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Šediny súradníc GPS 48.21569, 17.42677

Vznik pôvodných piatich samostatných jazier v Senci, ktoré sú 
pozostatkom bagrovania štrku pre výstavbu železnice Bratislava 
– Galanta, sa datuje do roku 1845. Neskôr sú zlúčené do jedného 
jazera s  rozlohou 80 ha a  hĺbkou 12 metrov. Od roku 1919 ako 
Slovenské Tahiti a prírodné kúpalisko. Od roku 1960 ako Slnečné 
jazerá. Do šesťdesiatych rokov sa datuje aj genéza rekreačnej 
chaty, ktorá spája generácie rodiny architekta Martina Hörman-
na z  ateliéru OFFICE110. Produkt chatového boomu v  minulom 
režime (víkendový „šumperák“), ktorý kompenzoval neslobodu 
cestovania mimo hraníc štátu.

Víkendová chata je pôvodne stavebnou substanciou, ktorá 
odpovedá na primárne potreby užívateľa k rekreácii – dva samo-
statné priestory v dvoch podlažiach, ktoré sú položené na brehu 
jazera. Utilitárne dispozície s preukázateľne podomácky realizo-
vanými postupnými stavebnými úpravami, ruka v ruke s amatér-
skymi zručnosťami.

Zadanie rekonštrukcie, ktoré má za klientov členov architek-
tovej rodiny, je skúškou – chata ponúka okrem horizontu jaze- 
ra i  etické a  morálne horizonty tvorcov, ktoré vstupujú do 
generačného dedičstva rodiny, do efemérneho zhmotnenia 
spomienok, do kódovania existujúceho.

Architekti dekódujú esencie, feromóny prostredia. OFFICE110 
hľadá limity minima, ktoré sa musí, nedotýka sa obsedant-
ného maxima, ktoré je možné. Chirurgicky čistými rezmi skúma 
anatómiu minulého stavebného fondu. Ozdravuje, odstraňuje 
anomálie.

Architekti sa rozhodujú pre vedomie služby, ktorého výsled-
kom je element ticha v  urbanizovanej krajine. Pôvodná ne-ar-
chitektúra je preparovaná a  stáva sa architektúrou nepredstier-
aného. 

Užívateľ zľavil zo svojej pohodlnosti a  rozmaznanosti. Hľadá 
udržateľnosť v  správnych mierach a  proporciách všetkého. Veci 
sú tu v  rovnováhe. Výsledkom je architektonizovaná obyčajnosť 
a  prázdno / prístrešok a  dutina – miesto z  pamäti. Autori uve-
domelo negujú pokušenie „ísť s dobou“ v nezadržateľnej aktuál-
nosti a riziko devastácie priestoru s jalovým výsledkom neurčitého 
a mäkkého miesta. 

Pôvodnej schránke chaty sú ponechané základné obrysy, 
ktorých vnútro ostáva novým prázdnom, miestom odpočinku 
s  variabilnosťou vloženého dreveného interiéru. Severný 
obslužný apendix sa pre potreby užívateľa predefinoval. Základ 
ostáva totožný s pôvodnou priestorovou substanciou – t. j. dva 
samostatné priestorové boxy v  pomere 1:1, ktoré expandujú na 
pobytové terasy (paluby) so subtílnym zábradlím, levitujúcimi nad 
jazerom. Horné podlažie dostáva nové zastrešenie priznaným 

Chata
Senec

office110

Pôvodný stav okolo roku 1970 Stav pred rekonštrukciou rok 2014
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dreveným trámovým stropom, ktorý mierne upravuje proporcie 
priestoru. Obe podlažia a  terasy sú previazané v  nových povr-
choch podláh – brúsený betónový poter. Bez zásahu ostáva 
sokel objektu – spodná lodenica. Celá stavba ostáva v pôvodnej 
bielej omietke s drevenými prvkami – spoločné znaky pôvodnej 
ne-architektúry šesťdesiatych rokov 20. storočia na Slnečných 
jazerách. Škrupina chaty má modifikované pôvodné okenné  
otvory – prepisujú prevádzku a  interiér, rámujú výhľady. Čelné 
presklenia k jazeru sú v rámci možností maximalizované a ich ki-
netické membrány stierajú bariéru medzi interiérom/exteriérom. 
Užívateľ hrá architektonickú hru na priestor – skladá priestorové 
leporelo posuvno-skladacími drevenými paravánmi, aby vzdal 
poctu voľnosti. Interiér chaty otvára z introvertného ticha do rá-
movanej krajinomaľby – a/alebo súdobého triptychu Hieronyma 
Boscha Záhrada rozkoší s morálnym apelom a obrazom dneška, 
kde na horizonte jazera vidíme v náprotivnej zástavbe „medveďa, 
ktorý divo trhá antilopu na kusy; červenohlavého tučniaka s dl-
hým chvostom, žerúceho žabu; veľkého čierneho potkana s pes-
trofarebným pávom, ktorí sa naťahujú o korisť; a  i.“ (po uzavretí 
triptychu opäť monochróm introvertného ticha).

Výsledok je bez vizuálneho zmäkčovania – vecný a poetický, 
dôraz je kladený na detail, pôvodná ne-architektúra dospela 
do architektúry a  starne s  gráciou. Bola zhodnotená magická 
pôsobivosť holej vecnosti. Výsledkom je „architektúra nulovej 
úrovne“ (K. Frampton) s  poetikou racionality a  hmatateľným 
mlčaním v kakofónii Slnečných jazier.

Martin Hörmann hovorí, že sa na tejto stavbe narobili. Viem.
Hľadanie architektúry v pravde nie je „cvičením natrénovanej 

dizajnérskej zostavy“, ktorá exhibuje. Vizuál, estetika, dizajn nie 
sú primárnym produktom. Neklamať v  architektúre a  pracovať 
v pravde vyžaduje vedomie, integritu, kritiku,...

Stavba je milovaná, užívateľ-architekt sa k nej správa slušne. 
Súčasnosť (ako súčasť budúcej minulosti) nehrá prím. Šediny pa-
tria k životu, k pulzujúceho vesmíru.

OFFICE110 servíruje na kóte súradníc GPS 48.21569, 17.42677 
blue rare arch/steak, ktorý je pre konzumenta „vegetariánskeho 
stavebného a dizajnového balastu“ nestráviteľný. Legitímne. Hie-
ronymus Bosch tiež neveril, že v  Raji sa mäsožravce menia na 
vegetariánov. A platí to aj naopak.

Laco Bartko
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Pôdorys 1. pp – nový stav

Pôdorys 1. np – nový stav Pôdorys 1. np – starý stav

Rez priečny – nový stav

www.office110.sk

Rekonštrukcia rekreačnej chaty, Slnečné jazerá – juh, Senec
Autori: OFFICE110 architekti / Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký

Spolupráca: Stanislav Komár

Projekt: 2012 – 2014, realizácia: 2014 – 2015 

Plocha pozemku: 270 m2, zastavaná plocha: 112 m2

Úžitková plocha: 71 m2, obstavaný priestor: 450 m3

Stavebné náklady: 70 000 EUR

Foto: Martin Hörmann

Richard Kastel  *1973 Bratislava  °1997 FA STU Bratislava 

Peter Kopecký  *1979 Bratislava  °2004 FA STU Bratislava

Martin Hörmann  *1978 Bratislava  °2004 FA STU Bratislava




