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Biela figúra na rozhraní 

Zastavila som v kopci, pod bielym neprehliadnuteľným domom. 
Abstrahovaný kváder kopíruje svah – stúpa od zeme k slnku. Má 
jasný a definitívny výraz, z urbanistického pohľadu v danom kon-
texte možno radikálny. Okolie totiž tvoria roztrúsené solitéry 
v  podobe tvarovo rozmanitých rekreačných objektov formálne 
oscilujúcich medzi chatami a rodinnými domami. Obraz krajiny tu 
dôrazne ovláda priľahlá prírodná rezervácia. 

Som v  Devíne, na pozemku vzdialenom asi 10 minút cesty 
od centra obce, napriek tomu v  akejsi samostatnej prírodno- 
-rekreačnej enkláve. Všetko tu je zelené a svieže, práve kvitnú divé 
maky na priedomí. Dom stojí v  strmom svahu, na rozhraní ulice 
a  vyvýšenej náhornej plošiny. Jeho biela silueta je pevne zakot-
vená do prírodného terénneho zárezu. Dom nesiaha ani príliš vy-
soko, ani príliš nízko.

Rodinný dom 
Bratislava-Devín

Compass

Vstupujem cez kovovú posuvnú bránku vertikálne vypletanú 
kovovými lankami. Výplet akcentuje vstupné nárožie a zároveň 
zvyšuje pocit bezpečia. Cez závetrie môžem vojsť priamo do 
domu alebo na úroveň prvej pobytovej záhrady v podobe mini-
malistickej kompozície trávnatej plochy a  vysokej betónovej 
opornej steny v jej čele. Idem preskúmať dvor. 

Pozemok je výškovo členitý, orientovaný k  severu smerom 
do ulice. Logické umiestnenie stavby pozdĺž prevýšenej 
juhovýchodnej hranice pozemku dáva možnosť otvorenia po-
bytového priestoru smerom na západ do záhrady, s výhľadom 
pomedzi koruny stromov až do údolia. Osadenie domu v kaská-
dovitom teréne ponúka obyvateľom tri výškovo ustupujúce ex-
teriérové pobytové plochy nad sebou. K prízemiu patria zreteľne 
vymedzené plochy drevenej terasy so stolovaním, zelenej 
trávnatej plochy využívanej mužským osadenstvom rodiny na 
futbalové zápolenia a svetlosivej dláždenej „arény“ pre basket-
bal (v  tomto čistom vzduchu a  tieni stromov musí byť radosť 
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trénovať). V strmom teréne postupujem po schodíkoch popri do-
bre ukrytej vínnej pivničke vyššie – na menšiu relaxačnú terasu 
prístupnú z  najvyššieho podlažia domu a  odtiaľ nedočkavo 
stúpam k  najvyššiemu bodu záhrady. Stálo to za to! Prenikavo 
modrá obloha a  výhľad do doliny, Rakúsko mám pod sebou 
ako na dlani. „Wau“ efekt sa dostavil. Vedomie neohraničené-
ho priestoru na rozhraní lesa a širokého údolia s pruhom rieky 
uprostred. Z  tejto strany vnímam dom z  iného uhla ako z  uli-
ce – je omnoho drobnejší, pultová strecha je čitateľná v  celej 
svojej ploche. Z dvoch štítových stien je však mojím favoritom 
fasáda orientovaná do ulice, tá je architektonicky pregnantná 
a zároveň minimalisticky čistá.

Dom vnímam v prírodnom rámci ako kompaktný hmatateľný 
útvar. Architekti zvolili jednoduchú formu s minimom okázalých 
výrazových prostriedkov. Strecha sa dvíha smerom k  poby-
tovej záhrade, k  ulici a  k  zadnému dvoru sa dom natáča svo-
jou kratšou stranou. Vstupné priečelie domu je zvýraznené len 
ustúpeným nárožím s funkciou závetria, ostatné okná sú orien-
tované do záhrady. Dôvtipné riešenie vstupnej zóny s  rastrom 
priehľadných kovových výpletov v rámoch je z môjho pohľadu 
kľúčovým prvkom kompozície. 

Farebne neutrálna stavba naplnila investorovu predstavu 
formálnej čistoty a jednoduchosti. Vychádza najmä z kontrastu 
dvoch tónov: bielej omietky a presklenia okien a dverí v antraci-
tových hliníkových rámoch. Sklenené priečelie prízemia prebie-
hajúce cez roh pôdorysu s  jeho subtílnym nosným systémom 
pocitovo odľahčuje hlavný objem domu. Vo výsekoch okien sa 
zrkadlia oblaky a  ihličnaté stromy spoza plota. Línia pásových 
okien na poschodí napĺňa ideu modernej priamočiarosti a hmo-
ta domu tak nadobúda z  tohto pohľadu výrazne horizontálny 
charakter. Naopak zo zadnej strany domu sa objavuje určitá 
hravosť v rozmiestnení a osadení úzkych obdĺžnikových okien. 

Vstúpim do domu. V  priehľade už od vstupných dverí vi-
dím hlavný obytný priestor – myšlienkové aj kompozičné jadro 
domu. Vstupná hala je samostatným schodiskom prepojená 
s garážou v suteréne – pohodlné a funkčné riešenie. 

Napriek pomerne malej pôdorysnej ploche (zastavaná plo-
cha 115 m2) pôsobí dom veľkoryso, obytne. V radení priestorov 
a  prevádzke domu pozorujem príznačný rukopis architektov 
z  ateliéru Compass: prelínanie otvorenosti s  intimitou a  ma-
ximálne využitie plochy domu, obývacia izba s voľnou dispozí-
ciou na prízemí, poschodie rešpektujúce súkromie jednotlivých 
členov rodiny. Úzky pozdĺžny tvar pôdorysu umožňuje dobré 
presvetlenie a  preslnenie obytných miestností. Obývacia izba, 
rodinné stolovanie a veľkorysá kuchyňa sa ovíja okolo krbového 
telesa v  centre priestoru. Vďaka subtílnemu nosnému stĺpu 
a  preskleniu po celej šírke miestnosti nevnímam reálnu hĺbku 
obytnej plochy. Elementom rodinného života je prepojenie 
a súlad s exteriérom. Večerná melanchólia... tieň, ktorý vrhá ko-
pec a vysoké stromy.

Z každej obytnej miestnosti vidím na záhradu a koruny stro-
mov na susedných pozemkoch, z  izieb na poschodí dokonca 
zazriem siluetu hradu Devín.

Pokojné ladenie línií, farieb a tónov v  interiéri zámerne ne-
konkuruje sfarbeniu krajiny a jej premenlivosti. Kvalitné drevené 
obklady a parkety, biela vzdušná kuchynská linka a sivý odtieň 
sedacieho nábytku a  steny telesa krbu – primeraná dizajnová 
podoba s racionálnym kontextom. 

Nočná zóna na poschodí žije svojím vlastným životom. 
Chrbticou je chodba, z ktorej sú prístupné systematicky radené 
izby detí, rodičovská spálňa a pracovňa, všetky s výhľadom do 
hlavnej pobytovej záhrady. Drevené parkety v  hlavnom obyt-
nom priestore na prízemí sú v nočnej zóne nahradené príjemný-
mi sivými kobercami, zariadenie izieb je podriadené predstavám 
ich užívateľov. Bonusom pre deti je priamy kontakt so záhradou 
– druhá terasa osadená v stúpajúcom teréne. 

Snaha prispôsobiť sa stúpajúcemu svahu a charakteru lokali-
ty pozitívne ovplyvnila jedinečnosť domu, naplnila túžbu rodiny 
po účelnom bývaní spätým s  prírodou. Vnímanie priestorov je 
podriadené optike krajiny. Bielu figúru domu zvýrazňuje počas 
roka farebné spektrum okolia s celou jeho intenzitou a krásou.

Edita Vráblová
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Rodinný dom Devín, Bratislava-Devín

Autori: Matej Grébert, Juraj Benetin, Peter Cibulka,  

Miroslava Gašparová

Projekt: 09. 2012 – 03. 2013, realizácia: 06. 2013 – 06. 2015

Plocha pozemku: 688 m2, zastavaná plocha: 115 m2

Úžitková plocha: 180 m2, obstavaný priestor: 860 m3

Foto: Pavel Meluš a Juraj Marko
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Nábytok do interiéru vyrobila a dodala spoločnosť BOSKOVIĆ – TAREK s.r.o., Bratislava, www.tarek.sk. 

Hliníkové okná a posuvné dvere, systém vhodný pre moderné domy v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde, dodala spoločnosť Slovaktual s.r.o., Pravenec, 
www.slovaktual.sk.

Podlahy PAR-KY z kolekcie PRO realizovala spoločnosť PARKETT STORE, s. r. o., www. parkettstore.sk. 


