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konštrukcie

Rekonštrukcia materskej školy Guliver 
v Banskej Štiavnici

Rekonštrukciu materskej školy Guliver v Banskej Štiavnici tvorilo 
úplné prestavanie opustenej hrubej stavby dedinského murovaného 
domu s valbovou strechou a radom vikierov. Architekti výrazne 
zmenili vzhľad objektu a zosúladili roztrieštené použitie rôznorodých 
materiálov. Strecha sa z neho stratila, vzniklo rozloženie do šírky 
a keďže stavba je vo svahu, mohli vytvoriť dve nadzemné podlažia. 
Starú časť skryli pod bielu omietku v kombinácii s prevetrávanou 
drevenou fasádou. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Investor TIDLY Slovakia zveril rekon
štrukciu Ing. arch. Richardovi Murgašovi 
a architektonickej kancelárii „uniform
architects“. Projekt vznikol v roku 2014 
a bol realizovaný v priebehu polročného 

obdobia, v letných a jesenných mesia
coch. Stavebné náklady dosiahli približ
ne 1,1 mil. €. Objekt škôlky má zasta
vanú plochu 582 m2, je umiestnený na 
pozemku s celkovou rozlohou 3700 m2.

Pôvodný vidiecky murovaný dom rozší
rili o prístavbu vonkajších herní a spál
ní. Časť prístavby realizovala odborná 
stavebná firma ForDom s.r.o., Zvolen 
s využitím drevených CLT panelov, kto
ré doviezli od rakúskeho výrobcu. CLT 
panely tvorí krížom lepené drevo z troch 
vrstiev lamiel s celkovou hrúbkou 100 
mm. Výrobca dodal panely s rozmermi 
2,95x16 m. Realizačná firma ich opra
covala na požadovaný formát, vrátane 
vloženia okien a dverí a vyfrézovania 
otvorov na inštalácie. Tým, že panely boli 
s vybrúseným povrchom a v pohľadovej 
kvalite, nepotrebovali už ďalšie obklady. 
Drevo po vhodnej povrchovej úprave vy
tvára pre deti v škôlke príjemnú atmosfé
ru a zdravú klímu v miestnostiach.
Vstup do objektu z parkoviska (severná 
strana) pôsobí mohutne. Vytvára to rám 
prekrytia hlavného vstupu z pohľadové
ho betónu, tenká doska je podopretá 
rastrom oceľových stĺpov. Nad rámom 
je drevom obložená plocha s oknami. 
Fasáda je kombinovaná bielou omietkou, 
ktorá prechádza až do záhrady, kde dom 
vyrastá priamo zo zelene (južná strana). 
Z belosti stien vystupujú v podobe troch 
kontrastných drevených, v čelách rôzno
farebných rámov. Farebne odlíšené rámy 
z drevených panelov predstavujú letáky 
do úľov ako vo včelíne a sú určené pre 
tri vekové kategórie detí.
Rodičia s deťmi prichádzajú do spodnej 
časti budovy, čiastočne zapustenej do 
terénu. Tu sú umiestnené šatne a deti 
prechádzajú po schodoch do svojho 
sveta na poschodí. Vstupnú časť do
pĺňa šikmá lezecká stena s podkladom 

Príjazdová (severná) strana škôlky, v popredí šikmá lezecká stena z termodreva

Na južnej strane je vstup z tried priamo do záhrady



z termodreva. Poschodie stavby má kombinovanú fasádu, 
drevené časti sú prevetrávané. Do celej stavby investor použil 
hliníkové okná a dvere. Pobytové miestnosti detí rôzneho veku 
sú prepojené so spoločnými priestormi. Interiér je riešený vo 
svetlých odtieňoch a vo farbe dreva. Nadväzuje na vstupné 
drevené rámy z fasády vo farbách žltá, oranžová, zelená. 
Nadštandardne vytvorili bazénovú halu so saunou a slnečnou 
terasou, telocvičňu, dielničku. Jedáleň prepojili s chodbou 
a kuchyňou. Časti prístavby majú priznané drevené panely.
Nový vzhľad materskej školy Guliver prekonal všetky použi
té klišé vidieckeho urbanizmu vo svahovitom teréne Banskej 
Štiavnice. Odvážnu koncepciu architektúry Ing. arch. Richarda 
Murgaša dokázala realizovať NextHouse Group s.r.o. Piešťany. 
Na interiérovej realizácii sa podieľala Delphy – Flooring Systems 
s.r.o. Bratislava. Nezanedbateľná bola práca s drevenými 
CLT panelmi, ktoré urýchlili časový harmonogram výstavby. 
Odbornosť firmy ForDom s.r.o. Zvolen pozitívne zhodnotili 
architekt, investor i stavebný dozor.

Prístavba z CLT panelov počas montáže

Výkresová dokumentácia – pohľady

Montáž rámov z CLT panelov tvoriacich prechod medzi inte-
riérom a exteriérom
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