
DREVOSTAVBA ROKA 2018 - súťažné stavby

Názov stavby:
Nadstavba administratívnej budovy JAF Holz 

Slovakia s. r. o., Ličartovce

Zhotoviteľ: ATRIUM SK s. r. o., Banská Bystrica

Autor projektu: Ing. arch. Daniel Hanušín

Zastavaná plocha: 395,50 m2

Úžitková plocha: 352,00 m2

Vykurovaná plocha: 352,00 m2

Označenie číslom na hlasovanie 1

Názov stavby: Zrubový dom Liga

Zhotoviteľ: Drevodom Orava s. r. o., Podbiel

Autor projektu: Ing. Tatiana Magerčáková

Zastavaná plocha: 140,00 m2

Úžitková plocha: 225,00 m2

Vykurovaná plocha: 212,40 m2

Označenie číslom na hlasovanie 2

Názov stavby: Rodinný dom Podunajské Biskupice

Zhotoviteľ: DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o., Žarnovica

Autor projektu: Ing. arch. František Lehocký, Inardex s. r. o., 

Zastavaná plocha: Dom s carportom: 183,40 m2

Úžitková plocha: Dom: 160 m2; terasa: 29 m2; sklad s carportom: 75 m2

Vykurovaná plocha: 160,00 m2

Označenie číslom na hlasovanie 3

Názov stavby: Rodinný dom Trenčín

Zhotoviteľ: Gold House Slovakia s. r. o., Bratislava

Autor projektu: Ing. Lukáš Michalčák

Zastavaná plocha: 117,00 m2

Úžitková plocha: 89,33 m2

Vykurovaná plocha: 89,33 m2

Označenie číslom na hlasovanie 4

Názov stavby: Rodinný dom Koplotovce

Zhotoviteľ: HolzHaus s. r. o., Detva

Autor projektu: LEarchitects s.r.o.

Zastavaná plocha: 286,50 m2

Úžitková plocha: 188,99 m2

Vykurovaná plocha: 179,80 m2

Označenie číslom na hlasovanie 5

Názov stavby: CUBE 4

Zhotoviteľ: JK Slovakia s. r. o., Lipany

Autor projektu: Ing. Peter Tejbus

Zastavaná plocha: 95,85 m2

Úžitková plocha: 70,30 m2

Vykurovaná plocha: 70,30 m2

Označenie číslom na hlasovanie 6

Názov stavby: Školská telocvičňa v obci Cífer

Zhotoviteľ:
Kontrakting stavebné montáže, s.r.o. pre GD-

KAMIPROFIT s. r. o.

Autor projektu: Ing. arch. Pavel Ďurko a kol. - Atelier DV s.r.o. 

Zastavaná plocha: 1 293,00 m2

Úžitková plocha: 1 250,47 m2

Vykurovaná plocha: 1 250,47 m2

Označenie číslom na hlasovanie 7

HolzHaus s. r. o., Detva

JK Slovakia s. r. o.,            

Lipany 

Kontakting krov hrou, s. r. o. 

Žilina

Dom sa nachádza v novovybudovanej ulici v Trenčíne. Tento individuálny projekt priniesol majiteľom otvorenú obývaciu izbu 

prepojenú s jedálňou a kuchyňou, voľne nadväzujúcu na terasu. 

V dome je obývacia miestnosť spojená s kuchyňou, 3 izby, 1 kúpeľňa, wc a technická miestnosť.

Interiér je zjednotený a nábytok ako dvere, vstavané skrine, kuchynská linka sú robené na mieru.

ATRIUM SK s. r. o.             

Banská Bystrica

DREVODOM ORAVA s. r. o. 

Podbiel

Moderný vzhľad skombinovaný s typickými prvkami drevených povrchov dodáva administratívnej budove elegantný vzhľad. 

Nadstavba je dispozične riešená ako otvorený priestor – foyer, ktorý sa nachádza v strede objektu s prekrytým oblúkovým svetlíkom 

na streche a so stropným otvorom s výhľadnom do vzorkovne na prízemí.  Zo vstupného priestoru je prístup k jednotlivým 

kanceláriám, ktorých je spolu šesť a zasadacej miestnosti. Na poschodí sa taktiež nachádza zázemie pre personál spolu s 

hygienickými zariadeniami.  

Gold House Slovakia s. r. o. 

Bratislava 

Dvojpodlažná stavba rodinného domu so sedlovou strechou. K stavbe je pričlenený externý sklad, ktorý je spolu s tromi parkovacími miestami 

prekrytý pultovou strechou. Juhozápadnú časť stavby dopĺňa konštrukcia pergoly, prekrytá čírou polykarbonátovou krytinou. Navrhovaná 

architektúra rodinného domu vychádza z individuálnych požiadaviek investora, no zároveň zohľadňuje požiadavky pre koncept ultra-

nízkoenergetického objektu.

Vnútorné rozčlenenie stavby ponúka vstupnú halu, technickú miestnosť a kúpeľňu na prízemí. Na tom istom podlaží je aj samostatná izba a 

spoločný priestor kuchyne, jedálne a obývačky. Centrálne umiesteným schodiskom sa presúvame na poschodie, ktoré ponúka štyri obytné izby, ku 

ktorým prislúcha spoločná kúpeľňa so samostatným wc. 

Dispozičné riešenie odráža predovšetkým potreby a vzťahy obyvateľov vnútorného priestoru, ktorí spolu tvoria sympatickú rodinu.   

Jedná sa o dvojpodlažný rodinný dom strednej veľkosti, s úplne využitým podkrovím. Zo zádveria je prístupný do chodby, z chodby sa 

dostaneme do kúpeľne a WC, jedna pracovňa a denná časť objektu - obývacia izba s kuchyňou a jedálňou. Schodisko v chodbe vedie 

do podkrovia, ktoré má  tri izby, dve kúpeľne, samostatný  šatník v spálni. 

DREVSTAV SLOVAKIA s. r. o. 

Žarnovica

Architektonické riešenie vychádza z okolitej zástavby, výtvarne a plastické členenie objektu rešpektuje pri zohľadnení požiadaviek investora aj charakter zástavby 

okolia ako aj minimálny faktor tvaru budovy stavby a taktiež rešpektuje odstupy od hraníc pozemku stanovené v regulatívoch daného územia . Architektonicky je 

objekt riešený v náväznosti na určité prvky jednoduchšej modernej architektúry v kombinácii s vyhradenými a zjemnenými prvkami modernej architektúry. 

Povrchová úprava fasády objektu je uvažovaná ako omietka baumit v bielej farbe v kombinácii s betónovou omietkou Renit a odvetranou fasádou z červeného 

smreka. Uvažuje sa so zazelenením voľných plôch, výsadbou okrasných stromčekov, čím sa vytvorí nové a hodnotné životné prostredie. Okolo areálu sa vyhotoví aj 

nové oplotenie zodpovedajúce charakteru stavby.                                                                                                    Dispozícia: Hlavný vstup do objektu sa nachádza na 1NP 

z východnej strany objektu. Za zádverím na pravej strane sa po vstupe nachádza komora a wc, spolu s chodbou do nočnej časti domu. Na ľavej strane sa nachádza 

denná časť s kuchyňou, jedálňou a obývacou izbou. Po prechode chodbou sa v nočnej časti na ľavej strane nachádzajú pracovňa, detské izby a spálňa so šatníkom a 

kúpeľňou. Na pravej strane chodby je umiestnená TZB miestnosť, kúpeľňa a wc. Na konci chodby je umiestnené wellness. Terasa je prístupná z dennej časti a spálne 

rodičov.          

Športová hala je vytvorená ako jeden priestor, ktorý obsahuje športovú plochu a hľadisko pre cca 240 návštevníkov. Športová plocha 

má rozmer 40 x 20 m – plocha hádzanárskeho ihriska, ktorá môže byť využívaná na halový futbal, basketbal, volejbal ....

Výška športovej haly – nad hracou plochou min. 8 m.

Menšia, ale účelná vnútorná dispozícia vyniká v členitom teréne, výhodou sú kryté parkovacie miesta pod domom. Denná zóna z 

južnej strany, ktorú tvorí obývacia izba spojená s kuchyňou a jedálňou je oddelená chodbou od nočnej zóny, ktorá je tvorená dvoma 

spálňami zo severnej strany. V medzipriestore sa nachádza zádverie, kúpeľňa a komora. Bývanie pre manželský pár, vonkajšia 

celková terasa zväčšuje plochu v teplých slnečných, ale aj upršaných dňoch. 



Názov stavby: Rodinný dom Trnava

Zhotoviteľ: M-House, s. r. o., Bratislava

Autor projektu: Ing. arch. Erik Makki, MAKKI – architekt, s.r.o.

Zastavaná plocha: 299,50 m2

Úžitková plocha: 201,14 m2

Vykurovaná plocha: 182,08 m2

Označenie číslom na hlasovanie 8

Názov stavby: Rodinný dom 4boxes

Zhotoviteľ: M-House, s. r. o., Bratislava

Autor projektu: Ing. arch. Igor Gerdenich, www.modernydom.eu

Zastavaná plocha: 275,50 m2

Úžitková plocha: 307,40 m2

Vykurovaná plocha: 242,00 m2

Označenie číslom na hlasovanie 9

Názov stavby: Bungalov Largo 98

Zhotoviteľ: ModerneDomy.sk zastúpenie RD Rýmařov

Autor projektu: ModerneDomy.sk zastúpenie RD Rýmařov

Zastavaná plocha: 105,00 m2

Úžitková plocha: 83,00 m2 

Vykurovaná plocha: 77,00 m2 

Oznacenie cislom na hlasovanie 10

Názov stavby: Rodinný dom v Banskej Bystrici

Zhotoviteľ: Montistav s. r. o., Banská Bystrica 

Autor projektu: Ing.arch. Albert Mikovíny

Zastavaná plocha: 118,97 m2

Úžitková plocha: 188,39 m2

Vykurovaná plocha: 188,39 m2

Oznacenie cislom na hlasovanie 11

Názov stavby: Individuálny projekt - bungalov Dovalovo

Zhotoviteľ: WOLF SYSTEMBAU s. r. o., Zvolen

Autor projektu: Ing. arch. Marián Kašovský

Zastavaná plocha: 173,40 m2

Úžitková plocha: 142,04 m2

Vykurovaná plocha: 142,04 m2

Označenie číslom na hlasovanie 12

M-House, s. r. o.,       Bratislava 

Z  hľadiska architektonického je navrhovaný objekt členitého tvaru s  výškovými rozdielmi v  strešnej rovine na umocnenie 

moderného architektonického výrazu. Použité sú dva typy striech -  plochá a  sedlová. K  domu je vytvorené prestrešenie pre státie 

automobilov a  k  hlavnému vstupu do budovy. Na objekte sú uplatnené moderné princípy pre tvarovania objemov, umiestňovania 

otvorov a  využívaní materiálov. Svojím objemom a charakterom sa objekt vhodne začleňuje do okolitej zástavby. Farebné riešenie a  

použitý drevený obklad rešpektuje architektonicko-estetické kritériá, ktoré sú kladené na súdobú architektúru individuálnej výstavby 

rodinných domov.

Largo 98 je ideálnym riešením pre rodiny. Na akurátnej ploche ponúka 4 štandardne veľké izby a dostatok priestoru pre každého 

člena domácnosti. Spoločné chvíle trávia jeho obyvatelia v priestore jedálne s kuchyňou, ktorá tvorí srdce domu. Vhodným 

usporiadaním dom ponúka okrem kúpeľne aj samostatné wc a technickú miestnosť, ktorá pojme potrebné technické vybavenie 

domu.   Náš najobľúbenejší bungalov sme v roku 2018 postavili 6x a predstavujeme vám jeden z nich. Dom je obľúbený vďaka svojej 

takmer štvorcovej dispozícii, ktorú je možné variovať a prispôsobiť tak na mieru klienta. Každý dom, tak ako aj tento je teda originál 

nielen z hľadiska exteriérového dizajnu, ale aj interiéru a dispozičného usporiadania.

Najväčšou výzvou pri návrhu objektu rodinného domu bolo jeho osadenie vo svahovitom teréne a  pozemku. Najvyšší bod pozemku bol totižto zároveň vstup na pozemok a teda logicky 

miesto pre garáž. Ak samotný objekt nemal byť voči garáži a vstupu na pozemok utopený, bolo potrebné ho dvihnúť, tým pádom pod objektom vznikol priestor pre podzemné a sčasti 

nadzemné podlažie. Napriek prvotnej požiadavke klienta - návrh jednopodlažného domu. Spodné podlažie je logicky betónovo-murované, ukončené stropnou, resp. základovou doskou. 

Od betónových dosiek vyššie sa odvíja už iný príbeh. Presvedčiť klienta na drevostavbu nebol veľký problém. Výhody sú nesporné – rýchlosť  výstavby a  suchý proces, vyšší tepelný 

odpor v  porovnaní s  klasickou murovanou konštrukciou pri zachovaní rovnakej hrúbky konštrukcie, ale najmä difúzne otvorená konštrukcia. Objekt je situovaný na SV strane 

pozemku, čo umožnilo orientáciu všetkých obytných miestnosti na JZ. Zdvihnutím domu nad terén, vznikla terasa s  prepojením na centrálny priestor – obývaciu izbu s  kuchyňou. 

Objekt má pozdĺžny charakter s  postupným a  logicky radením priestorov domu – garáž s prepojením na dom, vstupné priestory, kuchyňa, obývacia izba a  pracovňa. Nasleduje nočná 

časť domu s  troma spálňami, sociálnym zázemím a schodiskom do spodného podlažia, prepojená s dennou časťou a chodbou. Toto „radenie“ priestorov umožnilo vytvorenie štyroch 

objemov - hranolov zo stavby rôznej výšky, z  čoho sa odvíja aj názov – „4 boxes“. Dominantný priestor je obývacia izba s  prepojením na kuchyňu okolo „trojstranného krbu“ a  na 

terasu. Tento priestor je prevýšený so svetlou výškou 4,4 m. Vedľa obývačky sa nachádza obdobne prevýšená pracovňa s galériou pre spanie hostí. Dispozícia ako aj samotné objemy 

sú navrhované prehľadne a  strohejšie tak, aby viac vynikli použité materiály – drevo, sklo, titánzinok, omietka.

WOLF SYSTEMBAU s. r. o., 

Zvolen

Jednopodlažný objekt, zastrešený valbovou strechou so sklonom 18 ⁰. Do domu sa vstupuje zo severnej strany do zádveria, odkiaľ je 

prístupná garáž, technická miestnosť a wc pre návštevy. Prechádza sa do otvorenej chodby, z ktorej sú prístupné všetky miesnosti. 

Denná časť je orientovaná na J-Z,  plynule nadväzuje na chodbu,  obsahuje kuchyňu s komorou, jedáleň a obývačku. Z obývačky je 

prístupná exteriérová terasa v tvare L. Nočná časť je orientovaná na východ, je prístupná z chodby a nachádza sa tu kúpeľňa, spálňa 

so šatníkom a hosťovská izba. Dom je z exteriéru riešený svetlo-zelenou omietkou STO a v určitých častiach bude použitý kamenný 

obklad hnedej farby. Sokle sú zo sivého STO -litu. Plastové okná a HST portály sú v prevedení imitácie dreva, škridľa a oplechovania 

sú antracitové, terasa drevoplastová. V objekte je garáž pre 2 osobné autá. 

Ide o dvojpodlažný objekt pôdorysne obdľžnikového tvaru osadený v mierne svahovitom teréne. Hlavný vstup je navrhnutý zo 

severozápadnej časti pozemku v úrovni prízemia. Na prízemí je navrhnutá vstupná predsieň, chodba, wc, obývacia izba s kuchyňou, 

spálňa s kúpeľňou a dve izby, ktoré majú tiež svoju kúpeľňu. Pred izbami, spálňou a obývacou izbou je vysunutá terasa. Suterénne 

priestory sú sprístupnené z exteriéru, ale aj vnútorným vretenovým schodiskom z prízemia. Nachádza sa tu fitness, chodba, sprcha s 

wc, šatník, kotolňa a sklad.

ModerneDomy.sk

zastúpenie RD Rýmařov na 

Slovensku, Lozorno

M-House, s. r. o.,       Bratislava 

             Montistav s. r. o.,           

Banská Bystrica


