
Krátko o panelákoch 

 

V Československu boli prvé experimentálne panelové domy postavené už v 40. 
rokoch v Zlíne Baťovou stavebnou kanceláriou. Vhodné podmienky pre hromadnú bytovú 
výstavbu sa vytvorili po znárodnení v roku 1948. Zoštátnili sa majetky, pozemky, vzniklo 
centralizované hospodárstvo. Vznikli štátne projektové ústavy (Stavoprojekt, Štátny 
projektový a typizačný ústav), ktoré až do nežnej revolúcie projektovali sídliská, 
jednotlivé stavebné sústavy, ich regionálne varianty a pôdorysy bytov. Štát a jeho orgány 
sa stali jediným architektom, urbanistom a staviteľom zároveň. Nastal ideálny priestor 
pre bezproblémový rozvoj hromadnej bytovej výstavby. 

 
          Keďže ešte ani v polovici 50. rokov sa bytová otázka nezlepšila, myšlienka kvalitného 
bývania pre všetkých sa najmä v krajine s ľavicovou vládou stala populárnou. Štatistiky 
hovorili jasne: v roku 1945 bolo na území Slovenska okolo 550 tisíc bytov. Viac ako 90% 
z nich bolo v rodinných domoch. Len 7% malo vodovod, 3,9% kanalizáciu a len 0,4% 
ústredné kúrenie. Čiže ústredné kúrenie, teplá voda a splachovací záchod boli niečím 
neznámym. V mestách síce už stáli tehlové pavlačové domy, ale stále bolo treba chodiť po 
uhlie do pivnice a po vodu, alebo na toaletu na pavlač. Posun od latríny a uhľovej pece k 
teplému radiátoru a červenému kohútiku bol v oblasti bývania veľkým civilizačným 
skokom. 

Prvý panelák na Slovensku nazvaný „Montdom“ bol postavený v Bratislave na 
Kmeťovom námestí 4, 5 na jeseň 1955. Stojí dodnes a je technickou pamiatkou. Prvým 
panelovým sídliskom bola na prelome 50. a 60. rokov tzv. „Februárka“ v Bratislave pri 
Račianskom mýte. Začiatkom 60. rokov sa nezadržateľne rozbehla výstavba panelových 
sídlisk, ktoré výrazne zmenili celkový ráz, štruktúru obyvateľstva a charakter každého 
väčšieho mesta na Slovensku. 

Hromadná panelová výstavba u nás nabrala úplne opačný kurz ako na západe. 
Panelárne chrlili panely, paneláky rástli ako huby po daždi, avšak občianska vybavenosť 
zaostávala. Cesty, chodníky a obchody sa dokončovali dlho po bytoch. Napriek tomu sa 
bývalo. Avšak finančné, časové či technologické podmienky nedovoľovali architektom 
príliš experimentovať. Podmienkou bolo zabezpečiť základný štandard na bývanie a dosť. 
Kým ešte v 60. rokoch sa architekti mohli so sídliskom „vyhrať“ (Ružinov v Bratislave), 
neskôr platilo len jedno - zjednodušiť a zrýchliť celý proces výstavby sídlisk. 

        Nastal čas typizácie, a to od výroby panelov, bytových jadier a ostatných dielov, cez 
ich transport na stavenisko až po samotnú montáž paneláku. Každá iniciatíva architekta, 
snaha o zmenu, vylepšenie nebola vítaná. Všetko si vyžadovalo schválenie centrálnymi 
orgánmi a často sa to vnímalo ako neželané vybočenie z nalinkovanej cesty. Celý systém 
fungoval a bol nastavený tak, že nebol schopný pružne reagovať na akékoľvek zmeny. No 
a do toho všetkého sa postupne premietali čoraz viac sa prehlbujúce ekonomické 
problémy komunistického režimu. 

Po páde komunistického režimu v roku 1989 dochádza k utlmeniu výstavby 
panelákov aj u nás. Ešte sa dokončia už rozostavané sídliská (Ťahanovce v Košiciach, Hájik 
v Žiline, Dlhé Diely v Bratislave a pod.), ale éra hromadnej výstavby panelákov sa 
definitívne končí.         



Na prvý pohľad sa síce zdá, že všetky paneláky sú rovnaké (na jedno kopyto), líšia 
sa však od seba ako napríklad autá. Počas tých zhruba 35 rokov panelovej výstavby sa 
stavebné sústavy vyvíjali, vzhľad panelákov a pôdorysy bytov s nimi.  

Výstavbe rozsiahlych panelových domov je čo vyčítať. Urobilo sa veľa chýb, či už z 
objektívnych (obmedzené finančné, technické a technologické možnosti), alebo 
subjektívnych príčin (lajdáctvo, nekvalitná práca). Možností na odstránenie najväčších 
nedostatkov je dnes však veľa. Vo veľkom sa zatepľuje, vymieňajú sa okná, výťahy, staré 
rozvody. Životnosť panelákov sa odhaduje na 70 až 90 rokov. Podľa údajov Štatistického 
úradu býva v panelovom dome prakticky každý druhý Slovák. V mestách ako Bratislava, 
Košice sa tieto hodnoty pohybujú až okolo 60 -70 %. Bude preto veľmi zaujímavé 
sledovať, ako sa príbeh panelákov bude ďalej vyvíjať. 
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Otázky k článku: 

 

1. Prečo sa v 50. a 60. rokoch 20. storočia vnímali paneláky ako pokrok v bývaní a najmä 
mladé rodiny sa do nich tešili? 
 
 
 

2. Kde stojí vôbec prvý na Slovensku postavený panelový dom? Pokúste sa ho nájsť v režime 
Street View cez Google Maps. Ako sa odlišuje od novších panelákov zo 70. a 80. rokov? 
 
 
 

3. Čo boli najväčšie výhody masovej výstavby panelákov na sídliskách? Prečo vláda 
vnímala ich výstavbu ako nutnosť? 
 
 

4. Kedy sa od masovej výstavby panelových sídlisk upustilo? Prečo? 
 
 

5. Koľko obyv. žije na Slovensku v súčasnosti v panelových domoch? Žije v nich viac ako 
polovica obyv. tvojho mesta? 
 
 

6. Aké kroky podnikajú obyv. panelákov na zlepšenie kvality svojho bývania? Ako inak by 
sa dal podľa teba život na sídliskách spríjemniť a zlepšiť? 
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