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Revitalizácia budovy Slovenského rozhlasu 
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Fakulta architektúry STU v Bratislave 

Abstrakt 
Keď sa 18. 5. 1923 začalo v Československu vysielať do éteru, v Prahe na letisku 

v Kbeloch, v plátenom stane s jednou prerobenou vojenskou vysielačkou, nikto 
nemohol predvídať, aké zložité nároky bude od architektov vyžadovať projektovanie 
rozhlasu o 40 rokov neskôr. Dnes si ani nevieme predstaviť tie 60-te roky, kedy sa 
všetko nahrávalo analógovo, bez použitia digitálnych technológií, mix pultov, kedy 
nahrávacie aparatúry zaberali celé miestnosti a nič nahrané sa nedalo už spätne 
upraviť. V súčasných dňoch, keď si pripomíname 90-te výročie prvého rozhlasového 
vysielania v Československu (na Slovensku to bolo o 3 roky neskôr) a 50-te výročie 
od vzniku prvotného návrhu budovy Slovenského rozhlasu, by bolo vhodné 
pouvažovať nad budúcim sídlom tejto inštitúcie u nás. 

1      Situácia a spoločenské predpoklady 
Objekt Slovenského rozhlasu sa nachádza v Starom Meste – takmer v úplnom 

centre Bratislavy. Jeho výhodná poloha je jedným z hlavných faktorov, ktorý 
podporuje rozhodnutie zachovať v objekte pôvodnú funkciu. Z kapacitných, 
organizačných a prevádzkových dôvodov by sa táto funkcia mohla doplniť o televíziu 
a komerčnú občiansku vybavenosť. Poloha na “priečnej osi” neďaleko od parkov, či 
historického centra zabezpečí jeho vysokú návštevnosť. Keďže za posledných 
30 rokov informačné, telekomunikačné a rozhlasové technológie zaznamenali úžasnú 
miniaturizáciu, veľké časti objektu sa stali nevyužívanými. Po administratívnom 
zlúčení STV a rozhlasu vznikla výborná príležitosť vytvoriť tejto organizácii vhodný 
a dôstojný stánok. Po rekonštrukcii by ním mohla byť práve táto budova. Má na to 
dostatočné predpoklady, kapacitu i vybavenie. Verím, že snáď niekedy v budúcnosti 
sa ním aj naozaj stane. Je len na rozhodnutí kompetentných, či a k akej možnosti sa 
priklonia. 

Budova Slovenského rozhlasu, jedna z tvarovo najvýraznejších architektúr 
Bratislavy, bola plánovaná ako jedinečná monumentálna ikonická stavba. Samotný 
zámer výstavby nebol však nový. Už na začiatku päťdesiatych rokov bola vyhlásená 
prvá architektonická súťaž na výstavbu budovy Československého rozhlasu 
v Bratislave. Prebehla príprava výstavby a dokonca aj slávnostný výkop, ale 
k samotnej realizácii nedošlo. K ďalšej koncentrácii úsilia na realizáciu nového 
rozhlasu došlo znova začiatkom šesťdesiatych rokov (presnejšie v roku 1961) pri 
urbanisticko – architektonickej súťaži hľadajúcej miesto pre výstavbu novej budovy 
Slovenského rozhlasu. V roku 1963 na ňu nadväzovala architektonická súťaž, z ktorej 
vzišla víťazná práca od architekta Miloša Chorváta. Projekt od autorského kolektívu 
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Štefana Ďurkoviča, Štefana Svetka a Stanislava Talaša, ktorého neskôr nahradil 
Barnabáš Kissling, sa umiestnil na druhom mieste. Investor sa však po zvážení 
všetkých okolností rozhodol práve pre tento tvorivý kolektív. Úvodný projekt bol 
vypracovaný v rokoch 1964—1966 a jeho konečné priestorové a prevádzkové 
utváranie dozrievalo už v konkrétnej spolupráci s rozhodujúcimi subdodávateľmi 
z ČSR aj zo zahraničia. Samotná výstavba prebiehala až 16 rokov. Meškania boli 
spôsobené pomalými dodávkami a nepružným stavebným priemyslom, ktorý si 
nevedel poradiť s odvážnosťou konceptu autorského kolektívu. Do plnej prevádzky 
bol uvedený v roku 1985. Zavŕšilo sa tak dlhé obdobie rozvoja rozhlasu na 
Slovensku. Z architektonického hľadiska môžeme v jej priebehu sledovať vývoj 
a realizáciu objektu ojedinelého zjavu i typologických nárokov. Dovtedy v Bratislave 
rozhlas pracoval v adaptovaných, takmer provizórnych podmienkach. Vysielal 
predovšetkým z budovy Tereziánskej reálky a zo štúdia na Jakubovom (v minulosti 
Leninovom) námestí. 

Realizácia budovy rozhlasu v centrálnej mestskej oblasti vyžadovala od autorov 
zvládnutie zvýšených nárokov na riešenie urbanistickej problematiky. Objekt mal 
prispieť k formovaniu obrazu významného mestského priestoru — takzvanej „Priečnej 
osi“ mesta, v trase od dnešnej Hlbokej ulice až po novú budovu SND. Návrh bol ňou 
výrazne ovplyvnený, keďže funkcia priečnej osi sa v priebehu projektovania 
i realizácie objektu rozhlasu len ujasňovala a názory sa trieštili od úvah, že pôjde 
o výrazný dopravný prvok v meste s adekvátnym priestorovým dotvorením, až 
k názorom, že pôjde o sústavu mestských priestorov s prevahou spoločenských 
funkcií, ku ktorej sa nakoniec priklonila aj dnešná doba. Táto, istým spôsobom 
rozporná situácia, nútila autorov rešpektovať najrozmanitejšie možnosti riešenia 
priečnej osi.  Museli vytvoriť široké možnosti ďalšieho funkčného, priestorového 
a výrazového dotvorenia terás budovy. Bola to nezávideniahodná situácia, ktorá 
nakoniec nepriaznivo ovplyvnila realizáciu stavby. V širších väzbách autori 
rešpektovali zámery vtedajšieho smerného územného plánu vytvoriť 90-m koridor 
medzi budovou ministerstva dopravy (vtedajších spojov) na Námestí Slobody 
(vtedajšom Gotwaldovom námestí) a budovou Rozhlasu pre vytvorenie 4-pruhovej 
polozapustenej cesty. Vedenie automobilových komunikácií však zmenilo navrhovanú 
koncepciu dopravy v Bratislave a priklonilo sa na tomto úseku k variante vytvorenia 
estakády. To prinútilo autorov zrušiť vyprojektované a v niektorých úsekov stavby aj 
z časti realizované pešie lávky, ktoré mali viesť ponad Žilinskú, Mýtnu a Starohorskú 
ulicu. Tým sa narušil ich základný zámer prevádzať ľudí ponad tri dopravné tepny. 
Tieto nadchody mali byť pospájané rozsiahlymi strešnými terasami, pod ktorými sa 
mali rozprestierať prevádzkové časti rozhlasu, a na ktorých by bol netradične 
situovaný obchodný parter. 

2 Súčasný stav a nové možnosti 
Dnes je tu torzo toho, čo by tam mohlo byť a čo sa už nikdy nebude môcť 

realizovať v takej podobe, ako bol pôvodný návrh. Objekt tým stratil prvý a dôležitý 
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horizont svojej kompozície, ktorým boli ovplyvnené aj väzby zdôraznenia vstupu do 
objektu. Tento horizont bol projektovaný, existoval vo všetkých etapách vývinu 
projektu, jeho kompozičná zámernosť bola overovaná modelmi, len v realizácii proste 
chýba a už takmer 30 rokov čaká na doriešenie. Problémom je, že sa zatiaľ 
nepodarilo nájsť vhodné využitie terás podľa pôvodného zámeru. Chýba motivácia ich 
používania. Pôvodným zámerom tvorcov bolo priniesť život do „centra budovy“ - na 
prízemie a tiež aj na jej strechu. Dlhé chápadlá nadchodov, ktoré mali  premosťovať  
okolité cesty a spájať i začleňovať strechu rozhlasu do „kvázi parteru“ (aj keď 
o podlažie vyššieho )  ostali nepochopeným zámerom, ktorý nemohol ukázať naplno 
svoj potenciál. Premostenia ostali slepé a neskôr pribudli nové budovy, ktoré tento 
zámer úplne pochovali. Tiež, už realizovaným terasám nepomohlo to, že boli 
vydláždené  a nebolo tam nič, za čím by sa tam oplatilo ísť. Smutnú bodku za touto 
ideou dali „skejteri“, ktorí  túto plochu začali využívať ako svoje ihrisko. Dopady 
skejtbordov na dlažbu sa ozývali v réžiách a nahrávacích štúdiách, preto padlo 
rozhodnutie zneprístupniť tieto terasy verejnosti. Symbolom tohto úpadku sa stali 
schody vedúce k zamknutej mrežovej bráne pri hlavnom vstupe do budovy. 

Čo by sa stalo, ak by sa tieto terasy zmenili na park doplnený o občiansku 
vybavenosť a stali sa ľahko dostupným aj pre mamičky s kočíkmi? Nevzkriesila by sa 
táto idea nanovo, ak by sa tento strešný parter priamo prepojil v jednom námestí  
situovanom v strede budovy s novým parterom na prízemí, s parterom na Mýtnej ulici 
a ďalším novým parterom, ktorý by mohol vzniknúť smerom od Námestia Slobody 
k Hlavnej stanici? Nevznikol by tak jeden jedinečný funkčný kultúrno-relaxačno-
oddychový celok slúžiaci potrebám verejnosti i potrebám RTVS?  Keďže všetky tieto 
prechody a prepojenia sa môžu realizovať aj vo vnútri budovy, zachoval by sa aj jej 
pôvodný introvertný charakter. Zámer autorov zachovať parčík na Belopotockého ulici 
bol síce na čas dodržaný, ale už aj ten zanikol. Nahradila ho veľká stavebná jama, 
z ktorej v blízkej budúcnosti vyrastie nový polyfunkčný objekt. A to je ďalší problém 
v reťazci negatívne pôsobiacich súvislostí. Obyvateľom sa strácajú atraktívne 
priestory využiteľné pre tie funkcie, ktoré v tejto štvrti chýbajú. Jedná sa hlavne 
o oddych v parku, príjemné debaty na terasách kaviarní, či využitie iných 
komerčných, kultúrnych a relaxačných aktivít, ktoré sa v okolí takmer vôbec 
nenachádzajú. Všetky spomenuté problémy by návrh revitalizácie budovy 
Slovenského rozhlasu vyriešil a pomohol by tak ku skvalitneniu života v tejto štvrti. 

3 Pyramída – srdce rozhlasu 
Ucelenú urbanistickú štruktúru areálu rozhlasu vytvára rozložitá, nižšia podnož 

rozhlasových výrobných objektov,  prevažne štúdií, ktorej dominuje dynamický prvok 
prevádzkovej budovy tvarovanej do podoby obráteného zrezaného štvorbokého 
ihlana. Od počiatku bolo cieľom autorov vyhnúť sa tradičnej koncepcie 
„plackovežiaka“. Väčšina inštitúcií sa v tejto dobe stavala tak, že vstupné 
a spoločenské priestory boli v nízkej „placke“ a k nej bol „prilepený“ vežiak 
s administratívou. Spočiatku sa uvažovalo o rovnom dome s ustúpeniami na koncoch, 
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neskôr sa však dospelo k symetrickej kompozícií oceľového samonosného koša – 
podobného košu z prútia. Toto nové hmotové pojatie je zámerne plasticky kontrastne 
koncipované oproti veľkým planárnym koncentráciám budov Ministerstva dopravy 
a areálu STU. Zámerom bolo prerušiť monotónnosť a istý stereotyp skladby týchto 
priestorov a zvýrazniť tak začiatok priečnej osi silným tvarom. Súčasne sa sledovali 
väzby merítka k jestvujúcej blokovej zástavbe, k navrhovaným hmotám budúcej 
celomestskej vybavenosti a najmä k existujúcim a navrhovaným výškovým 
dominantám. Ich vzťah mal smerovať od nahromadených monotvarov k dominante 
rozhlasu.37 Stavbou NBS sa tento cieľ narušil, ale na druhej strane to prinieslo nový 
kompozičný dvojprvok štíhlej, dynamickej veže NBS a robustnej obrátenej pyramídy 
rozhlasu. 

Do hora sa rozširujúci ,,kôš" redakčných priestorov presahuje 330 cm každé 
predchádzajúce podlažie. Umožňuje tak získavať plochu pre horizontálne radenie 
jednotlivých redakcií na minimálnom možnom počte podlaží. Zároveň okrem 
výrazného architektonického pôsobenia vytvára ochranu pred nežiaducim preslnením 
a znižuje tak potrebou chladenia priestorov. Najpodstatnejším zmyslom takto 
narastajúceho objemu je, že narastaním navonok sa vytvára vo vnútri ihlanu priestor 
pre átrium a vnútornú pyramídu. Stredové átrium výborným spôsobom vplýva na 
mikroklímu interiéru. Pomáha prirodzenému prúdeniu vzduchu a presvetľuje vnútornú 
pyramídu, v ktorej sú umiestnené najcitlivejšie zariadenia rozhlasu. Redakcie týmto 
spôsobom vytvárajú vysielacím pracoviskám ochranu pred nežiaducim hlukom 
z exteriéru. Vnútorná pyramída je zavesená na hornej časti železobetónového jadra 
kopírujúc vonkajší tvar pyramídy aj v interiéri. A práve toto vzájomné usporiadanie 
obidvoch pyramíd vytvára architektonicky veľmi sugestívny až spirituálny priestor 
v „srdci“ budovy.  

Na tento koncept nadväzuje aj nové dispozičné riešenie. Odstránením bunkových 
kancelárií s azbestovými priečkami a následným rozšírením kancelárskeho priestoru 
o vnútorné pavlače je možné zdvoj až strojnásobiť kapacitu jednotlivých podlaží. 
Keďže vnútorné pavlače sú dostatočne osvetlené prirodzeným osvetlením z átria, 
nebude pre ne potrebné zabezpečovať ani žiadne dodatočné umelé osvetlenie. 
Celkovo sa výrazne zvýši efektivita využitia priestorov o 100  až 200% . Okrem 
hlavnej koncertnej sály, prerobením skladových priestorov a vytvorením nových átrií, 
by mohli pribudnúť i ďalšie desiatky kancelárií. Z týchto dôvodov už nebude nutné 
využívať administratívnu budovu na Belopotockého ulici, ktorá sa môže prenajať, 
predať alebo ináč zhodnotiť. Keďže vplyvom miniaturizácie rozhlasovej techniky je 
využívané na vysielanie len jedno podlažie a ostatná časť vnútornej pyramídy je 
používaná ako archív, bolo by vhodné vrátiť pôvodnú funkciu tam, kde už v minulosti 
bola. Časti, ktoré doteraz boli využívané ako sklady, sa zmenia na nové televízne 
spravodajské štúdiá. Tak k súčasným 8 rozhlasovým štúdiám by poľahky mohlo 

                                                 
37 LÝSEK, L. Budova Československého rozhlasu v Bratislave. In Architektúra ČSR. ISSN 0300-5305, 
1985, vol. XXXIII, no. 9, p. 394. 
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pribudnúť ďalších 8 televíznych. V prevádzkovej časti budovy by mohlo k pôvodným 
dvom malým koncertným štúdiám a veľkej unikátnej rozhlasovej sále, postavenej 
systémom „dom v dome“, ktorej vnútorný plášť je položený na pružných oceľových 
perách, pribudnúť ďalšie 4 sály tak, aby vyhovovali zvýšeným prevádzkovým 
nárokom RTVS. Každé štúdio (nové i staré) by malo vlastné zázemie, takže by mohlo 
fungovať celkom autonómne.  

 

Obr. 1 Prevádzkové schémy rozhlasu: a.) pešie trasy; b.) štúdiá; c.) občianska vyb.; d.) kancelárie. 

4 Centrálny priestor pod pyramídou a občianska vybavenosť 
Centrálny priestor pod pyramídou sa môže stať ťažiskovým miestom, ozajstným 

verejným priestranstvom, námestím v strede budovy. Práve z tohto miesta sú 
prístupné koncertné sály, štúdiá, i novonavrhované obchody a kaviarne. Vertikálne by 
mohol spájať obidve úrovne parteru a bolo by možné z neho vychádzať aj do 
strešného parku ,či do novonavrhnutého múzea rozhlasu a televízie na 1PP. 
Z funkčného hľadiska by bol centrálny priestor plne prístupný verejnosti až na určitú 
časť 2NP, ktoré by bolo z prevádzkových a bezpečnostných dôvodov  vyhradené len 
pre zamestnancov RTVS. Odstránením časti stropov, zmenšením pavlačí, 
demontovaním vnútorného obvodového plášťa a  jeho nahradením presklenou 
strešnou konštrukciou by sa podarilo dosiahnuť väčšiu presvetlenosť, vzdušnosť 
a otvorenosť priestoru. Takýto prístup sa môže aplikovať aj v iných častiach budovy. 
Zmenšením chodieb o bočné svetlíky by sa podarilo aj tie najtmavšie časti budovy 
presvetliť. 

Občianska vybavenosť by mala byť v budove rozmiestnená tak, aby kopírovala 
navrhované hlavné pešie ťahy. Prvá časť by sa nachádza na prízemí, kde by tvorila 
nielen vonkajší , ale i vnútorný parter. Vonkajší by sa sústreďoval pozdĺž Mýtnej ulice, 
vnútorný  okolo “námestia”. Druhá časť by bola sústredená na streche budovy pozdĺž 
novovytvorenej “parkovej ulice”. Tu by vznikol nový, netradičný strešný parter. Tieto 
dve veľké zóny občianskej vybavenosti by sa mohli vertikálne prepojiť v centrálnom 
priestranstve (námestí) a v podchode, nachádzajúcom sa v zadnej časti budovy. 
Dvojpodlažný parter, ktorý by sa nachádzal na prízemí a streche bude prinášať 
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verejnosti väčšiu otvorenosť. Na streche vznikne nová “zelená ulica s parkom” a na 
prízemí nová mestská pasáž s centrálnym priestorom - námestím. 

5 Záver 
Budova Slovenského rozhlasu v Bratislave je funkčným a tvorivým výbojom 

zároveň. Jej výraz vyplýva z koncentrického princípu riešenia, z dôsledne 
premyslenej a logicky zdôvodnenej dispozično-prevádzkovej schémy usporiadania 
prevádzok a uplatnenia najkratších ciest do „centra diania“, do ihlanu, vysielacieho 
bloku, na ktoré sú sústredne naviazané priestory redakcií. Na danom pozemku vari 
ani nebolo možné iným, vtipnejším a zmysluplnejším spôsobom sústrediť ekonomicky 
a s najkratšími prevádzkovými väzbami také množstvo priestorov a celkov, ktoré 
musia byť akusticky a konštrukčne oddelené a odčlenené.38 Ich realizácia si vyžiadala 
mimoriadne technické postupy a často aj nové technologické riešenia, ktoré sa môžu 
zaradiť medzi unikátne. Ide napríklad o technický princíp odpružených akustických 
stien, alebo riešenie kamenného obkladu koncertnej sály, v ktorej sa dosiahla 
mimoriadne priaznivá akustika, plne vyhovujúca náročným podmienkam 
prvotriednych vystúpení. 

Budova rozhlasu na Mýtnej ulici je určite jeden z najväčších skvostov modernej 
architektúry 2. pol. 20. st. na Slovensku. Zámer autorov dosiahnuť tvarovú dominantu 
sa nesporne podaril. Budova sa spolu s mostom SNP stala jednou z ikon slovenskej 
povojnovej architektúry. Rozprúdila obrovské debaty, ako to býva bežné pri stavbách 
takých neobvyklých tvarov. Vonkajší, nezasvätený a povrchný pohľad podnecovaný 
netradičnosťou hmoty k tomu prirodzene provokuje, ale s odstupom času si začíname 
uvedomovať, ako presne a na mieru daného prostredia bol tento projekt zrealizovaný 
a ako veľmi je výnimočný v celosvetovom meradle. Po dlhom hľadaní novej funkcie 
a jej možnosti začlenenia do budovy som sa pokúsil vytvoriť tento návrh obnovy tak, 
aby nenarušil „genia loci“ tohto miesta. Snažil som sa tiež vhodne zakomponovať 
revitalizovaný objekt rozhlasu do existujúcej mestskej štruktúry. Preto si dovoľujem 
povedať, že takto navrhnutá zrekonštruovaná budova rozhlasu na Mýtnej ulici by bola 
integrálnou súčasťou širších vzťahov mesta. Z prevádzkového hľadiska by sa 
zefektívnila, a preto by sa stala viac životaschopnou. Napriek všetkým spomenutým 
problémom je budova Slovenského rozhlasu v Bratislave jedinečnou, unikátnou 
a neopakovateľnou budovou, aká nikde inde na svete nie je. 
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