
34

A
R

C
H

 3
/2

0
15

34

Realizácie

34

Periféria

Som Zvolenčan. Nech vchádzam do svojho mesta  
z ktoréhokoľvek smeru, je mi z ponúkaného urbánneho vi-
zuálu značne nevoľno. Dožívajúce areály prevažne terciárnej 
sféry sa zmietajú v agónii mixu starých nadsluhujúcich objek-
tov, nekoncepčných parciálnych rekonštrukcií a nových pur-
panelových hál, všetko v procese trieštenia vlastníctva kedysi 
hrdých štátnych podnikov, v kultúre viditeľného nedostatku 
financií. Nie je to len problém Zvolena, skôr zemepisnej dĺžky. 
Kvalita periférie akoby klesala zo západu na východ, nielen  
v mierke našej malej krajiny, ale v celej zjednotenej Európe. 

Sú však aj výnimky. Vytŕčajú zo sivého pozadia a ukazujú 
možný spôsob, ako túto situáciu zmeniť a posúvať rysku kvality 
západným smerom. Aj vo Zvolene je ich niekoľko. Jedným z nich 
je administratívna budova, ktorá vznikla rozsiahlou stavebnou 
konverziou pôvodnej administratívnej budovy areálu Kovohron. 
Ten v minulosti zastrešoval regionálne potreby v oblasti stroj-
ného a doplnkovo aj stavebného zámočníctva v kombinácii 
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s ďalšími nadväzujúcimi profesiami, autoopravovňami a pod. 
Areál trpí všetkými spomínanými neduhmi. Rôznosť prístupov 
nových vlastníkov je jasne čitateľná a prispieva k charakteristic-
kej nehomogénnosti prostredia. Uličnú frontu faceliftovaných 
pôvodných objektov doplnili korporátne objekty autosalónov, 
kým dvorné časti zostávajú viac-menej bezo zmien. O to viac  
z prostredia vyčnieva autentický prístup úpravy pôvodnej 
kancelárskej centrály. 

Tá v princípe nezmenila svoj dominantný účel a zostala 
prevažne administratívou. Stratila však väzbu na ostatné prevádz-
ky areálu, funguje autonómne v oblasti, ktorá s pôvodnou 
funkciou nemá nič spoločné. Stav objektu pred rekonštrukciu, 
vzhľadom na nový požadovaný štandard, nevytváral priestor 
pre kompromisné riešenia. Budova prešla rozsiahlou staveb-
nou úpravou majúcou dosah hlavne na zlepšenie interiérového 
prostredia a zásadnú zmenu jeho štandardu. Základný stavebný 
objem však zostal zachovaný. 

Začnime však zvonku. Pôvodne išlo o budovu nesúcu jasné 
znaky doby svojho vzniku. Brizolitová fasáda prerušená tromi 
pásmi okien členenými jemnými oceľovými profilmi. Pod ňou 
ustúpené prevažne presklené obchodné prvé podlažie. Celý ob-
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jekt s jemne asymetrickou kompozíciou hmoty kombinujúcou 
plné a sklené plochy a plné nárožia s presklenými. Ako štandardný 
dobový bonus je vo fasádach aj interiéroch nasadený copilit. 

Čo sa rekonštrukciou zmenilo? Principiálne nič, v detaile 
všetko. Pásové okná zostali ako princíp zachované, ustúpené 
prízemie tiež, podobne ako aj striedajúce sa plné a presklené 
nárožia či asymetria hmoty. Vertikálna hierarchizácia bola do-
plnená o priznanie bytovej funkcie posledného podlažia. Ak by 
sa toto všetko udialo z pôvodných materiálov a v pôvodnom de-
taile, niekto by si zmenu možno ani nevšimol. Sme však v dobe 
pestrejšieho výberu materiálov a tlaku na stavebno-fyzikálne 
vlastnosti, preto sú profily okien plastové, parter je obložený 
veľkoplošným odvetraným obkladom, zábradlia vedia byť celo-
sklenené a pásy okien môžu byť vytlačené bližšie k vonkajšiemu 
povrchu. Drobné zmeny s veľkým modernizujúcim dosahom na 
vizuál, ktorý tak zodpovedá aktuálnemu storočiu. Oželieť mu-
síme copilit. Myslím však, že nám za ním nemusí byť zbytočne 
nostalgicky ľúto, pretože už v minulom storočí len s ťažkosťami 
plnil svoju konštrukčne neurčitú úlohu. Farebnosť exterié-
ru je dvojtónová. Tretí tón by mohol chýbať snáď len Danovi 
Nekonečnému. Všetko je v poriadku, čisté a na mieste.

To isté možno konštatovať o interiéroch. Pôvodný skelet, 

jeho modul, pozícia schodísk a hygienického zázemia preddefi-
novali ďalšiu deľbu priestoru. Tá nebola zbytočne znásilňovaná  
a vyšla v ústrety požiadavke stavebníka na bunkové delenie, ktoré 
po skúsenostiach s veľkopriestorom uprednostňoval. Funkčné 
členenie zostalo nezmenené, nosná administratívna funkcia je 
doplnená obchodnými priestormi na prízemí a dvojicou bytov 
v podstrešnom podlaží. Ich dispozícia vykazuje špecifiká tých 
situácií, kedy investor presne vie, čo chce, a preto nemá zmysel 
o nej diskutovať. Podobne je to s výberom materiálov v interié-
roch, kde bola pomerne jasná materiálová predstava budúceho 
užívateľa zorganizovaná interiérovým a priestorovým návrhom 
architektov. Proces dialógu s investorom je všadeprítomný  
a výsledok je v rámci regiónu a obzvlášť mikropriestoru viac ako 
slušný. Hlavná je však spokojnosť užívateľov. 

Hľadať drobné nedostatky nemá zmysel. Objekt z každého 
uhla pohľadu predstihuje kvalitu okolia a paradoxne práve to 
je jeho najväčší, dúfajme, že dočasný, nedostatok. Možno však 
práve tento rozdiel zapôsobí v území enzymaticky a podnieti 
svoje okolie ku kvalitatívnemu vzrastu. 

Martin Repický   
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Administratívna budova STRÁŽE, Stráž 223, Zvolen
Investor: Newcom 1, s.r.o.

Autori: Anita Stanková, Igor Salcer, Lukáš Šíp, Jozef Lulkovič

Projekt: 02. – 06. 2011, realizácia: 10. 2011 – 12. 2012 (budova),  

04. 2014 (okolie)

Plocha pozemku: 4 715 m2, zastavaná plocha: 503,2 m2

Úžitková plocha: 1 644,91 m2, obstavaný priestor: 6 623 m3

Foto: Tomáš Manina
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