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Súkromné 
západy slnka
Text: Mária Ďurčeková
Foto: Soňa Sadloňová

Na prvý pohľad sa toho o stavbe na kopci veľa nedozviete. Okoloidúci si všimne 

fasádu bez okien, kombináciu tehlového obkladu a veľkoformátových antracitových 

dosiek a nájde tu len vchod do domu. Nemá ako tušiť, že vďaka vyše päťmetrovej 

stene zo skla domáci sledujú západ slnka priamo z kresla v obývačke 

a ich dom je zaliaty svetlom. Aj napriek okolitým stavbám 

majú jeho obyvatelia súkromie s neobyčajným 

výhľadom na mesto a vzdialené 

Strážovské vrchy.

01  Pri výbere parcely pre svoj nový dom majitelia navštívili niekoľko pozemkov, no žiadny z nich im nevyhovoval. 
Keď prišli na kopec nad mestom, v okamihu vedeli, že tu bude stáť ich vysnívané bývanie. Bola to skrátka láska na 
prvý pohľad. A nemýlili sa. Aj dnes, keď dom stojí, očarí vás svojou prívetivou atmosférou. Päťčlenná rodina žije 
v modernom, veľkorysom priestore, kde si každý našiel svoje obľúbené miesto. Dom, ktorý od začiatku reflektoval 
danosti a obmedzenia pozemku, sa nenásilne začlenil do prostredia a terénu.
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K
rásny výhľad aj dostatok súkromia majiteľom 
umožnil na západnú stranu orientovaný, svahovitý 
pozemok na kopci za mestom, ktorého obmedzenia 
ako strmý terén, rozloha (560 m2), nepravidelný 

tvar, či blízka okolitá zástavba boli hlavným zdrojom 
inšpirácie architektov pri tvorbe projektu na mieru. 
Dostali za úlohu vytvoriť komfortné bývanie pre päťčlennú 
rodinu. Požiadavka majiteľov znela: dostatočne veľký dom 
a napriek malému pozemku vytvorenie záhrady. No a pán 
budúceho domu túžil po pracovni v úplnom súkromí, so 
samostatnou terasou. Ich predstavy sa do bodky splnili.

Z pozemku vyťažili maximum
Najdominantnejším architektonickým prvkom stavby 
je stena zo skla na západnej strane s výškou necelých 
päť a pol metra, čím architekti využili nielen vhodnú 
orientáciu, ale najmä hlavné pozitívum parcely, teda 
zaujímavý výhľad na mesto a okolie. Vzhľadom na 
blízku zástavbu a vyššie situovanú ulicu je dom zo 
strany ulice a susedných bočných pozemkov silne 
introvertný. Obytné miestnosti sú orientované do záhrady, 

02  Na podporné stĺpy z pohľadového betónu si majitelia museli chvíľu zvykať. 
Pôvodne chceli myšlienku odhaleného betónu v interiéri úplne zavrhnúť. Dnes sú 
radi, že sa nechali presvedčiť. Stĺp spolu s priečkou, ktorá oddeľuje jedálenskú časť od 
oddychovej zóny v obývačke, tvoria v otvorenom dennom priestore zaujímavý akcent. 

03  Priečku oddeľujúcu kuchyňu od jedálne vyplnili praktickou skrinkou. Je nielen 
zaujímavým prvkom v interiéri, ale ponúka aj pohodlie pri stolovaní, kde je všetko po 
ruke – od prestierania, cez taniere až po poháre na víno.  

02

03
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prevádzkové priestory ako garáž, šatníky, 
kúpeľňa s práčovňou, toalety či špajza sú 
sústredené v severnej časti. Dom je riešený 
viacúrovňovo práve pre reagovanie na terén 
a sklon prístupovej komunikácie. Napriek tomu 
všetkému však pôsobí kompaktným dojmom. 
V interiéri je dominantným motívom priestor 
otvorený nielen horizontálne, ale aj vertikálne. 
Dispozícia je však striktne rozdelená na dennú 
a nočnú časť. 
Za zádverím, presvetleným z interiéru 
sklobetónovou priečkou, sa na prízemí v pravej 
časti nachádza chodba, ktorou sa dostanete 
do hosťovskej izby. Tú zatiaľ využíva najmä 
domáca pani s najmladšou dcérou na prípravu 
domácich úloh, leňošenie, či pozeranie 
televízie. Aj vďaka francúzskym oknám 
poskytujúcim upokojujúci pohľad do slnkom 
zaliatej popoludňajšej záhrady je izba jej 
najobľúbenejším miestom v dome. „No a potom 
sa ešte motám v kuchyni,“ smeje sa sympatická 

04  Kuchyni dominuje veľkorozmerný 
pult s varnou doskou a rúrou na 
pečenie. Rodine slúži na rýchle 
stolovanie a ukryje všetky nádoby na 
varenie.

05  V kuchynskej časti, ktorú tvorí 
veľký pult a kút s kuchynskou linkou, 
sa nachádza aj jeden z východov na 
terasu, tiahnucu sa pozdĺž celého 
prízemia. Majiteľka, ktorá trvala na 
bylinkovom kútiku v záhrade, má 
tak čerstvú mätu či medovku stále 
poruke.  

05
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06  Použitie exteriérových stavebných materiálov je založené na vzájomnom 
farebnom a povrchovom kontraste. Pôsobivá je najmä kombinácia keramického 
obkladu so vzhľadom surovej tehly a antracitových obkladových fasádnych dosiek 
s omietanou časťou prízemia. Moderná a výrazovo čistá architektúra domu sa 
pritom prispôsobila svahovitosti pozemku a polohe prístupovej cesty.

Dom v kocke
Zastavaná plocha: 230,90 m2

Obytná plocha: 111,94 m2

Rozloha garáže: 20,74 m2

Celková plocha terás: 53,01 m2

Celková podlahová plocha: 256,43 m2

Použité materiály a konštrukcie: 
Murivo: obvodové nosné konštrukcie a deliace priečky – tehly Porotherm 
s hrúbkou 440, 300 a 115 mm 
Oporné stĺpy a stropné dosky: železobetónové, monolitické
Komín: antikorový Schiedel Technostar
Vonkajšia fasádna úprava: spodná časť Baumit, vrchná časť fasády Feldhause 
Klinker (227 terracotta), fasádne dosky Cembrit
Vnútorné omietky: dvojvrstvové vápenné štukové Baumit, vo vlhkých priestoroch 
a na stropoch vápenno-cementové

Pôdorys prízemia

1 zádverie
2 chodba
3 kuchyňa
4 jedáleň
5 obývacia izba
6 šatník
7 WC
8 kúpeľňa
9 hosťovská izba
10 šatník
11 prechod do garáže
12 garáž
13 terasa

1. poschodie

14 chodba
15 otvorený priestor
16 detská izba
17 detská izba
18 detská izba
19 spálňa rodičov
20 šatník
21 WC
22 kúpeľňa
23 terasa

2. poschodie

24 pracovňa 
25 terasa
26 strecha
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07  Stavba má upokojujúcu atmosféru, ktorú pani 
domu s obľubou dotvára desiatkami dekorácií, 
sviečok a kvetov. Voľný priestor v oddychovej časti 
s výškou 5,4 metra bol iniciatívou architektov 
a vyplýva z netradičného konceptu. „Dlho sme 
riešili veľkosť zasklenia, mali sme totiž obavy 
z umývania skla. Avšak potreby pri takomto 
type zasklenia sú iné ako pri bežných oknách. Je 
úžasné, ak je v dome veľa svetla. Je skvelé mať 
výhľad, vidieť zapadať slnko a vnímať horizont,“ 
hovorí o návrhu architektka. Problémom nakoniec 
nebolo ani umiestnenie veľkorozmernej žalúzie so 
šírkou 6,5 a výškou 5,1 metra. 
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tmavovláska, ktorej celodennou náplňou je 
starostlivosť o rodinu – manžela, dve skoro 
dospelé dcéry a najmladšiu – prváčku.

Odišli z mesta
Do domu sa presťahovali z trojizbového 
panelákového bytu, ktorý im začal byť pritesný. 
„Potrebovali sme viac miesta. Najskôr sme 
kúpili priestor na streche jedného domu 
v centre, uvažovali sme o mezonetovom 
byte, ale nakoniec sme sa rozhodli neprežiť 
celý život v bytovke. Našim dievčatám sme 
s manželom chceli dopriať každej vlastnú izbu. 
Stalo sa, no a tie staršie túto možnosť naplno 
využívajú,“ žartuje strážkyňa rodinného kozubu 

08  Dom je citlivo osadený v teréne 
a napriek potrebným úpravám pozemku 
aj formou oporných múrov nepôsobí 
rušivo. „Pozemok nám veľkosťou úplne 
vyhovuje, máme kúsok vlastnej zelene, 
ale nie sme otrokmi záhrady,“ zhodujú 
sa majitelia. O záhradu navrhnutú 
architektom sa celoročne stará domáca 
pani a záhradnícka firma napráva škody 
spôsobené zimou.

09  Terasa sa tiahne pozdĺž celého 
prízemia a vďaka zaskleniu je denná časť 
domu opticky prepojená s exteriérom. 

08

09
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a pokračuje: „Musím priznať, ako mi prekáža, 
že sme menej spolu. V malom trojizbovom 
byte sme na seba stále narážali, nebola iná 
možnosť. Teraz sa dcéry „zašijú“ do svojich 
izieb a ledva zídu dolu najesť sa. Ale chápem, 
sú vo veku, keď potrebujú súkromie. Ja som 
v kuchyni, manžel, keď si chce oddýchnuť, je 
hore v pracovni, takže sme naozaj oveľa menej 
pokope. Ale musím si zvyknúť, najstaršia dcéra 
má už 16 rokov a tak či tak začnú odchádzať 
z domu, asi s nami nebudú naveky. S mužom sa 
smejeme, že sa nakoniec presťahujeme do malej 
drevenice niekde pod horou.“ 
Nadchádzajúce Vianoce budú tretie, ktoré 
strávia v novom dome. Ten postavili približne 

10  Hra tieňov žalúzií vytvára popoludní 
v obývačke snovú atmosféru. Kozub si domáci 
pochvaľujú nielen pre vytvorenie príjemnej 
nálady, ale počas chladnejších jarných či 
jesenných dní priestory príjemne vykúri. Vďaka 
otvorenému priestoru sa teplo dostane aj do 
izieb na poschodí. Večery, keď už deti spia, či 
daždivé dni si majiteľka spríjemňuje desiatkami 
zapálených sviečok. 

10
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za rok. Stavalo sa na zelenej lúke, okolité 
stavby pribudli neskôr, čo však architektom 
neprekážalo, keďže s navrhovaním domov na 
„zelenej lúke“ majú skúsenosti. Podoba domu 
vznikala zo vzájomnej komunikácie medzi 
investorom a architektmi - manželmi, o ktorých 
domáci vedeli, že majú záľubu v moderných 
stavbách. „Spolupráca bola veľmi príjemná. 
Dôležitá bola otvorenosť klientov k našim 
nápadom a kultivovaný dialóg pri hľadaní 
optimálnej formy. Nakoniec sme sa prepracovali 
k menej všednému ponímaniu domu a bývania, 
z hľadiska formy aj dispozičného riešenia. 
Dôležitou a smerodajnou požiadavkou bolo 
maximálne využitie pozemku, avšak nie jeho 
úplné zastavanie. Počet izieb, komfortný 
obytný, denný priestor pre rodinu a pracovňa 
s možnosťou východu na terasu a s dostatočným 
pokojom. Samozrejme, že svahovité územie 

11  Zatiaľ provizórne zariadená hosťovská izba je „územím“ domácej panej 
a najmladšej dcéry. Vďaka svetlu prenikajúcemu cez francúzske okná sa tu vynikajúco 
darí orchideám. 

12  Podlaha prízemia mala byť v pôvodnom projekte riešená jednoúrovňovo. Majitelia 
však chceli kuchyňu od zvyšku miestnosti opticky odčleniť, a tak vznikli schody do 
oddychovej a jedálenskej časti.  

13  Nie každému vyhovuje otvorený pohľad z výšky. Sklo 
tvoriace zábradlie na poschodí doplnili drevenými lištami, 
ktoré priestor z pocitového hľadiska vymedzí. 
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14  Oceľové schodisko s drevenými stupňami malo byť pôvodne ukotvené celkom pri 
stene, majitelia sú však s návrhom architektov nakoniec spokojní. 
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má svoje úskalia, ale z nášho pohľadu benefity 
výhľadov a ,slobodného‘ horizontu prevýšia 
nevýhody komplikovanejšieho prístupu 
a potreby viacerých výškových úrovní v rámci 
domu,“ rozpráva o návrhu architektka Andrea 
Klenovičová. 

Interiér zariadila domáca pani
Vnútorné priestory majú logickú kompozíciu 
a členenie, jednotlivé stavebné časti interiéru sú 
farebne zladené a prepojené do harmonického 
celku. „Interiéry boli navrhnuté koncepčne pre 
celý dom vo forme farebných kresieb. Spoločne 
s majiteľkou sme vybrali obklady, dlažby, 
stanovili si farebnú koncepciu. Výber nábytku 
a celkové doladenie vrátane doplnkov je však 
už dielom samotných majiteľov,“ vysvetľuje 
architektka. Podlahy, dvere i schodisko sú vo 
vyhotovení tmavého wenge, rovnako aj knižnica 
a ostatný nábytok. Dopĺňa ho príjemná krémová 
farba a biele steny. Jednotné farebné vnímanie 
je narušené len v detských izbách, ktoré hýria 
pestrosťou a geometrickými tvarmi. „Podlaha je 
naozaj krásna a pôsobí luxusne, ale priznávam, 
že na údržbu je veľmi náročná. Vidno na nej 
každú smietku. Zo začiatku som všetky zbierala, 
ale pochopila som, že to nemá význam, 
prach je všade. Jednoducho s tým musíme 
žiť, je to otvorený priestor, a keď sa zapne 
podlahové vykurovanie, prach sa víri a sadá, 
kam mu len napadne,“ konštatuje majiteľka 
a dodáva, že tmavá podlaha si vôbec nerozumie 
s jej extrémne poriadkumilovnou povahou 
kozorožca, ktorý chce mať čisto a upratané 

Autori návrhu
Ing. arch. Andrea Klenovičová, Ing. arch. Roman Klenovič
A.R.K. ateliér, www.arkatelier.sk, klenovicova@arkatelier.sk

Obaja sa narodili v roku 1974, FA STU ukončili v rokoch 
1998 a 1999. Ich srdcovou záležitosťou je moderná 
architektúra. Medzi ich projekty patria napríklad Panorama 
resort na Štrbskom Plese, obytný komplex Mista v Žiline, 
viaceré autosalóny Seat a množstvo ďalších stavieb na celom 
Slovensku. Ich ateliér poskytuje služby v rozsahu prípravy 
investičného zámeru, urbanistickej štúdie, architektonickej 
štúdie, komplexnej projektovej dokumentácie, inžinierskej 
činnosti a autorského dozoru stavby. Okrem architektúry sa 
venujú aj návrhom interiérov vrátane ich realizácie.

15, 16  V kontraste so zvyškom domu 
hýria detské izby farbami a vzormi.

17  Splnený sen majiteľa. Oddelená 
pracovňa a jediná miestnosť na druhom 
poschodí, �zavesená� nad obývačkou, 
dostala pracovný názov kapitánsky 
mostík. Dôležitou požiadavkou 
bola samostatná „fajčiarska“ terasa 
pri pracovni. Miestnosť, pôvodne 
zamýšľaná len pre pána domu, sa stala 
„nanešťastie“ preňho, aj veľmi obľúbenou 
herňou detí. Zvonku tvorí vystupujúcu 
časť, ktorá je architektonickým akcentom 
stavby. 

15 16

17
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stále. Dôkladnému upratovaniu sa venuje raz 
týždenne, ale podlaha vyžaduje každodenné 
vysávanie. „Keďže som s najmenšou dcérou 
stále doma, mám viac času, a tak to tu stále 
čistím a leštím. Potom sa po celom dni vráti 
rodina a dom je v rovnakom stave ako predtým. 
Uvidíme, ako to bude, keď nastúpim do práce,“ 
dodáva. V začiatkoch síce zvažovali položenie 
dlažby, no pre drevo sa rozhodli pre jeho útulne 
a teplo pôsobiaci povrch. 
Inšpiráciou pri zariaďovaní boli majiteľke 
desiatky časopisov a internetových stránok 
o bývaní. Architekti navrhli základné 
rozmiestnenie nábytku, ktorý si domáci vyberali 
sami. „Nechceli sme priestor prepchať, chceli 
sme knižnicu, ku ktorej časom doplníme 
nejaký „ušiak“. Dom si postupne zútulňujem 
množstvom doplnkov, občas ich poprekladám 
z jedného miesta na druhé a zase je to tu trochu 
iné. Veľa z nich som našla na internete, mám 
pár obľúbených obchodov v našom meste 
a potom často chodím do Bratislavy.“

Dom, ktorý uľahčuje život
Okrem komfortného obytného priestoru dom 
poskytuje aj dostatok technického zázemia 
na pohodlné a bezproblémové fungovanie 
domácnosti. Údržbu zjednodušuje centrálny 
vysávač so šiestimi zásuvkami rozmiestnenými 
po celom dome a deväťmetrovou hadicou. 
Praktický je najmä pri vysávaní dlhého 
schodiska, keďže nezavadzia telo klasického 
vysávača. Domáca pani oceňuje aj umývačku 
riadu, ktorú v byte nemali. Pri troch deťoch 
jej ušetrí kopu času. Systém vykurovania 
domu zaradeného v energetickej kategórii B 
kombinuje podlahové rozvody s podlahovými 
konvektormi pred väčšími zasklenými plochami. 
Priestory domu sú vetrané centrálnou 
vzduchotechnickou jednotkou s rekuperáciou, 
umiestnenou v garáži. Na dohrievanie vzduchu 
v zimnom období sa používa elektrický ohrievač 
v potrubí. „Klimatizáciu takmer nevyužívame, 
keďže stavba je dobre orientovaná, slnko tu 
svieti až od poobedia, a keď stiahneme žalúzie, 
úplne to stačí.“ Technické vybavenie domu 
okrem toho dopĺňa zabezpečovací systém, 
domáci dorozumievací video systém a elektricky 
ovládané vonkajšie hliníkové veľkorozmerné 
žalúzie. 

19  „Hádam nikdy predtým som sa tak dobre 
nevyspal, ako prvú noc tu. Sídlisko mi teda vôbec 

nechýba,“ spokojne sa usmieva majiteľ. Pokoj 
domácim zaručuje nielen situovanie pozemku, ale aj 

orientácia stavby na parcele. 

18  Pohľad z terasy na poschodí do záhrady a na 
terasu na prízemí, kde majitelia radi trávia čas 

s návštevami. Hoci ideálne miesto na gril zatiaľ 
nenašli, ohnisko im nechýba. Spolu s ostatnými 

susedmi si prenajali neďaleký, zatiaľ nezastavaný 
pozemok a spravili si na ňom detské ihrisko. 

Nechýba tam ani klasické ohnisko, na ktorom 
uvaria aj guláš. „So susedmi máme 

výborné vzťahy, tak dúfajme, že 
to tak aj zostane,“ spokojne 

konštatujú majitelia domu 
na kopci. 

«


