybavenosť a technické
priestory. Bytové jednotky sú navrhnuté
tiež vzhľadom k orientácii V-Z. Väčšina
bytov má dennú časť orientovanú na
západ s výhľadom na mesto a nočnú
časť orientovanú na východ s ranným
slnkom. Byty sú riešené od 2- po 4-izbo-
vé, pričom najviac bytových jednotiek
je 4-izbových, potom 3- a najmenej 2-
izbových. 

Konštrukčné riešenie 
Vzhľadom ku geologickým pomerom

v danej lokalite, ktoré sú veľmi premen-
livé, bolo najvhodnejšie zakladanie ob-
jektov na pilótach rôznej dĺžky, podľa
zaťaženia a hĺbky skalného podložia.
Primárnymi nosnými konštrukciami

Lokalita: 
Koliba, Bratislava

Developer: 
ICT ISTROCONTI, a. s. 

Investor: 
SOPRA MINERGO, s. r. o.

Generálny projektant: 
hantabal architekti s. r. o. 

Hlavný zhotoviteľ: 
Hant BA, a. s. 

Teplovzdušné vykurovanie 
a chladenie tepelnými čerpadlami: 
Medacl spol. s r. o. 

Vonkajšie osvetlenie: 
Erilum, s. r. o. 

Elektrozásuvky a vypínače: 
Niko Slovakia spol. s r. o. 

Lehota výstavby: 
7/2009 – 12/2010

komplexu sú železobetónové steny.
V suteréne sú stĺpy kruhového prierezu
votknuté do základovej dosky aj do nos-
níka stropu. Zadná stena garáží, železo-
betónová, plní aj funkciu oporného
múra pre terén vyššieho radu bytového
domu, resp. svahu nad západným ra-
dom. Zvislé nosné konštrukcie tvoria
v suteréne železobetónové stĺpy a že-
lezobetónové obvodové steny z vodo-
vzdorného betónu. Medzi priestorom
parkovania a bytmi je použitá nosná
železobetónová stena a kontaktný za-
tepľovací systém Baumit. V miestach
dilatácie je použitá železobetónová
sendvičová stena. Obvodový plášť je
murovaný z tvárnic YTONG 20 mm
a doplnený kontaktným zatepľovacím
systémom Baumit. Medzibytové steny
tvorí nosná železobetónová stena, ktorá
spĺňa akustické požiadavky pre byty.
Obvodové nosné steny suterénu sú
z vodovzdorného železobetónu. Vnútor-
né nenosné deliace steny sú z keramic-
kej priečkovky POROTHERM 11,5 P+D.
Všetky horizontálne nosné konštrukcie
nadzemných podlaží sú zo železobetó-
nu v kombinácii s prievlakmi pod spod-
nú hranu ŽB dosky. Všetky pracovné
škáry horizontálnych aj vertikálnych
konštrukcií z vodovzdorného betónu 
sú doplnené pásmi z pozinkovaného
plechu. 

Nosnými prvkami stropov sú monoli-
tické železobetónové stropné dosky.
Atika je tiež železobetónová. V mieste
s rozvodmi vzduchu je nosník nahrade-
ný plochým nosníkom, resp. zosilnenou
doskou. Na niektorých miestach sa
nosné steny nenachádzajú pod nosnými
stenami vyššieho podlažia. Toto zaťaže-
nie musí preniesť nosník, niekedy oto-
čený nahor do steny vo vyššom podlaží.
Najviac takýchto prípadov je v strope
nad suterénom. 

Balkóny sú monolitické železobetó-
nové ukotvené do stropu s prerušením
tepelným mostom. Podobne sú schodis-
kové ramená so stupňami ukladané tak,
aby sa zvuk a otrasy neprenášali na
medzipodesty a podesty a z nich do
stropných konštrukcií alebo nosných
stien. 

Garáže sa nachádzajú v suteréne
objektu, sčasti pod bytovým objektom,
sčasti mimo objekt tak, aby sa na stre-
che garáží mohla zrealizovať parková
úprava dvorčekov pre priľahlé byty.
Nad vonkajšími parkovacími státiami je
stropná doska šikmá, lebo slúži na pre-
jazd aj nákladnými vozidlami. 

Oporné múry v predzáhradkách
a popri príjazdovej komunikácii v rámci
areálu sú z gabiónových eko-košov
požadovaného rozmeru. Jedine oporný
múr, ktorý je akoby pokračovaním zad-

nej steny 1. PP v línii východ je z vodo-
vzdorného železobetónu. 

Použité technológie 
Ako zdroj tepla sú použité tepelné

čerpadlá, doplnené rekuperáciou (spät-
ným získavaním tepla) a insoláciou.
Systém ohrieva vodu v domoch, zásobu-
je ich teplom a v lete zabezpečí ich
chladenie. Rozvod tepla zabezpečuje
teplovzdušné vykurovanie (samostatné
pre každý byt). Použité technológie sú
navrhnuté s dôrazom na zníženie pre-
vádzkových nákladov na bývanie. Filtrá-
cia privádzaného vzduchu zabezpečuje
vhodnosť bývania aj pre alergikov.
Prednosťou technológií je využívanie
obnoviteľných zdrojov energie. 

Dotvorenie spevnených plôch, zaze-
lenených terás, sadových úprav a malej
architektúry umocnilo celkový výraz
týchto bytových domov a dodalo pro-
strediu obytný charakter moderného
bývania, čo bol hlavný zámer pri vytvo-
rení celého bytového komplexu. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Jurajom Hantabalom 
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