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Sprievodná správa 
 
 
 
Úvod 
 
Predmetom riešenia je rekonštrukcia a prestavba objektu Kultúrneho domu v Lisko-
vej. Zároveň je v návrhu riešený priľahlý priestor okolia s riešením vstupov do jednot-
livých prevádzok. Samotné riešenie objektu je podriadené jestvujúcej konštrukcií 
a jestvujúcemu, resp. pôvodnému riešeniu objektu ako kultúrneho domu pre obec.  
Táto hlavná funkcia je doplnená o priestory aktuálne a potrebné pre súčasné potreby 
obyvateľov obce. Lokalitný program, ktorý bol súčasťou zadania súťaže, je v návrhu 
akceptovaný, t.j. aj časť priestorov určená na oddych, relax, stravovanie, ale aj vzde-
lávanie a kultúru.   
 
 
Urbanistické riešenie 
 
Objekt má v rámci centrálneho priestoru obce dôležitú a  lukratívnu polohu. Z toho 
dôvodu je potrebné rešpektovať aj pôvodné napojenia dopravy a infraštruktúry. Pešie 
napojenie je v bezprostrednom napojení na centrum obce a aj na hlavný prístup náv-
števníkov prichádzajúcich hromadnou dopravou (vlaková  a autobusová zastávka). 
Oproti pôvodnej koncepcií z konca päťdesiatych rokov je v súčasnosti poddimenzo-
vaný priestor pre parkovanie osobných áut priamo pri zariadení. Nové parkovacie 
plochy sú navrhované za objektom a v rámci centra obce.  
Hlavný vstup ostáva podľa pôvodnej koncepcie z východnej strany objektu. Do prie-
storov určených na prenájom, ktoré vznikli zmenšením priestoru vstupnej haly, je 
vstup priamo cez fasádu na severnej strane. Pred tieto vstupy je navrhovaná rampa, 
ktorou sa vyrieši aj bezbariérový prístup do hlavnej sály. Pre sprístupnenie priestorov 
v suteréne, kde bude situovaná knižnica, je navrhovaná úprava terénu vedľa hlavné-
ho vstupu. Vytvorením schodov a terás vznikne amfiteáter, vo forme agory. Tento 
priestor bude slúžiť aj na malé kultúrne podujatia nielen v spojení s knižnicou.  
Na západnej strane v priestore za javiskom sú navrhované priestory na prenájom 
a kancelárie obecného úradu. Vstup do spodného podlažia je navrhované riešiť ako 
bezbariérové pomocou rampy. 
 
 
Architektonické riešenie 
 
Základným motívom je zachovať v možnej miere jestvujúce konštrukcie a hmoty ob-
jektu. Podľa urbanistickej koncepcie je ponechaný vstup z východnej strany. V rámci 
riešenia prestavby navrhujeme opticky zväčšiť priestor vstupu prekrytím vytvorenej 
agory vstupu do knižnice, fóliovou strechou. Týmto riešením sa zároveň vytvorí ak-
cent na hlavný vstup do objektu. 
Architektúra hlavnej haly ostane v pôvodnom konštrukčnom riešení s tým, že bude 
preriešená fasáda novým fasádnym obkladom. Takéto riešenie je najvhodnejšie, aby 
sa vyriešila aj energetická bilancia budovy. Podrobné farebné a materiálové zloženie 
bude riešené podrobne v ďalších stupňoch projektovej prípravy stavby. 
Prestavbou bude objekt viac čitateľný a predpokladáme, že bude tvoriť orientačný 
bod v systéme architektúr obce. 



   
Dispozi čné riešenie 
 
Hlavné vstupné podlažie je nad úrovňou priľahlého malého námestia pred objektom. 
K tomuto bodu je priamy prístup z pešej zóny aj zo systému mestskej hromadnej do-
pravy. Vstupná hala poskytuje maximálny prehľad o prevádzke v objekte. Priamo 
v tomto bode sa segregujú jednotlivé okruhy pohybu návštevníkov zariadenia. Pria-
mo oproti vstupu je vchod do hlavnej sály. Z pôvodne veľmi veľkého priestoru vstup-
nej haly je vyčlenená plocha pri severnej fasáde, kde sú lokalizované nájomné  prie-
story. Vstup do týchto priestorov navrhujeme z exteriéru a nie zo vstupnej haly.  
Do podzemných priestorov, kde je navrhovaná knižnica s čitárňou, je navrhnuté nové 
schodisko priamo pred objektom vedľa hlavného vstupu. Vytvorením schodov a terás 
vznikne amfiteáter, vo forme agory. 
Jestvujúce schodisko do poschodia z hlavnej vstupnej haly navrhujeme ponechať pre 
prístup do malej sály na poschodí. Šatňa pre návštevníkov ostáva v pôvodnom prie-
store vedľa vstupu. Kuchynské priestory ostávajú bez dispozičných zmien. 
V hlavnej sále kultúrneho domu nenavrhujeme dispozičné zmeny. Tento priestor je 
pomerne pevne definovaný a nepredpokladáme jeho priestorové úpravy. V tomto 
priestore sa bude riešiť hlavne interiérové vybavenie a doriešenie podhľadov 
v súvislosti akustickými požiadavkami a potrebami na osvetlenie. Bude nutné doriešiť 
aj scénické osvetlenie. Priestory pre hercov v pod javiskovom priestore budú oprave-
né a technicky vybavené podľa potreby.  
Priestory prístupné zo západnej strany lokalizované za priestorom javiska sú navrho-
vané na prestavbu. Vzhľadom na to, že je možné riešiť bezbariérovo prístup do sute-
rénnych priestorov, navrhujeme v tejto časti priestor pre detského lekára a pre vše-
obecného lekára. 
Na poschodí je situovaná ordinácia zubného lekára a na druhej strane schodiska ná-
jomné kancelárske priestory.  
Posledné podlažie je určené pre prevádzku obecného úradu. 
Zásobovanie kuchyne je riešené zásobovacím bodom na južnej strane pre minimali-
zovanie vplyvov na okolie. Na zásobovanie je naviazaný hospodársky výťah 
a schodisko.  
 
 
Technické riešenie 
 
Ostáva nezmenené. Objekt je železobetónový skelet s oceľovou nosnou konštruk-
ciou nových zasklených priestorov. Prestavby bočných krídel majú dvojitú fasádu pre 
minimalizovanie tepelných strát. Na streche môžu byť umiestnené tepelné čerpadlá 
vzduch – voda. Technologické zariadenie pre vodu, vykurovanie a vzduchotechniku 
sú v suterénnych pôvodných priestoroch. Navrhovaná prestavba sa týka zmeny ne-
nosných konštrukcií a technického vybavenia. 
 
 
 
 
 
 
Plošné parametre navrhovaných priestorov:  
 



Suterén 
Knižnica, literárny klub  134 m2 
Ambulancia detského lekára   71 m2 
Ambulancia všeobeného lekára     68 m2 
 
Prízemie 
Foyer, šatňa    167 m2 
Izba tradícií      41 m2 
Nájomný priestor 1     47 m2 
Nájomný priestor 2      46 m2 
Ambulancia zubára      27 m2 
Nájomné priestory      83 m2 
 
Poschodie 
Reštaurácia    202 m2 
Kuchyňa     110 m2 
Obecný úrad    169 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


