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K onečne konverzia 

O záchrane industriálneho dedičstva sa veľa hovorí, píše 
a workshopuje. Keď však príde na lámanie chleba a priemyselný 
objekt naozaj prestane slúžiť svojmu účelu, vždy sa nájde dosť 
dôvodov, prečo má ustúpiť novej, väčšej, často bezvýraznej 
výstavbe – česť výnimkám. Haly v  areáli Výskumného ústavu 
zváračského v  Bratislave tiež stratili svoj pôvodný účel. Stali 
sa prebytočnými a  keďže nespadali pod pamiatkovú ochranu, 
žiadna diskusia sa ani neočakávala. O to viac prekvapil zámer in-
vestora jednu z hál revitalizovať a začleniť do mestskej štruktúry 
zahusťujúceho sa Podhorského pásu.

Sliačska ulica, pri ktorej je hala situovaná, tvorila donedávna 
hranicu medzi komplexnou bytovou výstavbou pozdĺž Račianskej 
ulice a  uzavretým priemyselným areálom Výskumného ústavu 
zváračského. S postupujúcou zástavbou vinohradov nadobúda 
ulica stále väčší význam a jednostranné ochromenie pri jej ústí 
do Račianskej ju jednoznačne hendikepovalo. Táto situácia sa 
stala východiskovým momentom pre ateliér Compass poverený 
projektom konverzie. Autori si na začiatku stanovili zdanlivo pro- 
tichodné priority – zachovanie charakteru priemyselnej haly 
s  jej špecifickým výrazom a  priestorovým členením a  súčasne 
vytvorenie plnohodnotného partnera obytnej zástavbe na 
druhej strane ulice.

Prvým krokom bolo zbúranie plotov a  otvorenie celého 
areálu verejnosti. To umožnilo vybudovať verejný priestor ako 
predpolie hlavnému vstupu a  vybavenosti v  parteri. Samotný 
tvar haly zostal nezmenený. Rovnako ako pôvodná zváračská 
hala má dve časti usporiadané do tvaru písmena T – kubus situo-
vaný pozdĺž Sliačskej ulice s oceľovou konštrukciou a naň kolmé 
krídlo so železobetónovým skeletom zastrešené dvojstupňovou 
„bazilikálnou“ šikmou strechou.

Hoci v  minulosti bola hala jedným otvoreným priestorom, 
rozmery uličného krídla umožnili vloženie troch plnohod-
notných podlaží. Na prízemí sú obchodné priestory, zvyšné 
dve poschodia sú obsadené prenajímateľnými, zväčša bunko-
vými, kanceláriami. Pôvodná impozantná výška je čitateľná vo  
vstupnej lobby, do ktorej je vsadené hlavné schodisko a výťah. 
Otvorený priestor napriek neveľkým pôdorysným rozmerom 
pôsobí nesmierne vzdušne aj vďaka zasklenej fasáde, ktorá lob-
by presvetľuje. Charakter druhého krídla sa ešte viac približuje 
pôvodnej funkcii. Spodná časť s  dvojpodlažnou výškou slúži 
ako skladové priestory. V  hornej ustúpenej časti bolo pomo-

cou oceľovej konštrukcie vložené nové podlažie, v  ktorom sú  
otvorené kancelárske priestory. Obe podlažia dvorového krídla 
sú v závere prepojené sekundárnym schodiskom.

Delenie na uličné a  dvorové krídlo sa odráža nielen 
v dispozičnom riešení, ale aj vo fasáde. Kým nižšia časť je prak-
ticky „v pôvodnom znení“, len s nevyhnutnými rekonštrukčnými 
zásahmi, uličná fasáda prekonala výraznejší facelift v  snahe 
začleniť ju do kontextu obytnej štvrte. Nostalgicko-indus-
triálny kopilit nahradila rozihraná kompozícia rôzne veľkých 
štvorcových otvorov v  hladkej bielej stene. Na prvý pohľad 
pôsobí trochu formálne, má však svoje opodstatnenie. Okná od 
veľkosti strieľne po trojpodlažné zasklenie vstupnej haly okrem 
zahmlenia mierky umožňujú aj pomerne veľkú flexibilitu vnú-
torného členenia. Až do tej miery, že jednotlivé otvory sa dajú 
dočasne zaslepiť a  neskôr opäť využiť podľa momentálnych 
požiadaviek nájomcov. Napríklad v  parteri, kde boli pôvodne 
navrhnuté štyri obchodné jednotky, sídli v súčasnosti jeden in-
ternetový obchod, ktorý väčšinu priestorov využíva na sklady. 
To sa ale môže časom zmeniť.

Dnešná podoba administratívno-skladového areá-
lu v sebe odráža v rovnakej miere pokoru pred jeho 
históriou i energiu tvorcov. Táto kombinácia je zjavne 
príťažlivá aj pre jeho užívateľov.

Samostatnú pozornosť si nesporne zaslúži interiér haly. Tu 
sa asi industriálny charakter podarilo zachovať najviac. Nielen 
kvôli priznaniu väčšiny pôvodných oceľových a  betónových 
nosných prvkov, ale aj vďaka novým vloženým materiálom 
a  konštrukciám, ktoré sa priemyselným slovníkom výrazne 
inšpirujú. Autori výber materiálov ospravedlňujú obmedzeným 
rozpočtom, s  výnimkou obchodnej ceny však na nich nie je 
nič lacného. Naopak, jednoduchý biely náter, liate podlahy, 
neokázalé dvere pôsobia primerane, miestami doslova ele-
gantne. Spolu s pôvodnou budovou vytvárajú inšpiratívne pra-
covné prostredie pre kreatívnych ľudí.

Najväčší dôraz pri riešení interiéru bol kladený na vstupný 
priestor, ktorý má reprezentatívne parametre. Biela oceľová 
konštrukcia vložených galérií nenútene vrastá do nosnej 
konštrukcie haly. Transparentné schodisko bez podstupníc 
obopína výťahovú šachtu z  bieleho perforovaného plechu. To 
všetko vyniká na pozadí protipožiarnych stien murovaných 
z  tmavosivých betónových tvárnic. Zopár červených doplnkov 
v podobe kresiel a  lámp dodáva dynamiku. Pocit luxusu tu nie 
je reprezentovaný investovanými prostriedkami, ale vloženým 

Administratívno-skladový areál
Bratislava

Compass



44

A
R

C
H

 6
/2

0
16

úsilím a časom. Hľadanie optimálneho riešenia chvíľu trvá a ani 
stena z  betónových tvárnic nebola postavená na prvý pokus. 
Kým majstri dosiahli hodinársku presnosť vertikálneho ryhova-
nia požadovanú architektmi, museli občas aj búrať.

Dnešná podoba administratívno-skladového areálu v  sebe 
odráža v  rovnakej miere pokoru pred jeho históriou i  ener-
giu tvorcov. Táto kombinácia je zjavne príťažlivá aj pre jeho 
užívateľov. Dva týždne po oficiálnej kolaudácii, na rozdiel od 
mnohých novostavieb, je budova z  veľkej časti obsadená ná-
jomníkmi hľadajúcimi okrem dobrej lokality hlavne priestory 
s charakterom. Konverzia zváračskej haly na Sliačskej ulici doka-
zuje, že investícia do záchrany industriálnej architektúry nie je 
len čírym romantizmom, ale môže byť aj komerčne úspešným 
projektom.

Nora Vranová
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Administratívno-skladový areál Sliačska, Bratislava
Investor: SLOVUNIT SLIAČSKA, s. r. o., Bratislava
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Pôdorys 1. np

Pôdorys 4. np

Pôdorys 2. np

Rez pozdĺžny

Rezopohľad priečny

Situácia

Generálnym dodávateľom stavby bola spoločnosť H B H, a. s., www.hbh.sk. (s. 11) 

Na stavbe bola použitá ako povrchová úprava omietka weber.pas clean od spoločnosti Saint-Gobain Weber, www.weber-terranova.sk. (s. 7)


