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Názov / určenie PM:  
Krytá plaváreň 

Miesto / adresa: Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina   
Tel.: 041/5655073, Fax: 041/5655074,  
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Číslo v Zozname:                                                               02 
Číslo uznesenia, ktorým bola vyhlásená: 
Dátum vyhlásenia:    

Autor:  
Cimmermann Anton   

Súťaž / projekt / realizácia:  
- / 1960-1963 / 1963 

Parcelné číslo; katastrálne územie:  
KN 5147/1; Žilina  

Vlastník: Mesto Žilina 
 

Adresa: Mestský úrad v Žiline, Nám. Obetí komunizmu 1, 
011 31 Žilina 

Evidenčný list spracoval: Komisia pre PM  
Dátum spracovania: september 2008 

Popis PM:  
Jedna z prvých krytých plavární modernej koncepcie na 
Slovensku. Mesto Žilina bolo prvé vo vtedajšej Česko-
slovenskej republike, ktoré malo krytý 50 metrový olympij-
ský bazén. Na vonkajšej architektonickej úprave ešte vidieť 
stopy päťdesiatych rokov. Vnútorné usporiadanie je však už 
racionálne funkcionalistické a priestor bazéna má typický 
odľahčený charakter architektúry nasledujúceho desaťročia. 
Južná otvárateľná zasklená stena vedie na terasu a do areá-
lu, kde sa predvídala výstavba vonkajších bazénov. Objekt 
rekonštruovali v r. 1997. 

Predmet ochrany: 
– hlavná funkcia objektu, 
– celkové architektonické stvárnenie budovy - hmota a ob-

jem stavby, výška a tvar strechy, tektonika fasád, 
– pôvodné členenie výplní stavebných otvorov a farebnosť 

fasády, 
– pôvodné materiálové a farebné riešenie, 
– zachovalé pôvodné prvky v interiéri a konštrukcie, 
– výtvarné dielo – mozaika. 
 
 

Ďalšie súvisiace informácie:  
interiéry – Cimmermannová Gabriela;  
keramická mozaika na čelnej stene bazénovej haly; rozme-
ry: 16 x 5,5 m; autor: Barčík Andrej; neznačené; po rekon-
štrukcii 1994 

Literatúra: 
− Architektúra Slovenska v 20. storočí (Dulla, Moravčíko-

vá, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava 2002) 
− Projekt 3, 1961 / Stuchl. A.: Plaváreň v Žiline 
− Projekt 6, 1964 / Šavlík M.: Krytá plaváreň v Žiline 
− Maľba v architektúre (PhDr. Luxová Viera, CSc., Vyda-

vateľstvo SAV Veda Bratislava, 1989) 
− Premeny Žiliny ( Krušinský G., Pfliegel M. , Martin 

1990) 
− http://zilina-gallery.sk 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie v roku 1959, 
číslo 16, nezachovalo sa. 
Projekty modernizácie detského bazéna a vonkajších bazé-
nov sú v Štátnom archíve Žilina pod číslami 057, 286 a 816.

 


