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Urbanistické riešenie 
Štúrova ulica v Košiciach je súčasťou

najvýznamnejšej priečnej dopravnej
tepny smerujúcej do historického jadra
mesta. V západnom ukončení tejto ulice
sa nachádza areál bývalej Priemyselnej
banky, ktorý vznikol prestavbou admi-
nistratívneho objektu Slovenských mag-
nezitových závodov (autori prestavby:
Kopa spol. s r. o., Ing. akad. arch. Karol
Gregor, Ing. arch. Marián Pitka). Ten
bol postavený na mieste staršej nízko-
podlažnej zástavby, vytvárajúcej na Štú-
rovej ulici jasnú uličnú čiaru s nárožím
na Kuzmányho ulicu. Po jeho komplet-

nej rekonštrukcii objekt kúpil nový
majiteľ a naštartoval novú etapu zmien.
Jednou z hlavných podmienok zmien
bolo aj vytvorenie dostatočného množ-
stva parkovacích miest rešpektujúcich
existujúcu zástavbu. 

Plánovaný projekt dopravného rieše-
nia tejto časti Štúrovej ulice predpokla-
dá formovanie zastávok, odbočovacích
pruhov a nových semaforov, čo dáva
predpoklad pre dopravné napojenie
parkingov bývalej Priemyselnej banky.
Takéto riešenie odbremení zaťaženie
Kuzmányho ulice predovšetkým v križo-
vaní s ulicou Čajakovou. 
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Koncom minulého roka v Košiciach dokončili druhú etapu dostavby areálu bývalej
Priemyselnej banky novým objektom a nazvali ho Business Centre Košice II. Administratívny
objekt je zložený z troch vzájomne prepojených budov a charakteristický je celosklenou
fasádou s kamenným olemovaním. Jeho dominantou je centrálne umiestnená vežová
budova a po jej stranách sa „vlnia“ dve hmotou podobné budovy, ktoré celý objekt
architektonicky dotvárajú.

Úvahy pre rozvoj areálu Priemyselnej
banky do budúcnosti, by umožnili dofor-
movať uličnú čiaru severnej strany Štú-
rovej ulice v nadväznosti na urbanistic-
ko-architektonický koncept Ing. arch.
Jána Šprláka-Uličného v areáli súdov.
Dnešný objekt bývalej Priemyselnej
banky by sa tak stal súčasťou areálu
s potlačením jeho výrazne dominantnej
schodiskovej veže a strešnej celoskle-
nej nadstavby. Inšpiráciou pre autorov
bola aj kompozícia hmôt areálu súdov,
vďaka ktorej doplnili dnešný objekt
hmotu bývalej Priemyselnej banky
o strednú hmota – bližšiu k súdom
(rovnakú výškou ako vyššia zo súdnych
budov), najnižšia hmota je v nároží,
naznačuje zmenu smeru uličnej čiary
na Štúrovej ulici a výškovo hľadá dialóg
v zástavbe Kuzmányho ulice aj s odsko-
čením hmoty v strešnej rovine – t. j.
vytvorenie línie rímsy. 

Architektonické riešenie 
Autori architektonickej koncepcie

objektu v plnej miere rešpektujú urba-
nistické princípy zástavby v danej
oblasti. Všetky tri budovy majú spoloč-
né črty v podobe kriviek hmôt. Objekt
bývalej Priemyselnej banky je charakte-

ristický celosklenou fasádou s kamen-
ným olemovaním a organicky tvarova-
nou vežou so schodiskom, výťahom
a sklenou nadstavbou. Dominantnosť
tejto hmoty je doplnená dvojicou hmôt,
ktorých tvar vznikol ako odpoveď orga-
nickej hmoty bývalej Priemyselnej
banky. Všetky tri hmoty (budovy) sú
v strešnej rovine modifikované. Najniž-
šia z trojice budov je hmotou ulice
a nárožia. Jej vlnovka prechádza z Kuz-
mányho ulice do Štúrovej ulice s nazna-
čením zmeny smeru v jej východnejšej
časti. Druhá budova kompozične uzatvá-
ra západnú stranu Kuzmányho ulice
s prelamovanou uličnou čiarou vzniknu-
tou dostavbami bytových domov a vlast-
ne aj objektom bývalých Slovenských
magnezitových závodov. Hmota tretieho
objektu kompozične nadväzuje na
objekty súdov a dostavbu areálu polície.
Spojenie tejto hmoty preskočením Kuz-
mányho ulice v rytmickom kroku hmoty
vrcholí v kompozícii tiež jednoduchých
geometrických hmôt kvádrov súdov.
Kompozícia troch budov má v strednej
časti vstupný kváder, ktorý sa dvíha až
do výšky 2. NP. Toto riešenie jasne pred-
stavuje tri hmoty administratívy a vstup-
nú halu. Materiálové riešenie fasád

predstavuje sklo a jeho transparentnos-
ťou v kombinácii s kameňom. 

Obvodový plášť 
V prevažnej časti je obvodový plášť

celého objektu vytvorený fasádnym
systémom na báze hliníka a skla v kom-
binácii s kamennými prvkami, s izolač-
ným zasklením so súčiniteľom prestupu
tepla k = 1,1 (W m-2 K-1 ) a s úpravou na
zníženie prestupu slnečnej energie. 
Na 1. PP a 1. NP, v časti hospodárskeho
dvora, je obvodový plášť vytvorený
murovanou stenou z tehál Porotherm 
14 P+D hr. 150 mm zateplenou kontakt-
ným zatepľovacím systémom Nobasil
hr. 150 mm. 

Jednotlivé požiarne úseky v objekte
sú oddelené zvislými a vodorovnými
požiarnymi pásmi, ktoré sa stýkajú
s požiarnou stenou alebo požiarnym
stropom po celej hrúbke požiarnej
steny alebo požiarneho stropu. Vodorov-
né požiarne pásy majú železobetónovú
vodorovnú nosnú konštrukciu a murova-
ný parapet so stierkou z oboch strán.
Styk s fasádnymi profilmi je uzatvorený
sadrokartónovými doskami. Na hornej
ploche je osadený parapet. Sklá v uza-
tvorených dutinách v mieste požiarnych

vodorovných pásov sú kalené. Požiarna
odolnosť požiarnych pásov je EW 90
D1. Zvislé požiarne pásy sú murované
a aj sadrokartónové zo systému RIGIPS
s požiarnou odolnosťou EW 90 D1. Utes-
nenie styku s fasádnymi hliníkovými
profilmi je sadrokartónovými doskami. 

Vďaka situovaniu v centre metropoly
východného Slovenska tvorí areál Busi-
ness Centre Košice II, jednu z hlavných

dominánt mesta Košice. Od jeho histo-
rického centra je vzdialený iba 5 minút
chôdze, avšak s výbornou dopravnou
dostupnosťou, s možnosťou parkovania
na vonkajších parkoviskách či v pod-
zemných garážach. Objekt ponúka
technický a architektonický štandard,
služby centrálnej recepcie, 24 hodinovú
strážnu službu i reštauráciu. Pre účely
obchodných stretnutí je možné si krát-
kodobo prenajať atraktívne rokovacie

miestnosti a kancelárie s kompletným
servisom, moderným vybavením 
a s možnosťou zabezpečenia obsluhy
alebo cateringu. 
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