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VySVETlIVKy

Nový objekt na námestí

1. Pôdorysné riešenie námestia

 
   - geometrické ortogonálne

   - geometrické  diagonálne

    - organické

2. Dopravné riešenie: 

    - doprava na námestí

    - upokojenie hlavnej komunikácie

    - statická doprava na námestí

    - vylúčenie statickej dopravy

    - podzemné garáže

3 . Prírodné prvky:

    
    - vysoká zeleň 

    
    - nízka zeleň

    - prevládajú spevnené plochy 

    - výrazný vodný prvok na námestí

Výrazná informačná funkcia na námestí
i

4 . Rôzne:
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Témami záverečných bakalárskych prác  na FA STU sú úlohy, kde študent 
syntetizuje nadobudnuté vedomosti a schopnosti v architektonicko – 
urbanistickom navrhovaní a konštrukčno-technickom projektovaní stavieb.  
Osobitný okruh tvorí skupina tém návrhu a projektu exteriérových stavieb, 
ktoré zadáva Ústav urbanizmu a územného plánovania. Osobitne aktuálnou 
témou je problematika verejných priestorov, v ktorých riešení sa uplatňujú 
požiadavka na komplexný prístup. Definovanie funkčno-prevádzkových 
vzťahov prezentuje urbanistický rozmer problematiky, vlastný návrh riešenia 
architektonický a konštrukčno-technický a návrh detailov, malej architektúry 
a mobiliáru až rozmer dizajnu. Naviac je tu špecifická problematika zelene.  
V akademickom roku 2010/2011  sme zadali  všetkým uchádzačom o 
bakalársky titul jedinú tému - návrh rekonštrukcie Svätotrojičného námestia 
v Krupine.  Táto voľba sa spektrom problémov ukázala ako ideálna. Mesto 
poskytlo množstvo podkladov, za ktoré mu na tomto mieste ďakujeme
Prvá fáza prác bola venovaná analýze územia a vyhodnoteniu jeho 
súčasného stavu. V tejto etape študenti pracovali s územným plánom mesta a 
v duchu praxe museli svoj návrh navrhnúť v súlade s ním. Zvláštnu pozornosť 
venovali študenti širším vzťahom, kde sa formovali východiská riešenia 
najmä dopravy a kde mnohí autori hľadali možnosti odľahčenia územia od 
automobilovej dopravy. Keďže vízia dopravného obchvatu mesta predstavuje 
dlhší časový horizont, mnohí študenti problematiku dopravy, a tým aj 
celkovú koncepciu riešenia námestia, riešili s ohľadom na časové etapy. V 
prvej zväčša navrhli skľudnenie súčasného tranzitu mestom (napr. po vzore 
rakúskeho mesta Haiburg) tak, aby riešenie bolo adaptabilné aj na situáciu 
úplného vylúčenia dopravy s výnimkou obslužnej. Práce prezentujú tiež rôzne 
spôsoby prevádzkových a priestorových väzieb k susedným priestorom a aby 
tieto vytvorili jednotnú sústavu verejných priestorov mesta. Tu sa prejavila 
absencia územného plánu zóny, ktorý by podrobnejšie definoval kooperáciu 
priestorov centra mesta na riešení problematiky najmä statickej dopravy, 
obsluhy námestia, zelene (park A. Sládkoviča, Bočkayovo nám, Námestie 
SNP), a podobne. Mnohé z týchto väzieb študenti prezentovali v návrhu tzv. 
širších vzťahov, ktoré simulovali pozíciu absentujúcej zonálnej  dokumentácie. 
Na príklade Krupiny sa tak študenti súčasne prakticky presvedčili o význame 
stupňov územnoplánovacej dokumentácie. Na základe týchto skúseností 
odporúčame mestu obstarať územný plán centrálnej mestskej zóny. Tieto 
širšie vzťahy súčasne poukázali aj na potrebu spoločného výtvarného prístupu 
k riešeniu susediacich ulíc a námestí, čím sa dosiahne jednota mestských 
priestorov (Bočkayovo námestie, Partizánska, Sládkovičova, Hajdúsky rad,  

Bernolákova, Námestie SNP, Kmeťova, Kuzmányho, 29.augusta...). Práce 
ukazujú, že vyriešiť len námestie nestačí.            
Jadro práce predstavuje architektonicko-urbanistický návrh riešenia. 
Koncepčné východiská jednotlivých prác poukazujú na rôzne možnosti 
využitia a usporiadanie priestoru, dlažieb, miery zapojenia zelene, výtvarných 
prvkov, vody a pod. Ako najdiskutovanejšia otázka bola otázka dopravy a 
miera zapojenia súčasnej zelene do riešenia. Niektoré riešenia poukazujú aj 
na možnosti zapojenia parterov budov a dvorov a poukazujú tak na možnosti 
spolupráce verejného a súkromného priestoru.  Súčasťou každého návrhu 
je tiež dizajn mobiliáru a prvkov malej architektúry, podrobnosti riešenia 
zelene, odvodnenia plochy, architektonicko konštrukčný detail riešenia 
povrchov a iných prvkov námestia. Niektorí študenti navrhli do priestoru aj 
vlastné výtvarné dielo. Jednou zo zásadných požiadaviek na riešenie bolo 
uplatnenie zásad  tzv.  univerzálneho navrhovania tak, aby vytvorený priestor 
bol univerzálne bezbariérový, teda aby vyhovoval všetkým návštevníkom 
bez rozdielu veku a zdravotného stavu. Vo svojich návrhoch využili mnohí 
študenti svoje bohaté cestovateľské skúsenosti a množstvo literatúry, ktorá sa 
venuje problematike verejných priestorov. Výstava záverečných prác v meste 
prinesie ešte študentom jednu novú skúsenosť – vzťah s verejnosťou a jej 
ohlas na riešenia.  Zadania širokým spektrom koncepcií potvrdili, že v praxi je 
takáto téma oprávnená na súťaž návrhov. 
Vybraný fragment bol v stavebno-konštrukčnej časti projektu rozpracovaný 
do polohy v ktorej  si študent uvedomuje všetky zložitosti navrhovania 
a projektovania exteriérových stavieb. Osobitné miesto bolo venované 
architektonicko - konštrukčnému detailu kľúčových polôh návrhu riešenia. 
Tento katalóg predstavuje spolu 17 prác, ktoré  môžu byť aj pre samosprávu 
vhodným podkladom k diskusii o charaktere verejných priestorov mesta. 
Nadobudli sme pri vedení týchto prác presvedčenie, že mladí tvorcovia 
začínajú byť k verejnému priestoru a k ľuďom ktorí ho využívajú veľmi 
vnímaví. Kvalita verejného priestoru sa viac ako v minulosti stáva  jedným z 
indikátorov kvality života v meste.   

Bohumil Kováč, 
vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania 

FA STU

SväTOTROJIČNÉ NÁMESTIE v KRupINE - 
TÉMA zÁvEREČNýcH bc. pRÁc NA FA STu
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Krupina, okresné mesto ležiace v Banskobystrickom kraji, bolo rozvinuté 
už v stredoveku. Vďaka výhodnej polohe v blízkosti  obchodnej cesty Via 
Magna, už začiatkom 13. storočia pod vplyvom nemeckých kolonistov 
fungovalo ako plnohodnotné stredoveké uhorské mesto – centrum 
širšieho okolia. Spočiatku sa výstavba v meste sústreďovala okolo 
románskeho Kostola Narodenia Panny Márie. Hlavné, v súčasnosti 
Svätotrojičné námestie sa sformovalo v pomerne krátkom  čase, čo 
sa odrazilo i na jeho pôdorysnom ortogonálnom tvare. Na námestí 
sa sústreďovala kompaktná zástavba tvorená domami najbohatších 
krupinských mešťanov. Neskôr k nim pribudla radnica, námestie sa stalo 
centrom spoločenského života, konávali sa tu týždenné trhy a výročné 
jarmoky. 

V súčasnosti v meste žije takmer 8 tisíc obyvateľov. Výhodnú polohu 
na obchodnej ceste vystriedala blízkosť k dopravnému uzlu, ktorým 
je mesto Zvolen. Svoje kultúrno-historické dedičstvo si mesto dodnes 
uchovalo v rámci mestskej pamiatkovej zóny, ktorá kopíruje hranice 
bývalých mestských hradieb.

Hlavná kompozičná os mesta Krupina je orientovaná v smere sever – 
juh, rovnako ako i os Svätotrojičného námestia. Pôvodne trhová funkcia 
námestia sa počas 700-ročného vývinu postupne pretransformovala na 
funkciu dopravnú, ktorá pretrváva dodnes a výrazne vplýva na percepciu 
námestia. Námestie sa rozprestiera v centre Mestskej pamiatkovej zóny. 
Má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi približne 70m x 120m.
Výškovou dominantou na námestí je hodinová veža kostola so 
zvonicou v juhovýchodnej časti námestia. Na hlavnej kompozičnej osi 
je umiestnený Svätotrojičný stĺp, vedľajšia os je umocnená hmotovou 
dominantou, objektom Mestského úradu mesta. Na križovaní osí je 
umiestnený architektonický akcent - vodný prvok, fontána so sochou 
Sládkovičovej Maríny . Viaceré z meštianskych domov sú pôvodné a 
pamiatkovo chránené. Zástavba na námestí v zásade neprekračuje 
výšku 3 nadzemných podlaží.

Katalóg prezentuje 17 návrhov urbanisticko-architektonického riešenia 
priestoru Svätotrojičného námestia v Krupine, vypracovaných v rámci 
záverečných bakalárskych projektov na Fakulte architektúry STU v roku 
2011. Individuálny prístup každého študenta k danej problematike sa 

odzrkadlil na bohatosti riešení. Napriek tomu, že vychádzajú z rovnakých 
podkladov, ponúkajú rôzne pohľady na nové usporiadanie funkcií a 
prvkov v priestore námestia.

Prvým krokom k riešeniu zadania bola analýza prostredia a následne 
správna identifikácia potenciálov a problémov námestia. 
Pohľad na širšie okolie námestia odhalil možnosti jeho napojenia 
na ťažiskové body v meste – na autobusovú stanicu, námestie SNP, 
sídlisko, rím.- kat. kostol, gr.- kat. kostol,  park Andreja Sládkoviča, 
mestské kino, nemocnicu,  mestský cintorín, obchodný dom, amfiteáter.
Takisto i blízkosť rieky Krupinice k námestiu bola chápaná ako ďalší 
možný potenciál rozšírenia oddychovej zóny centra mesta.

Z funkčného hľadiska prevažuje na námestí komerčná občianska 
vybavenosť v parteri, doplnená  nekomerčnú občiansku vybavenosť 
- mestský úrad, poštu, mestskú tržnicu,  evanjelický kostola a fara. 
Bývanie je sústredené do vyšších nadzemných podlaží.

Odkazom na ovocinársku tradíciu sú dlhé chodby -  pravdepodobne 
bývalé skladové priestory, objavené pod mnohými objektmi na námestí.  
Ako už bolo spomenuté, Svätotrojičné námestie je dopravným námestím 
– a práve tento fakt bol študentmi jednoznačne vyzdvihnutý ako hlavný 
problém územia. Priestorom vedená rušná cesta 1. triedy a západná 
časť námestia, výrazne zaťažená statickou dopravou, zabraňujú rozvoju 
plôch, ktoré by podnecovali zhromažďovanie sa obyvateľov, spoločenské 
aktivity, usporadúvanie mestských trhov a slávností.

Študenti sa vo svojich prácach venovali i problematike vhodnosti 
a vyváženia funkcií lokalizovaných v budovách, ktoré priestorovo 
vymedzujú námestie (dať prednosť kaviarňam a reštauráciám pred 
potravinami či administratívou). Z kompozičného hľadiska narúšajú 
hmoty budov z druhej polovice 20. storočia (Dom služieb, Pošta, 
budova Jednoty) vnímanie námestia,  pretože sú necitlivo zasadené 
do historického prostredia. Svätotrojičný stĺp, fontána so sochou 
Sládkovičovej Maríny a pamätník SNP sú umiestnené na jednej línii 
vedúcej stredom námestia. Podľa názoru niektorých študentov  fontána 
a pamätník partizánov dnes na námestí pôsobia rušivo. Podobne 
nevhodné je i nejednotné prevedenie prvkov malej architektúry – kolízia 

HISTORIcKý vývOJ 
A ANAlýzA NÁMESTIA A JEHO OKOlIA

6



Kamila Gejdošová (zhrnutie analýz)

staršieho a novšieho dizajnu mobiláru. 

Zeleň má v priestore námestia bohaté zastúpenie. Prejavuje sa až 
prílišnou druhovosťou. Napriek svojmu udržiavanému vzhľadu a 
čiastočnom sústredení na vedľajšiu kompozičnú os, konštatovali študenti 
nedostatočnú koncepčnosť. 
Na základe týchto výsledkov analýz pristúpili študenti k riešeniu problému 
oživenia Trojičného námestia v Krupine.



 KRUPINA, REKONŠTRUKCIA  SVÄTOTROJIČNÉHO NÁMESTIA

Bakalárske práce 2010/2011 

Ťažiskom mesta Krupina, ktoré je jedno z najstarších miest na Slovensku, 
je Svätotrojičné námestie, založené na stredovekej obchodnej ceste via 
magna, s pôvodným historickým názvom „Veľký rínok“. Tento ústredný 
verejný priestor, ktorý je súčasťou pamiatkovej zóny mesta, bol v 
akademickom roku 2010/20011 predmetom riešenia architektonicko-
urbanistického návrhu bakalárskych prác študentov Fakulty architektúry 
STU v Bratislave.

Dnešná podoba Svätotrojičného námestia okrem toho, že je zaťažená 
mnohými problémami, má skryté rezervy, ktoré môžu byť potenciálom 
pre ďalší rozvoj historického centra mesta Krupiny. Cieľom študentských 
prác bolo koncepčne riešiť ústredný priestor mesta - vtlačiť novú identitu 
námestiu, v ktorom sa bude snúbiť história s aktívnym funkčným 
využitím, s cieľom vytvoriť plnohodnotný a atraktívny verejný priestor 
pre stretávanie obyvateľov aj  návštevníkov.

Podstatným koncepčným zámerom, ktorý bol riešený v bakalárskych 
prácach, bolo vylúčenie tranzitnej a spomalenie osobnej dopravy, 
vedenej po východnom okraji námestia. Myšlienka zredukovania 
dopravy na medzinárodnej trase Zvolen – Šahy, po ktorej prechádza 
aj kamiónová doprava, bola podporená aj platným Územným plánom 
mesta Krupina, v ktorom sa výhľadovo navrhuje obchvat, čím sa 
odkloní doprava z centra. Ďalším dôležitým krokom bolo zredukovanie 
parkovacích státí pred Mestským úradom, ktoré tento priestor v 
súčasnosti ovládajú. Statická doprava má rezervy v kontaktnom 
území. Niektoré návrhy overili možnosť umiestniť statickú dopravu aj 
pod námestie. Pri jej efektívnejšej organizácií, prípadne vybudovaní 
parkovacieho domu alebo podzemnej garáže, sa môže obmedziť alebo 
úplne vylúčiť z územia. Z dopravného námestia by sa tak stalo jedinečné 
a nezabudnuteľné miesto, s dominantným peším pohybom, v ktorom by 
sa mali kumulovať zariadenia obchodno-obslužné, kultúrno-spoločenské 
a oddychovo-relaxačné, pri zvýraznení dochovaných pamiatok a tradícií, 
ktoré mu dodajú neopakovateľný kolorit a atmosféru.

Obdĺžnikový tvar námestia, ktorý vychádza zo stredovekej kompozície, 
zvádzal študentov, aby túto pravidelnosť podporili a koncipovali 
svoj návrh osovo na pozdĺžnu os (v smere sever-juh), s upriamením 
pozornosti na Trojičný stĺp, prípadne aj priečnu os (v smere východ-

západ), podporujúcu nástup na Mestský úrad. Okrem týchto riešení, 
ktoré vychádzajú z geometrie tvaru námestia, niektorí študenti vkladajú 
do obdĺžnika kontrastné organické riešenie. Zaujímavé sú aj také 
riešenia, ktoré uprednostnili peší pohyb a hlavné trasy orientovali 
na diagonály. Týmto návrhom sa podarilo aj vizuálne nasmerovať 
návštevníka na zaujímavé objekty na námestí (evanjelický kostol s farou, 
Radnicu, poštu a neďaleký rímskokatolícky kostol Panny Márie) ale aj 
atraktivity v kontaktnom území. Cieľom bolo prepojiť územie s ďalšími 
významnými mestskými priestormi – parkom Andreja Sládkoviča, 
mestským cintorínom, nábrežím rieky Krupinice s novou obytnou štvrťou, 
autobusovou stanicou, obchodnou a školskou vybavenosťou. Hlavné 
pešie línie sú v návrhoch podporené zvoleným systémom dlažieb, ktorý 
zohráva významnú kompozičnú úlohu.

Súčasné námestie neposkytuje dostatočnú variabilitu priestoru. Funkčná 
náplň a atraktivita parteru okolitých objektov nenabáda návštevníkov, 
aby sa zastavili a zotrvali v území. Z tohto dôvodu niektoré riešenia 
zahŕňajú aj zmenu funkcie objektov, úpravu ich architektonického 
vzhľadu a uvoľnenie parteru pre kaviarne a reštaurácie s posedením do 
námestia, obchody so suvenírami, butiky, galérie... Snahou študentov 
bolo navrhnúť námestie, ktoré poskytuje priestor pre aktivity konané 
v rôznych ročných obdobiach a počas celého dňa - zhromažďovacie, 
oddychové a rozptylové priestory, miesta pre kultúrne, spoločenské 
a športové podujatia, usporiadanie koncertov, trhov a pod. Tomuto 
účelu je podriadená navrhovaná verejná zeleň, v niektorých riešeniach 
doplnená o zelené steny, prípadne záhony popínavých ruží na 
podporných konštrukciách, ktoré majú v meste historické korene a 
vytvárajú špecifický premenlivý výtvarný prvok. V otázke zelene práce 
prinášajú aj diferencované pohľady na rôznu mieru jej uplatnenia na 
námestí. Návrhy ktoré redukujú zeleň argumentujú blízkosťou parku A. 
Sládkoviča, ktorý by si tiež zaslúžil rekonštrukciu. Mnohí do koncepcie 
zelene zakomponovali aj odkaz šľachtiteľa ruží Rudolfa Geschwinda. 
V riešení zelene však celkove prevažuje odklon od parkovej koncepcie 
námestia v prospech zhromažďovacích a iných spoločenských funkcií. 
Celý priestor dotvára kresba a farba zvolenej dlažby, malá architektúra, 
navrhnutý mobiliár, vodné plochy, fontány, sochy, verejné osvetlenie, 
prípadne prezentácia archeologických nálezov. 

Námestie je navrhované aj z pohľadu tvorby univerzálneho dizajnu. 
Súčasťou priestoru sú vodiace línie pre zrakovo postihnuté osoby, 
výškovo bezbariérové prechody pre chodcov, úprava vstupov do 

pRíSTup šTudENTOv FAKulTy ARcHITEKTúRy 
K OžIvENIu SväTOTROJIČNÉHO NÁMESTIA
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verejných budov a objektov občianskej vybavenosti ako aj parkovacie 
miesta pre handicapované osoby.

Prezentované vízie študentov vytvárajú zo Svätotrojičného námestia 
reprezentačný priestor, hodný ťažiskovej pozícii v meste Krupina, ktorý 
môže spĺňať požiadavky na celoročný kalendár spoločensko-kultúrnych 
podujatí a súčasne návštevníka oboznamovať s históriou a významnými 
osobnosťami, ktorí sú spätí s dejinami miesta.

Martin Hépal

Jana Froncová
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Historic Development anD tHe analysis of tHe square 
anD its surrounDings

The hisTory of Krupina, one of The major Towns in The BansKá BysTrica region, 
daTes BacK To The middle ages. The Town influenced By german colonisTs was 
already in 13Th cenTury an imporTanT medieval greaT-hungarian Town and 
The cenTre of The area ThanKs To iTs convenienT locaTion on The via magna 
Trade rouTe. iniTially The Town’s developmenT was concenTraTed around The 
Romanesque ChuRCh of the ViRgin maRy’s BiRth. the main sVätotRojičné squaRe 
was formed in a relaTively shorT Time, which is reflecTed in iTs orThogonal 
ground plan. The square was flanKed By wealThy Burgher houses. laTer The 
Town hall was BuilT and The square, wiTh iTs weeKly marKeTs and regular fairs, 
Became The cenTre of puBlic life.

nowadays The Town has nearly 8,000 inhaBiTanTs and iTs locaTion ThanKs To iTs 
proximiTy To The imporTanT Traffic juncTion in The Town of Zvolen is advanTageous. 
The heriTage of The Town has Been preserved wiThin The proTecTed hisToric Zone, 
which copies The ouTline of The original forTificaTion walls. 
the main Compositional axis of the town as well as of the sVätotRojičné squaRe 
is orienTaTed norTh-souTh. The original funcTion of The square as a place 
for marKeTs and fairs has in The course of The 700-year developmenT Been 
gradually Transformed inTo a predominanT Traffic funcTion, which noTiceaBly 
influences The percepTion of The square. The main square has a recTangular plan 
(approximaTely 70m x 120m) and is The core parT of The hisTorically proTecTed 
area of The Town. 

The mosT prominenT verTical elemenT of The souTh-easTern parT of The square 
is The church’s clocK Tower wiTh a Bell-Tower. on The main composiTional axis is 
placed The holly TriniTy column, while The mosT significanT parT of The shorTer 
axis is The municipal office Building. on The crossing of The axes is locaTed 
an archiTecTural waTer elemenT - a founTain wiTh a sTaTue of marína, The main 
ChaRaCteR of a loVe poem By sládkoVič. seVeRal of the BuRgheR houses aRe 
original and a proTecTed parT of The Town’s heriTage. The BuilT-up area on The 
square does noT Basically surpass Three aBove-ground levels.  
The caTalogue presenTs 17 projecTs dealing wiTh possiBle design soluTions 

foR sVätotRojičné squaRe in kRupina, inCluding Both aRChiteCtuRal and uRBan-
planning aspecTs. The projecTs were elaBoraTed By sTudenTs of The faculTy 
of archiTecTure in The academic year 2010/2011 as Their Bachelor’s Thesis 
assignmenT. The differenT approach and individual poinT of view of each auThor 
as regards Their soluTions resulTed in The concepTual diversiTy of The final 
designs. despiTe Their common sTarTing poinTs, each worK carries iTs specific 
and invenTive resoluTion in Terms of The arrangemenT of funcTions and elemenTs 
in The space of The square. 

The firsT sTep in The assignmenT was The analysis of The space and The suBsequenT 
idenTificaTion of poTenTials and proBlems of The square. looKing more closely aT 
The square’s  wider surroundings revealed The possiBiliTies for connecTing This 
space wiTh The major poinTs of The Town, such as The Bus sTaTion, snp square, 
housing esTaTe, roman-caTholic church, greeK-caTholic church, parK of andrej 
sládkoVič, Cinema, hospital, CemeteRy, depaRtment stoRe and amphitheatRe.  the 
viciniTy of The river Krupinica was seen as one of The furTher poTenTial areas 
for relaxaTion and recreaTion. 

commercial faciliTies presenT The predominanT funcTion of The square in The 
parTerre, accompanied By civic ameniTies such as The municipal office, posT office, 
marKeT hall, proTesTanT church and parsonage. housing is concenTraTed To The 
higher aBove-ground levels. The heriTage of The fruiT-growing TradiTion is seen 
in The exisTence of long underground corridors discovered under many of The 
houses in The square. They mosT proBaBly served as sTorage spaces. 
as alReady mentioned, sVätotRojičné squaRe in kRupina is at pResent 
predominanTly used By Traffic. This issue was seen By The sTudenTs as a main 
proBlem for This area. a Busy main regional road runs Through The square and 
The wesTern parT of The square is BlocKed By sTaTic Traffic – Thus prevenTing The 
developmenT of suiTaBle puBlic spaces for organiZing marKeTs, fairs and oTher 
evenTs. 

in Their projecTs The sTudenTs also dealT wiTh The possiBiliTies of suiTaBle and 

proporTional disTriBuTion of funcTions in The Buildings flanKing The square. They 
suggested giVing moRe spaCe to Cafés and RestauRants instead of simply gRoCeRy 
sTores and adminisTraTive spaces. from The composiTional poinT of view The idenTiTy 
of square is disTurBed By Buildings from The second half of The 20Th cenTury 
(e.g. posT office, jednoTa supermarKeT eTc.) due To Their inappropriaTe posiTion 
in The hisToric seTTing of The square. The holly TriniTy column, The founTain 
wiTh The sTaTue of marína and The memorial of The slovaK naTional uprising 
are seT on one line running Through The cenTre of The square. according To 
some sTudenTs The founTain and The parTisan memorial are disrupTive elemenTs in 
The presenT sTaTe of The square. The inhomogeneous and non-coherenT smaller 
archiTecTural pieces and sTreeT furniTure are also perceived negaTively. 
The square has rich greenery formed By a raTher excessive range of planTs. 
despiTe iTs well-KepT appearance and iTs parTial concenTraTion on The minor 
composiTional axis, The sTudenTs found The presenT greenery composiTionally 
inappropriaTe. 

pursuanT To These presenTed analyses The sTudenTs of The faculTy of 
archiTecTure in BraTislava sTarTed worK on Their renovaTion projecTs for 
sVätotRojičné squaRe in kRupina. 
 
                                           
                                                           Kamila gejdošová (summary of analyses)
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Renovation of SvätotRojičné SquaRe in KRupina aS DeSigneD by 
tHe stuDents of tHe faculty of arcHitecture

The core of The Town Krupina, which is one of The oldesT Towns in slovaKia, is 
sVätotRojičné squaRe. it was foRmed on the Via magna medieVal tRade Route 
and was oRiginally named “Veľký Rínok” (Big maRket). now it is a paRt of the 
Town’s heriTage. The renovaTion of This cenTral puBlic space, relaTing To BoTh 
archiTecTural and urBan-planning aspecTs, was The Bachelor’s Thesis assignmenT 
aT The faculTy of archiTecTure in BraTislava for The 2010/2011 academic year.
the pResent foRm of sVätotRojičné squaRe apaRt fRom seVeRal uRgent pRoBlems 
also has a hidden poTenTial for The furTher developmenT of The hisTorical cenTre 
of The Town Krupina. The oBjecTive of The assignmenT was To looK for a suiTaBle 
concepTual soluTion in This cenTral space of The Town, and To provide The square 
wiTh a new idenTiTy comBining hisTory wiTh acTive funcTional uTilisaTion in order 
To creaTe an aTTracTive and high-qualiTy puBlic space for BoTh residenTs and 
visiTors. 

The essenTial concepTual inTenTion in The Bachelor’s Theses was The eliminaTion 
of TransiT Traffic and calming of vehicular Traffic in The easTern edge parT of 
The square. The idea of reducing The Traffic on The inTernaTional TransporT 
rouTe Zvolen – šahy, used also By freighT TransporTaTion, has already Been 
approved in The prepared masTer plan. There are plans To Build a Traffic By-pass, 
Thus diverTing The TransiT Traffic from The Town cenTre. 
anoTher imporTanT sTep was The reducTion of parKing places in fronT of The 
municipal office. more effecTive organisaTion of The sTaTic Traffic in This area 
and possiBly consTrucTion of a parKing house or of an underground garage 
could remarKaBly reduce or even exclude The sTaTic Traffic from This space. aT 
presenT The square predominanTly serves a TransporTaTion funcTion. however, 
By emphasising iTs preserved heriTage and The TradiTions which give The square 
a special amBience, iT could Become a unique space aimed primarily Towards 
pedesTrians and wiTh a concenTraTion of commercial, culTural and relaxaTion 
faciliTies. 

The recTangular plan of The square, resulTing from iTs medieval composiTion, 
led The sTudenTs To emphasiZe This regulariTy. They composed Their designs 

according To The norTh-souTh axis (wiTh The holy TriniTy column as iTs major 
elemenT) and parTly To The easT-wesT axis (highlighTing Thus The direcTion 
Towards The municipal office). also inTeresTing are The resoluTions which 
give preference To pedesTrians and orienTaTe The main rouTes diagonally. These 
designs visually direcT The visiTor To The mosT inTeresTing sTrucTures of The 
square (e.g. proTesTanT church wiTh parsonage, Town hall, posT office and The 
nearBy roman-caTholic church of The virgin mary’s BirTh ) and To The aTTracTive 
componenTs in The neighBourhood. The aim was To Bridge The area wiTh oTher 
impoRtant uRBan spaCes – the andRej sládkoVič paRk, the CemeteRy, the kRupina 
river BanK wiTh a new residenTial parT, Bus sTaTion, civic ameniTies and schools. in 
The design, The main pedesTrian lines are supporTed By The chosen paving sysTem, 
which plays an imporTanT role in The final composiTion. 

The presenT sTaTe of The square does noT offer sufficienT variaBiliTy possiBiliTies 
in This space. The funcTional uTilisaTion and aTTracTiveness of The parTerre spaces 
are noT TempTing enough To aTTracT The visiTors´ aTTenTion. consequenTially, 
some of The projecTs suggesT changing The funcTion of The Buildings, The 
modificaTion of Their archiTecTural appearance, and conversion of The spaces in 
the paRteRRe into Cafés and RestauRants with outside seating, souVeniR shops, 
BouTiques, galleries eTc. The sTudenTs Tried To redesign The square inTo a place 
which provides space for various culTural and sporTs acTiviTies in every season 
and in every parT of The day, such as concerTs, fairs, puBlic gaTherings eTc. The 
designed greenery is also suBordinaTed To This purpose. in some proposals iT 
is complemenTed By green walls or consTrucTions wiTh ramBler roses ThaT are 
hisTorically connecTed wiTh The Town and creaTe a specific variaBle decoraTive 
elemenT. The final Touches are made By The chosen colour and TexTure of The 
paving, smaller archiTecTural elemenTs, sTreeT furniTure, waTer surfaces, 
founTains, sTaTues, puBlic lighTing and a presenTaTion of archaeological 
findings.

The square has Been redesigned in Terms of universal design. iT includes guiding 
lines on The pavemenT for The visually impaired, passageways for pedesTrians wiTh 

no heighT Barriers, Barrier- free enTrances To puBlic Buildings and ameniTies, as 
well as parKing spaces for The disaBled. 

the Visions the students designed pResent the sVätotRojičné squaRe in kRupina 
as a represenTaTional space worThy of iTs cenTral posiTion in The Town and as a 
space ThaT can fulfil demands for diverse puBlic evenTs, aT The same Time drawing 
The aTTenTion of The visiTor To iTs hisTory and The prominenT personaliTies 
connecTed wiTh The Town’s hisTory.

                                                                                               alžBeta sopiRoVá
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in my ReConstRuCtion pRojeCt of sVätotRojičné squaRe in kRupina i 
primarily Tried To Transform The place inTo a cenTral urBan space which 
would fulfil all essenTial funcTions of a square as a puBlic space. i Tried To 
creaTe a place where people would liKe To come BacK. a place prepared for 
various culTural and social evenTs, such as marKeTs, worKshops, shows 
eTc. a place designed for people and noT for The sTaTic Traffic. a place 
which will live iTs own life ThanKs To The people in iT.

Mojou snahou bolo vytvoriť čistý a jednoduchý návrh, ktorý bude dobre 
čitateľný a vnímateľný z horizontu chodca. Vytvoril som niekoľko zón, 
ktoré sa dotýkajú a navzájom prekrývajú. V spodnej časti námestia je to 
zóna dopravy. Dopravná zóna je oddelená od ostatného priestoru zónou 
zelene zo stromoradím. Po obvode námestia sú zóny pre dopravu s 
povolením vjazdu (tzn. zásobovanie). Centrálna časť je rozdelená na 
kľudovú zónu, pobytovú zónu a zónu hier.
Ako dominanta priestoru ostáva v severnej časti námestia i naďalej 
morový stĺp svätej Trojice. Jeho priestorové pôsobenie je posilnené 
zelenou plochou, ktorá sa okolo neho nachádza. V južnej časti námestia 
navrhujem umiestniť prvok malej architektúry. Pôjde o infocentrum a 
kaviareň. Vzhľadom na zložitý terén na námestí som sa rozhodol použiť 
v južnej časti námestia terénne schodisko. Terénne schodisko svojou 
konfiguráciou vytvorí kľudové zákutie. Týmto krokom sa doteraz veľmi 
sklonitá časť námestia premení na takmer rovinu. Severnou časťou 
námestia prechádza peší ťah, ktorý som posilnil a výrazne kompozične 
podporil stromoradím. Na kompozičnej osi radnice som v dlažbe vytvoril 
pásy fontán. Ide o jednu fontánu rozdelenú do niekoľkých radov trysiek 
zapustených do dlažby. Tieto pásy s fontánami sa striedajú pásmi nízkej 
zelene.MARTIN 

HÉpAl

vedúci práce:
prof.Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.

SväTOTROJIČNÉ NÁMESTIE v KRupINE
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the assignment of this pRojeCt was to Redesign sVätotRojičného squaRe 
in Krupina inTo a square aimed mainly for pedesTrians wiTh well-designed 
funcTional sTrucTures and a good Traffic sysTem. 
The main goal was To diverT The main TransiT Traffic from The square area 
and call for a Traffic By-pass ouTside The Town. anoTher TasK was To 
remove The sTaTic Traffic from The square and creaTe parKing spaces in The 
neighBouring sTreeTs. The design envisages an underground car parK and 
preserves The road along The edges of The square. The enTire remaining 
area of The square is open To service TransporT only in defined Times. 
The greenery in The square was composiTionally unconTrolled and noT 
cohesive. in my design iT was replaced By simple efficienT greenery, only The 
original linden Trees have Been reserved. The main oBjecTive was To avoid 
a parK-liKe characTer of The square. The design also includes a permanenT 
sTage for various performances. The holly TriniTy column has Been 
preserved on iTs original place; waTer jeTs are insTalled inTo The pavemenT 
and presenT The naTural elemenT in This space. iT was also necessary To 
esTaBlish aT leasT a parTial visual conTinuiTy of The square Towards The 
CatholiC ChuRCh on Bočkay squaRe, But the house of seRViCes pReVented 
This connecTion. To enaBle connecTion BeTween The square and The church 
a parTial opening of The parTerre was designed.
limiTing car Traffic, placing appropriaTe greenery, consTrucTion of a sTage 
and suiTaBly placed sTreeT furniTure creaTe a comforTaBle puBlic space in a 
relaTively quieT environmenT wiTh naTural elemenTs. 
 

SOňA 
KORcOvÁ

Cieľom návrhu Svätotrojičného námestia v Krupine bolo vytvoriť priestor 
určený hlavne na peší pohyb, komunikáciu a stretávanie sa ľudí v 
priestore s vhodnými funkčno-prevádzkovými, hmotovo–priestorovými a 
dopravnými väzbami. Hlavnou úlohou bolo odklonenie hlavnej cestnej 
tranzitnej komunikácie z priestoru námestia, pričom sme počítali s 
vybudovaním mestského obchvatu.
Ďalšou úlohou bolo odstránenie statickej dopravy z nevhodných polôh na 
námestí a zároveň doplniť parkovacie miesta s vhodnou nadväznosťou 
na zachovanú cestnú sieť. V návrhu sa počíta s podzemnou garážou a 
ponechaním cestných komunikácii po okrajoch námestia. Celá zvyšná 
plocha námestia je prístupná obslužnej doprave vo vymedzených 
časových úsekoch. Zeleň na námestí, ktorá bola nezjednotená a zle 
kompozične nezvládnutá, je nahradená jednoduchou účelnou zeleňou, 

pRíROdA NA dOSAH

vedúca práce:
doc.Ing.arch. Dagmar Kaliská, PhD.

pričom boli zachované pôvodné vzrastlé lipy. Hlavným cieľom bolo 
dostať požadovanú zeleň do priestoru námestia s tým, aby sa predišlo 
parkovému výrazu námestia. V návrhu je na námestí vytvorené pevné 
pódium pre rôzne predstavenia. Popri morovom stĺpe, ktorý je zachovaný 
na pôvodnom mieste sú umiestnené  v dlažbe vodné trysky, ktoré taktiež 
prinášajú prírodný živel na toto miesto.
Potrebné bolo nadviazať aspoň čiastočnú vizuálnu nadväznosť námestia 
na katolícky kostol na Bočkayho nmestí, v čom bránil dom služieb. Ku 
kontaktovaniu námestia s kostolom  má prispieť čiastočné otvorenie 
parteru budovy.Obmedzením automobilovej dopravy, umiestnením 
vhodnej zelene, vybudovaním pódia a rozmiestnením mobiliáru vznikne 
priestor na stretávanie  a pobyt ľudí v príjemnom a relatívne pokojnom 
prostredí s prírodnými prvkami.
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The main oBjecTive of my Bachelor’s Thesis was To redesign The main 
square in Krupina in a way which would increase iTs aesTheTic value and 
aTTracTiveness for visiTors and would aT The same Time preserve iTs 
heriTage. 
The parTerre of The square is funcTionally divided inTo a relax Zone, a Zone 
for puBlic gaTherings and a cenTral informaTion Zone. The main square is 
The mosT significanT space of The Town and The greenery arrangemenTs 
form a Kind of poeTry of The design. herBal planTing and flower Beds 
incorporaTed inTo my design give The space calming aTmosphere and improve 
The microclimaTe. greenery seTs opTically The Boundaries of The pedesTrian 
Zone. The choice of suiTaBle sTreeT furniTure provides The square wiTh 
more dynamics wiThouT disTurBing The hisToric characTer of The square. 
The arTworK wiTh a refreshing vaporous effecT placed in The relax Zone 
creaTes a scenic effecT By appropriaTe illuminaTion during The nighT 
hours. 
in my design i comBined TradiTional elemenTs wiTh unusual ones Trying 
To creaTe a harmonious environmenT which meeTs The various needs of 
people.

Hlavným poslaním a cieľom mojej bakalárskej práce bolo zatraktívniť,  
zvýšiť návštevnosť a  estetické hodnoty námestia citlivými zásahmi, 
keďže som sa snažila zachovať aj jeho historickú hodnotu. 
Samotný parter námestia je funkčne členený na zónu oddychovo- 
rekreačnú, zhromažďovaciu (konanie jarmočných trhov, mestských 
slávností) a centrálno- informačnú. Námestie je živým výkladom mesta 
a zložky zelene v ňom sú poéziou návrhu. Do návrhu teda vnášam prvky 
pásovej zelene, bylinnej výsadby, ktoré pôsobia na človeka ukľudňujúco, 
esteticky a priespievajú k zlepšeniu mikroklímy. Citlivým a netradičným 
komponovaním zelene s gradujúcim efektom opticky uzatváram 
oddychový priestor námestia a určujem hranice pešej zóny.
Výber vhodného mobiliáru prispel k väčšej dynamike priestoru, pričom sa 
nenarúša historický ráz námestia. V oddychovej zóne je komponované 
výtvarné dielo  s osviežujúcim hmlovým efektom, ktoré vhodným 
nasvietením v nočných hodinách vytvára až scénický efekt. 
V riešení som kombinovala tradičné prvky s prvkami netradičnými a 
tým som sa snažila prispieť  k príjemnejšej atmosfére a k vytvoreniu 
harmonického prostredia  spĺňajúceho najrôznejšie potreby človeka.

 pOÉzIA zElENE

IVANA 
šIMcOvÁ

vedúci práce:
Ing.arch. Miroslav Kollár, PhD.
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the task of my BaCheloR’s thesis was the RenoVation of sVätotRojičné 
square in Krupina. The projecT required a Thorough invesTigaTion and 
consideraTion of all The analysis and surveys which had emerged afTer 
visiTing The place. The main square is locaTed in The cenTral parT of The 
Town and needed improvemenTs in order To fulfil diverse funcTions as a 
place for relaxaTion and for puBlic evenTs. iT also needed more effecTive 
inTegraTion of iTs various elemenTs inTo one coherenT uniT.
i redesigned The square inTo a space, where one can relax, sTroll, meeT 
fRiends in a Café, go shopping and last But not least attend puBliC eVents 
TaKing place There. The space was redesigned wiTh regard To iTs hisToric 
characTer Known from old picTures as an area wiTh predominanT funcTion 
of an assemBly area. i added greenery and roses To The square. The specific 
arrangemenT of Tiles, sTreeT furniTure designed specially for This space 
and The green areas form The essence of The square. 

RAFINOvANÁ TRAdícIA

Úlohou mojej bakalárskej práce bola obnova, resp. prestavba 
Svätotrojičného námestia v Krupine. Návrh si vyžadoval podrobné 
preskúmanie a zohľadnenie všetkých analýz, ktoré vzišli po návšteve 
samotného miesta. Námestie, nakoľko sa nachádza v centrálnej polohe 
mesta, si vyžadovalo adekvátne skultúrnenie a vytvorenie rôznorodých 
priestorov využiteľných pre relax a oddych, ale aj priestranstvá pre 
reprezentačno-spoločenské účely. Ďalej bolo potrebné námestie 
zjednotiť, keďže v súčasnosti tomu tak nie je. To všetko sa premietlo 
do môjho návrhu. Vytvorila som námestie, ktorým je možné nerušene 
prejsť, posedieť si, načerpať energiu na oddychových miestach, stretnúť 
sa s ľuďmi na káve, vychutnať si nákupy v obchodíkoch miestneho 
charakteru a v neposlednom rade, navštíviť námestie v čase konania 
rozličných trhov, koncertov a podujatí.
Priestor som navrhovala s prihliadnutím na historický ráz dobových 
fotografií, ako priestor s prevládajúcou rozptylovou a zhromaždovacou 
plochou, ktorý som doplnila o zeleň a historicky podložené korene ruží. 
Samotný prvotný výraz námestia je tvorený špecifickým usporiadaním 
kresby dlažby, rozmiestnením autorsky navrhnutého mobiliáru a 
dotvorený spomenutou zeleňou.    

KATARíNA 
MIcHAlKOvÁ

vedúca práce:
Ing.arch. Alžbeta Sopirová, PhD.
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