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Nova Streda 

Cestu z hlavného mesta do Dunajskej Stredy lemuje sídel-
ná kaša podnikateľského baroka a  tuctovej radovej zástavby. 
Kolorit regiónu navyše dotvára zvláštny odtieň organickej 
postmodernej architektúry, akú v  ostatných končinách kra-
jiny veľmi nevidieť. Plodný kraj plný slnka by mal akoby bližší 
vzťah k  maximalizmu, než k  strohej vecnosti modernizmu. 
Ten v regióne reprezentujú dnes už len všedné horizonty by-
tovej výstavby zo sedemdesiatych až osemdesiatych rokov  
20. storočia. Práve na okraji jedného takého sídliska je situo-
vaný obytný súbor Nova Village. V mestskej časti Sever, za ra-
dom obchodných prevádzok, sa v nenápadnej uličke nachádza 
susedstvo, ktoré v kontexte vyššie uvedených zážitkov ihneď 
zaujme. Alternatívna realita k vizuálne presýtenému okoliu je 
zhmotnená trojicou neveľkých, modernisticky tvarovaných 
bielych bytových domov, ľahko osadených na ploche záhrady. 

Biele kubusy
Súkromný investor vlastniaci sčasti zastavanú parcelu na 

nej sprvu zrekonštruoval objekty polyfunkcie. Tie dnes tvo-
ria bariéru od rušnej miestnej komunikácie. Areál minulý rok 
doplnil súbor troch bytových domov, ku ktorým v súčasnosti 
pribúda štvrtý s  celkovým počtom 32 bytov. Už pohľad na 
situáciu umiestnenia dáva tušiť komornú atmosféru prostredia. 
Architekti z ateliéru What?! umiestnili štvoricu totožných ob-
jektov v racionálnej pravouhlej kompozícii okolo vnútorného 
voľného priestoru záhrady. Objekty sú osadené s  priamym 
kontaktom na terén, čím je minimalizovaná výška a  súbor 
pôsobí vzdušne. Nenápadný detail styku objektu s  okolitým 
terénom je riešený úzkym ustúpeným soklom s  tmavým po-
zadím, ktorý vytvára dojem levitácie objektov nad terénom. 
Každý dva a  pol podlažný objekt ukrýva spolu 8 bytov. Na 
prízemí a prvom nadzemnom podlaží sú to tri identické troj-
izbové byty štandardnej veľkosti 75 m2. Prízemné byty sú tak-
mer na úrovni záhrady a ku každému prízemnému bytu prislú-
cha aj fyzicky nevymedzený tri metre široký priestor trávnatej 
plochy. Na druhom ustúpenom podlaží sa nachádza dvojica 
štvorizbových bytov so strešnou terasou. 

Všetky byty majú orientáciu na juhozápad, resp. juhový-
chod. Slnečná strana objektov je po celej dĺžke tvorená 
lodžiami. Každý byt má vďaka tomu dostatok svetla a zároveň 
prístup na lodžiu, ktorá je dostatočne široká, aby počas letných 

Nova Village 
Dunajská Streda

What architects
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mesiacov nevpúšťala do interiéru slnko a naopak v zime priestor 
dostatočne preslňovala. Všetky okná v byte sú od podlahy po 
strop. Tieto veľkorysé okenné výplne v prípade obývačky spo-
jenej s kuchyňou vizuálne rozširujú životný priestor ďaleko za 
limit podlahovej plochy bytu. Vzhľadom na orientáciu objek-
tov na slnečnú stranu je si väčšina bytov v komplexe otočená 
chrbtom, čo aj napriek malej vzdialenosti medzi domami 
zabezpečuje maximálny pocit súkromia. 

Nova Village sa nevyhla realite slovenskej architektúry. Nie 
všetky detaily sa počas realizácie výstavby podarilo udržať pod 
kontrolou. To sa odrazilo najmä v  materiálovom prevedení 
niektorých prvkov fasády, ako aj na štandarde zariadenia by-
tov. Je to na škodu výsledku, ktorému nechýbalo veľa k plnej 
spokojnosti. Daný kvalitatívny štandard finálneho prevedenia 
je však do značnej miery pochopiteľný, predsa len investor 
v  regióne nedisponuje predajnými maržami hlavného mesta, 
čo tlačí cenu realizácie nadol. Tvorivý architektonický dohľad 
je však vždy pripravený na takéto kompromisy. 

V záhrade
Niektoré koncepčné rozhodnutia výrazne prispievajú  

k priaznivému výsledku. Architekti oddelili statickú a dynamic-
kú automobilovú dopravu mimo vnútorného priestoru objek-
tov. Kompozícia objektov umožňuje, že automobily ostávajú 
dokonca mimo výhľadových osí všetkých bytov. Obyvatelia tak 
nežijú na parkovisku, ako je pri takejto mierke projektu často 
pravidlom, ale naopak v záhrade s výhľadom na stromy. 

Architekti rovnako správne nepodľahli pokušeniu nasilu 
kultivovať centrálny priestor medzi jednotlivými objektami 
tradičným spôsobom, teda osadením chodníkov a  mobi-
liáru. Naopak, dokonalá rovina krajiny v  Dunajskej Strede je 
sprítomnená trávnatou plochou, z ktorej vyrastajú len kmene 
vzrastlej zelene. Existujúca zeleň je pozostatkom pôvodnej 
záhrady, z ktorej je možné ešte odčítať riadok starých jabloní. 
Južanský esprit ,,parku” vnáša rovnako aj rad agátov. Architek-
ti zamýšľali dotvoriť centrálny priestor rôznymi aktivitami, je 

však možno lepšie, ak takýto rozvoj prenechajú už samotným 
obyvateľom. 

Sociálny rozvoj
Budovanie komunity a prinavrátenie k susedskému spôso-

bu života je téma, ktorá sprevádza slovenskú architektúru od 
opustenia konceptu prefabrikovaných sídlisk. Komunitný život 
sa však nedá obyvateľom vnucovať. Vytváranie vhodných pod-
mienok, kombinácie mierky, vzdialenosti a  priestoru sú do-
brým predpokladom, aby obytný súbor Nova Village vytvoril 
priaznivé životné prostredie. Sociálna udržateľnosť prostredia 
by v  konečnom dôsledku mala byť cieľom každého novo-
vzniknutého bytového komplexu. Bolo by zaujímavé sledovať, 
ako sa toto miesto v  najbližších rokoch bude meniť, či budú 
pribúdať necitlivé zásahy majiteľov, ako altánky a  prístrešky 
alebo naopak spoločne – konsenzom – dospejú k budovaniu 
spoločného sociálneho prostredia pre interakciu a oddych detí 
a  dospelých. Ľuďom nestačí poskytnúť len samotný obytný 
priestor. Spoločnou úlohou zadávateľa a architekta by malo byť 
poskytnúť ľudom predovšetkým priestor pre spokojný život. 

 
Kam smeruje bytová výstavba?
Obytný súbor v Dunajskej Strede je potvrdením nastoleného 

trendu v  oblasti bytovej výstavby na Slovensku, kde je možné 
pozorovať rast kvality, ako po architektonickej, tak aj materiálovej 
stránke. Vyššie opísané kvality sa stávajú štandardom, ktorý je 
zaiste dobré udržiavať, avšak rovnako potrebné je postupne ich 
obsahovo aj ďalej rozvíjať. V ideálnej krajne by bývanie Nova Vil-
lage bolo vzorom a štandardom dotovanej komunálnej bytovej 
výstavby naprieč krajinou. Vzorom práve preto, že má priestorové 
a typologické kvality, ktoré sú dobrým predpokladom pre šťastný 
život jeho obyvateľov. Kým sa tak stane, ešte potrvá. Medzitým je 
dobré, že kvalitné riešenia tak základnej úlohy architektúry, akou 
je bývanie, si čím ďalej tým viac nachádzajú cestu aj mimo centra 
bytového boomu v hlavnom meste. 

Martin Zaiček
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Nova Village, Športová ulica, Dunajská Streda
Investor: FLÓRA NOVA, s. r. o.

Autori: What architects / Tomáš Krištek, Ondrej Kurek

Spolupráca: Attila Hencze

Projekt: 2013 – 2015, realizácia: 2015 – 2017 

Plocha pozemku: 6 480 m2, zastavaná plocha: 1 176 m2

Úžitková plocha: 3 054 m2, obstavaný priestor: 10 584 m3

Foto: Tomáš Krištek

Ondrej Kurek   

*1986 Žilina 

°2011 VŠVU Bratislava 

°2012 FA STU Bratislava  

Tomáš Krištek    

*1986 Brezno    

°2011 FA STU Bratislava 
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