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Architektonické riešenie 
Keďže bytový komplex je orientovaný

na rušnú hlavnú cestu, hlavný vstup
spolu s balkónmi ako aj krídla okien sú
nasmerované so sklonom 30 stupňov
k tichšej a južne orientovanej strane.
V budúcnosti sa, plánujú na obidvoch
pozdĺžnych stranách, postaviť ďalšie
dva bloky, preto sa na budove nena-
chádzajú žiadne okná smerujúce pria-
mo na východ a západ. Z jedného bytu
do bytu v protiľahlom bloku nie je pria-
my výhľad. Každý byt má výhľad iba na
svoj vlastný balkón, niekedy je jeho
súčasťou aj zasklená lodžia, takže
súkromie je zabezpečené. 

V Ľubľane sa v roku 2007 dokončila výstavba prvej časti bytového komplexu Tetris so 650
apartmánmi. Apartmány sú určené pre sociálne rodiny a celý komplex patrí Slovinskému
bytovému fondu. Stavba má 4 nadzemné a 2 podzemné poschodia – garáže, je 58 metrov
dlhá a 15 metrov široká.

Dispozičné
a materiálové riešenie 

Byty sa odlišujú svojou veľkosťou –
od garsónok s rozlohou 30 m2 až po 
3-izbové byty so 70 m2. Väčšie byty sa
nachádzajú na predných priečeliach
a poskytujú krajšie výhľady. Komplex 
je postavený z ekonomicky úsporných,
avšak kvalitných materiálov – podlahy
sú z dubového dreva, kúpeľne s mramo-
rovými obkladmi, a majú veľké okná
s vonkajšími kovovými žalúziami. Plán
stavby je vyhotovený takým spôsobom,
že pôdorysy poschodia sú flexibilné,
nakoľko iba nosné steny oddeľujú byty
od zvyšnej časti stavby. Žiadne ďalšie
vnútorné steny nie sú nosné. 

Mnohým ľuďom už projekt tohto
objektu pripomínal skladačku Tetris –
v ktorej jednotlivé geometrické útvary
vďaka šikovnosti jej hráča do seba
navzájom zapadajú, čím je možné vytvo-
riť celistvú plochu. Preto stavba dostala
takéto pomenovanie. 

Fasáda sa tvorila jednoducho – iba
sledovaním usporiadania pôdorysu
poschodia. Vnútorná nosná stena je
omietnutá, vonkajšia stena (ktorej
súčasťou je balkón) je zasklená a vsa-
dená do prefabrikovaného panelu. 

Panely sú drevené a pozostávajú
z troch farieb, ktoré vytvárajú vertikálny
striedavý vzor. Balkónové zábradlia
tvorí buď dierkovaný prefabrikovaný
panel alebo transparentné kovové
zábradlie. 
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