




Komunitné centrum v centre  
mesta Považská Bystrica 

 

 1/ Popis územia- Situácia 

Riešená parcela sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Považskej Bystrice. Toto 
mesto je odlišné od tých ostatných, čo sa týka jeho vývoja, architektonickej skladby budov 
a celkovo urbanizmu. Jeho rozvoj sa priamo viaže na strojársky priemysel, ktorý sa tu začal 
postupne tvoriť v období medzi dvoma svetovými vojnami vďaka geograficky výhodnej polohe. 
Už v stredoveku viedla vtedajšou osadou obchodná cesta. Popri mestu, ktoré sa nachádza 
v kotline obklopenej vrchmi vedie rieka Váh, dôležitý mestotvorný prvok. Keď v roku 1922 boli 
založené muničné závody ako súčasť Zbrojovky Brno, pôvodná iba niekoľkotisícová osada sa 
začala rozvíjať a zväčšovať. Celé rozpínanie mesta sa dialo sústredene okolo pôvodnej osady, 
ktorá zostala nedotknutá. V roku 1945 respektíve 1949 sa zmenili pomery a Považské 
strojárne sa stali národným podnikom. Režim v meste na Považí videl potenciál a nastala 
doba najväčšieho rozmachu, kedy samotný závod zamestnával cez 14000 ľudí a do mesta sa 
za prácou sťahovali ľudia z rôznych kútov Československa. Zamestnanci mali množstvo 
benefitov, medzi ktoré patrili aj prideľované byty. Tí, čo nepracovali v strojárňach a ani ich 
rodinný príslušníci,  mohli mať pridelený byt hlavne až pri veľkej prestavbe centra, kedy 
obytná funkcia bola odsunutá a vytvorilo sa na pôvodných poliach sídlisko.  

Práve táto prestavba v 70-tych rokoch natrvalo zmenila ráz mesta a bola ojedinelým 
až brutálnym zásahom do pôvodnej rastlej kompaktnej zástavby. Centrum mesta, ktoré 
zostalo roky nedotknuté prestalo kvôli veľmi prudkému rastu plniť svoju funkciu a bolo 
nedostačujúce. Všetci oslovení súčasníci, ktorí prestavbu zažili, prípadne tu mali bývanie, 
alebo získali byt v novej štvrti, sa zhodujú na tom, že pôvodná zástavba bola schátraná, 
nehygienická a celkovo nevyhovujúca. Či je to úplná pravda je hodné polemiky, avšak 
fotografie pôvodného námestia sú veľmi pitoreskné. Diskutabilita je na mieste aj preto, že 
samotný režim, strana prezentovali prestavbu ako krok do budúcnosti a dávali ju do 
protikladu so zastaraným pôvodným centrom. Avšak k takému razantnému kroku sa uchýlili 
aj preto, že sa v tej dobe rátalo s ďalším nárastom mesta, ktorý bohužiaľ už nikdy nenastal 
a v istej chvíli začal stagnovať. Čo je isté je to, že vtedajšia doba spojila finančné možnosti 
sústredené vo vláde jednej strany, jej nutnosti sa prezentovať  a modernistické až utopistické 
urbanistické koncepcie, ktoré takto mohli byt zrealizované. Vo výsledku celá centrálna časť 
o rozlohe približne 200 000 m2 bola okrem niekoľkých skutočne opomenuteľných výnimiek 
asanovaná. Zaujímavá je nielen samotná asanácia rozsiahleho územia centra  jedného 
mesta, ale aj to, že nebola vôbec zachovaná pôvodná urbanistická štruktúra a vytvorili na 
mieste pôvodnej osady vznikajúcej cez šesť storočí prirodzeným spôsobom, úplne nová 
umelá forma.  

 

  



2/ Analýza mesta 

Mesto Považská Bystrica v priebehu 70-tych rokov úplne zmenilo celú svoju centrálnu 
zónu. Výrazným formovacím prvkom bola hlavná cesta, ktorá spája Bratislavu so Žilinou 
a ďalej Vysokými a Nízkymi Tatrami. Táto cesta existovala od nepamäti, akurát v priebehu 
rokov sa intenzita jej využitia zvyšovala. Tesne pred druhou svetovou vojnou bola pôvodná 
prašná cesta vyasfaltovaná a postupne sa rozširovala. Rozšírenie nastalo aj pre 6denné 
motocyklové závody, ktoré bývali v meste organizované. Cesta, ku ktorej pôvodne pred 
kostolom prislúchalo stredoveké námestie sa zrazu stala bariérou a doslova delila mesto na 
dve časti. Až pred štyrmi rokmi bola dokončená diaľničná časť cez Považskú Bystricu. 
Bohužiaľ vyhral variant estakády nad mestom, ktorý ale z dopravného hľadiska veľmi odľahčil 
doprave cez mesto po tejto ceste. Pôvodná barikáda, ale nebola doteraz nijako upravená. 
V mojom urbanistickom návrhu rátam so znížením jazdných pruhov z 5 na 3 pruhy (vrátane 
odbočovacieho) a pridaním cyklistického pásu a odstavnej časti. Treba ešte dodať, že 
centrálna zóna je fyzicky ohraničená zo severu práve touto cestou, na ktorú zase nadväzuje 
cesta ohraničujúca západ smerujúca od rajeckej doliny. Táto po vytvorení diaľnice nabrala na 
intenzite a bolo by dobré premýšľať nad ňou teraz ako nad hlavnou dopravnou tepnou mesta. 
Aby bola cesta mestského charakteru, chýbajú jej budovy, ktoré ju priamo lemujú, namiesto 
toho sú tu spletité cesty vedúce na 4 rôzne parkoviská. Táto situácia by sa mohla zmeniť 
novou výstavbou budov v blízkosti a skompaktneniu centra, ale aj podĺžnym parkoviskom 
popri ceste, ktoré by nahradilo aspoň čiastočne niektoré zo stávajúcich. Obe hlavné cesty 
spája ešte okružná trasa, ktorá vedie cez južnú časť centra smerom na východ a tam sa spája 
s hlavnou cestou číslo 61 smer Žilina.  

Ako je vidieť doprava  a automobily akoby v meste všetkému udávali smer. Pri novom 
návrhu centra sa rátalo s ďalším prísunom pracovníkov do strojární, rozkvetom mesta a jeho 
rastom, preto bola navrhnutá plošná rezerva aj v centre a to cez 30 percent. V priebehu 
rokov, hlavne teda od roku 1989, kedy mesto akoby zamrzlo v čase a nedokázalo pružne 
reagovať na zmeny, sa z týchto rezervných plôch stali parkovacie miesta. Iba 3 ľudia zo vzorky 
50tich opýtaných používajú na presun po meste bicykel. Mestská hromadná doprava kvôli 
ekonomike nie je priveľmi flexibilná, čo viedlo nielen k časovému rozvoľneniu spojov, ale aj 
k zjednoteniu ceny lístka pre dospelých aj deti. Parkovacie plochy iba v uvedenej centrálnej 
zóne tvoria z celkovej plochy 200000 m2 až niečo cez 36000 m2. Čo je dôležité ešte dodať 
zástavba v centre netvorí v žiadnej časti kompaktný celok, čiže stráca ľudskú mierku, hranice 
medzi námestím, zeleňou či parkovaním sú málo znateľné. Aj rozvrstvenie služieb je veľmi 
monotematické. Okrem obchodov, kancelárií a úradov tu nie je žiadna iná funkcia. Po 18tej 
hodine je mesto vyľudnené, no je tak tomu aj v doobedňajšom čase, kedy sa tu zoskupujú iba 
bezdomovci z širokého okolia a dôchodcovia. Mamičky s deťmi radšej trávia čas v okolí svojho 
bydliska, keďže väčšina sídlisk je buď od centra dosť vzdialená a cesty nie sú veľmi 
prispôsobené pre peších chodcov, alebo sú v kopcoch bez kvalitnej mestskej dopravy. 
Najzávažnejšie je ale to, že vlastne nie je pre ne ani dôvod do centra ísť, lebo jeho funkcie nie 
sú vôbec prispôsobené pre túto vrstvu obyvateľstva. 



Okrem skompaktnenia zástavby v niektorých častiach centra, zmeny dopravy, 
zrušením parkovacích plôch a ich nahradením parkovacími domami s ľahkou konštrukciou, 
prípadne parkovacími výťahmi na strategických bodoch, by som určite vniesla do mesta 
cyklistiku. A to formou mestských bicyklov, ktoré by si bolo možné požičať, pretože mesto je 
dosť rozťahané do dĺžky a väčšina ľudí preto volí automobil pred časovo náročným 
dochádzaním chôdzou. Výborným prostriedkom je aj cyklotrasa, ktorá je na mapách vedená 
od Rajca, popri rieke Domanižanka a končí tesne pred centrálnou zónou. Tento fakt je veľká 
škoda, pretože cyklotrasa by pokojne mohla cez mesto pokračovať k Váhu a tam popri ňom 
buď smer Nosická priehrada, alebo naopak smer Považská Teplá. Celá cyklotrasa má tú 
možnosť, aby väčšinu svojej dĺžky cez mesto plnila funkciu aj ako inlinová dráha, ktorá mestu 
úplne chýba.   

Čo sa týka samotnej rieky Domanižanky, tečúcej cez mesto a ktorej hladina je umelo 
znížená o vyše dva metre, mohol by to byť pri normálnej hladine, ktorá je možná aj z hľadiska 
záplav, prvok oživujúci centrum a lákajúci ľudí, aby tu prirodzene trávili čas. K tejto rieke 
prislúcha aj mestský park, ktorý je takto označený akurát na mape. V skutočnosti sa jedná 
o veľkú trávnatú plochu, ktorá je popretkávaná chodníčkami vytvorenými ľuďmi. Táto časť by 
potrebovala veľkú premenu a zapracovanie aj výškových rozdielov, keďže celé centrum sa 
nachádza na pomernej rovnej časti s prirodzenými výškovými presahmi do jedného metra. 
Okrem premeny parku by potrebovala obnovu aj celá mestská zeleň, ktorá pochádza ešte 
z čias prestavby, to znamená že ju tvoria primárne ihličnaté stromy a masívne kríky. Je dobré 
pre tento typ centra, aby v nej bola zeleň a nie je treba aby bola úplne nahradená novou, ale 
aby obsahovala jej širšie spektrum. 

2/ Analýza miesta- zdôvodnenie výberu 

Z množstva voľných plôch v meste som si vybrala parkovisko na severovýchodnej 
strane centra, ktoré priamo nadväzuje na hlavnú cestu a tiež susedí s riekou, pásom zelene 
okolo nej, ústiacim v menší park, ale aj námestím Andreja Hlinku, ktoré ale nie je nijako 
uzavreté a cez parkovisko sa pokračuje chodníkom až na hlavné námestie pred Mestským 
úradom. Hlavným popudom výberu miesta ale bolo to, že táto parcela pred prestavbou 
priliehala k pôvodnému námestiu pred kostolom a bola na nej plynulá kompaktná zástavba 
malých domčekov, ktoré ďalej lemovali rieku Domanižanku smerom na juh. 

 3/ Urbanistický koncept 

 Pri urbanistickom riešení som brala do úvahy nielen situáciu, ale aj prirodzený pohyb 
ľudí, rozvrstvenie obyvateľstva, ale aj ďalšie faktory. Chcela som v prvom rade uzavrieť 
námestie Andreja Hlinku, aby sa stalo plnohodnotným, tiež som nechcela zamedziť presunu 
ľudí, ktorý traverzujú parcelu od kostola do mesta. Dôležitým bolo pre mňa aj nadviazanie na 
pôvodnú zástavbu okolo Domanižanky, smerom k parku, by som chcela priniesť aj nové 
funkcie a oživiť cyklotrasu, ktorá tadiaľto vedie. Ako pozitívne vnímam park, ktorý je 
momentálne málo využívaný, ale susedí priamo s mojou budovou, ktorá aj vďaka svojim 
funkciám do neho môže priniesť život a ruch.  



 4/ Architektonický koncept Komunitného centra 

Výber témy Komunitného centra nie je náhodný a vyplýva z množstva prieskumov 
a rozhovorov s obyvateľmi a tiež z empirického skúmania. Toto centrum, bez historickej 
zástavby s kompaktne uzavretým námestím je iste zaujímavým predmetom sociologického 
skúmania. Vďaka mnohým ďalším aspektom, ktoré nastali, ľudia nemajú k centru a mestu 
ako takému vzťah, netrávia tu svoj voľný čas a dá sa povedať, že ani nenakupujú, čo zapríčinili 
hlavne odľahlé hypermarkety, či časovo krátka vzdialenosť do väčších miest ako Trenčín 
a Žilina, kde je ponuka oveľa širšia. Do centra teda nie je možné vložiť ďalšie funkcie 
obchodu, ale ani administratívy, keďže polovica pôvodných budov v strojárňach, ktoré sa 
rozprestierajú na ploche väčšej ako samotné centrum je k prenájmu. V centre ale naopak 
chýbajú miesta pre voľnočasové aktivity, pre mamičky s malými deťmi, galéria, športové 
centrum, alebo napríklad múzeum strojární. Všetky tieto funkcie som sa snažila vložiť do 
svojho urbanistického konceptu budov, z ktorých som si pre podrobnejšie rozpracovanie 
vybrala budovu komunitného centra. To v sebe obsahuje galériu, bistro, materské centrum, 
multifunkčnú sálu a dve väčšie miestnosti pre rozvíjanie hudobno-pohybových a výtvarných 
schopností detí, ale aj dospelých.  

  a/ Architektonické riešenie 

Budovu som nezasadzovala do kompaktného celku, ani medzi historické budovy, 
a preto bolo jej navrhovanie pre mňa náročnejšie, ako som predpokladala. Okolité budovy 
majú výhradne plochú strechu, sú prevažne kubické, preto i ja som zvolila tvar tomu 
podobný. Forma reaguje aj na myšlienku uzatvorenia námestia, no svojou mierkou 
a celkovým tvarom korešponduje s okolím a priamo s ním komunikuje. Výška budovy je 
v rovnováhe s výškami okolitých budov, a to štyri klasické podlažia. Navrhovaná stavba má 
z východnej časti, kde je riešený prechod medzi budovami po pôvodnej ceste od kostola, 
vstup do materského centra cez kryté ihrisko až k polootvorenému átriu. 

b/ Zásady výtvarného materiálového a konštrukčného riešenia 

Výtvarné aj materiálové riešenie odpovedá mestskému prostrediu, do ktorého je 
budova zasadená. Keďže v jej okolí je množstvo zelene, s ktorou je v priamom kontakte (park, 
rieka so zeleným pásom) a preto som volila farbu fasády, ktorá by kontrastovala so zeleňou, 
ale aj dlažbou námestia. Vybrala som bledé prefabrikované pigmentované betónové diely, 
ktoré aj výtvarne oživili fasádu a doplnili tak aj rozloženie okien a dverí. Okná a dvere boli 
navrhnuté so zreteľom na funkciu miestností, ale aj ich členením, keďže niektoré z nich, ako 
vstupná hala, sa rozprestierajú cez dve podlažia, a naopak niektoré učebne respektíve 
záujmové miestnosti majú aj mezonetové časti. Doplnkom sú interiérové farebné rolety, 
ktoré sú nielen funkčným, ale aj estetickým prvkom, keďže sú farebne diferencované podľa 
funkcie miestnosti. Konštrukčne je objekt riešený stenovým systémom kombinovaným so 
stĺpmi a materiálovo sa zase jedná o betón a železobetón. 

 



  c/ Zásady dispozičného a prevádzkového riešenia 

Celá hmota je primárne rozdelená na dve podlažia, ktoré v sebe ukrývajú množstvo 
rôznych, vzájomne sa doplňujúcich funkcií. Vstup do budovy je zo západnej strany, ktorá sa 
napája na chodník smerom k hlavnému mestskému námestiu. Vstupuje sa priamo do haly, 
ktorá je čiastočne cez dve celé podlažia. Sú tu vertikálne komunikácie, konkrétne výťah 
a hlavné schodisko. Okrem toho vľavo sa nachádzajú dvere do bistra, tiež recepcia a priamo 
oproti vstupu vchod k toaletám, ktoré sú chodbou prepojené aj s bistrom. Po pravej strane sú 
šatňové skrinky, ktoré sú od fasády mierne oddelené a tvoria tak svojou zadnou stranou 
výklad, pre prezentáciu galérie či podujatí v centre. Ďalej vpravo sa dá po niekoľkých málo 
schodoch dostať do zníženej časti nadväzujúcej na multifunkčnú miestnosť,  kde môžu byť 
usporiadavané aj väčšie prednášky, či filmové večery. Z východnej strany je možné prejsť cez 
kryté ihrisko do vnútorného átria, ktoré patrí k bistru. Aj z vonkajšej strany sú prístupné 
toalety. Z átria je vstup do materského centra, ktoré má svoju predsieň so skrinkami a dve 
detské miestnosti. Jedna, tá vľavo je určená pre mamičky s malými deťmi do šesť rokov, kde 
je prístup aj do samostatnej kuchynky a skladu hračiek a nábytku. V pravej časti sa nachádza 
detská miestnosť so strážením, kde je priamo začlenený kuchynský kút. Práve tu je aj 
mezonetové riešenie, ktoré v spodnej časti nielen zakrýva vstup, ale je tu aj sklad hračiek 
a prístup do vyššej časti, kde je miesto vyhradené pre dozor. Medzi jednotlivými 
miestnosťami je hygienické jadro. Druhé podlažie, do ktorého je možné sa dostať buď zo 
vstupnej haly po schodoch alebo výťahom, či požiarnym schodiskom, ktoré je na opačnej 
strane budovy vľavo a ústi k hlavnej ceste na severe. Pri vstupe cez hlavnú halu sú po pravej 
strane časti komunitného centra a po ľavej galéria. Galéria má vstupnú časť, kde sa kupujú 
lístky, ďalej galérijnú miestnosť pre trvalú inštaláciu a galerijnú miestnosť pre dočasnú 
inštaláciu. Tieto sú osvetlené strešnými svetlíkmi. Okrem toho ku galérií prislúcha depozitár 
a interaktívna miestnosť. Komunitné centrum v južnej časti má hlavne výtvarnú a hudobno-
pohybovú miestnosť. Táto časť budovy je určená nielen pre školopovinné deti, ale pre rôzne 
vekové kategórie, ktoré sa tu stretávajú. Okrem toho samozrejme hygienické jadro, sprchy, 
a denná miestnosť pre učiteľov, či dozor s kuchynským kútom. Z chodby je prístup na terasu 
a zimnú záhradu, kde si ľudia môžu pestovať svoje rastliny. Najdôležitejším prvkom je 
výtvarná a hudobno-pohybová miestnosť, pretože umožňujú širokej verejnosti využívať rôzne 
špecifické nástroje, samozrejme s dozorom. Obe sú tiež riešené ako čiastočné mezonety. 
Výtvarná miestnosť poskytuje niekoľko druhov osvetlenia, ktoré je možné zatieniť, podľa 
potreby. Okrem klasických exteriérových okien je tu i priehľad do vstupnej haly. Z miestnosti 
sa dá vojsť do fotokomory, ktorej vstup sa nachádza pod mezonetovou časťou. Tá na spodnej 
úrovni ešte skrýva sklad pre výtvarné pomôcky. Po schodoch hore je možné sa dostať na 
galériu, kde je  čitáreň a samostatná uzavretá jednotka pre dozor. Tento spôsob riešenia cez 
dve podlažia má aj hudobno-pohybová miestnosť. K tej prislúcha namiesto fotokomory zase 
skúšobňa.  

 

 



5/ Mobiliárový prvok 3stolček 

Mobiliárový prvok stoličky vznikol ako praktický doplnok pre Komunitné centrum, kde 
sa naraz môže stretnúť mnoho ľudí, ktorí budú potrebovať sedieť, v prípade prednášky, 
výtvarného kurzu a podobne. Objekt sa rozvinul ako parafráza klasického detského stolčeka, 
s tým rozdielom, že sa na ňom opakujú vždy 3-krát buď výrezy, alebo ztužovacie latky. Mesto 
Považská Bystrica má totiž vo svojom znaku na červenom pozadí tri strieborné veže, ktoré 
symbolizujú tri veže na pôvodnom gotickom hrade týčiacom sa dnes v podobe ruiny nad 
mestom. Okrem tejto symboliky ešte je možné dodať, že je ľahko aj stohovatelný, a to pri 
otočení druhého kusu vždy o 90 stupňov. Materiálovo by mal byť z dreva, prípadne prekližky 
hrúbky 18 mm.  
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