
kováčjoklová
od urbanizmu k architektúre                         

prof. Kováč, doc. Joklová, arch. Görner, arch. Štefancová
konzultanti : doc. Kristiánová, arch. Mečiar

D



D
Počet študentov 26, 

z toho 5 = 4 semestre
1 = 3 semestre Cena prof. Hrušku 2021
6 = 2 semestre

14 = 1 semester

zadania AT IV.r.    20 z toho 10 bc prác

V. r.     22 z toho 9 zadaní A, 13 zadaní U

VI.r.   7 z toho 4 diplomovky,  z toho 3U  + 1A       

spolu 49 konzultovaných št na 25 zadaní
+ 27 študentov ERASMUS

76

2. miesto medz. súťaž LE NOTRE



D
OKRUHY  ZADANÍ
2019/20  2020/21

od URBANIZMU
všetkých mierok



D

cez ARCHITEKTÚRU



D

po verejný priestor 
a jeho detail

bakalárske práce



D

PONUKA ZADANÍ
pre ak. rok 2021-22

kováčjoklová

téma

TRANSFORMÁCIA KASÁRNÍ 
KUTUZOVA – JAROŠOVA v BRATISLAVE
NA  MESTSKÚ  ŠTRUKTÚRU
zadanie v spolupráci s MČ Bratislava Nové mesto
alebo VLASTNÁ TÉMA vyhovujúca koncepcii 

dimenzie od urbanizmu po architektúru

- polohový a priestorový potenciál lokality v štruktúre mesta
- hľadanie funkčnej náplne a urbanisticko-architektonických foriem
- prestavba kasárenských budov na nové funkcie
- návrh nových budov
- riešenie verejných priestorov



D

Rámcové územie 
urbanistického 
riešenia

možný dôraz na 
- kasárne
- filiálku



D

Kasárne pôvodne 
zo strategických dôvodov 
na okraji mesta
postupne dorastala až prerástla 
urbanistická štruktúra mesta 
najmä rozvojom bývania



D



D

Od námetov na širšie urbanistické kontexty cez rozvoj zonálnej štruktúry po architektonickú dimenziu
rekonštrukcie objektov + novostavby



D

PRÍKLADY

KOŠICE – Kulturpark
arch. Er. Irakli  a kol.

Poprad



D

PRÍKLADY
Nové Mesto n. Váhom

Kasárne I - bytové domy 
Kováč, Komrska

Kasárne II
Polyfunkčná zóna
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ročník predmet garant orientácia   zadania

4 zimný Ateliér navrhovania VII doc. Schleicher Návrh objektu novostavby v kasárňach

4 letný Bakalárska práca doc. Schleicher Verejný priestor v areáli, resp. iná lokality verejného priestoru

4 letný Ateliér VIII – um. 
tvorba

doc. Lukáč Exteriérové výtvarné dielo v nadväznosti na zadanie bc. Práce 
alebo interiérové dielo v nadväznosti na AT VII

ročník predmet garant orientácia   zadania

1 zimný Ateliér I – urb.tvorba prof. Vitková Urbanistické riešenie lokality 1:5000/2000

1 letný Ateliér II - arch. tvorba doc. Schleicher Návrh budovy obytnej/polyfunkčnej/vybavenosti podľa výberu z  
urbanistického riešenia

1 zimný Ateliérový seminár doc. Smatanová Seminár k téme lokality

1 letný Ateliérový seminár doc. Schleicher Seminár k téme zadania rach. tvorby

2 zimný Ateliér III doc.Sopirová / 
prof.Gregor

program  U : urbanistické riešenie lokality
program A : urbanisticko-arch. súbor v rámci lokality

2 zimný Diplomovka prof. Kováč /
prof. Gregor

program U : podrobnejšie urb.riešenie, ver. priestor, regul. Plán
program A : vybraný objekt urb. riešenia a jeho exteriér

KONKRETIZÁCIA PODĽA PREDMETOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
bakalári

inžinieri architekti



ATELIÉR 

Najradšej by sme sa 
stretávali v útulne 
zariadenom ateliéri.
Aj s online 
máme už skúsenosti
Školské povinnosti 
chceme kombinovať aj 
so spoločenskými 
stretnutiami 
na rôzne iné témy
ako zadanie. 



D

tešíme sa na vás

Denne 
troška urbanizmu
nezaškodí organizmu



D

tvorivá  vizitka  pedagógov ateliéru
OD URBANIZMU K ARCHITEKTÚRE

sídelná 
dimenzia

zonálna 
dimenzia

architektúra verejný 
priestor 

a 
dizajn
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https://www.mosr.sk/33751-sk/stanovisko-ministerstva-obrany-sr-k-nespravne-interpretovanej-vyzve-ordinariatu-ozbrojenych-sil-a-ozbrojenych-zborov-sr-a-ustredia-eps-v-os-sr-a-oz-sr/

Zdroje a podklady

https://www.novenabrezie.sk/byty-v-poprade/

https://no.pinterest.com/pin/476607573054543709/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&amp_url=https%3A%2F%2Fno.pinterest.com%2Famp%2Fpin%2F476607573054543709%2F&open_share=t

https://www.staremapy.sk/?zoom=15&lat=48.16494026910696&lng=17.13086618627178&map=uzemnyplanba

https://www.oldmapsonline.org/map/ntm/46417

https://drive.google.com/drive/u/1/search?q=kas%C3%A1rne

Archív vedúcich ateliéru a

Tvorivá vizitka pedagógov ateliéru
- Územný plán Nové Mesto n. Váhom, Kováč + Komrska, FA STU 1998-2021
- Centrálne rozvojová os  Petržalky, urb. štúdia, B.Kováč, Görner, Štefancová, spol. Benček, Hromada, Kováč Z.
- Bytové domy Čachtická, N. Mesto n.V., Kováč, Komrska, spol. Lulkovič, FA STU 2012
- Rekonštrukcia Nám. Slobody, N. Mesto n.V., Kováč, Komrska, spol. Sokol, Steiniger, 2002
- Park vnútroblok Jánošíkova, N. Mesto n.V., Kováč, Štefancová, spol. Benček, 2018

Žalman P. : Urbanistický atlas Bratislavy, ISBN 9788097254209

Po skončení spoločného predstavovanie tém o 12:45 je možné s nami otázku zadaní konzultovať ceza meet

https://meet.google.com/lookup/ga7ycfhfd3

Podrobnosti o našom VAT a o zadaní nájdete na :
https://www.fa.stuba.sk/va-kovac-joklova.html?page_id=7030

https://www.martinus.sk/?uItem=269119
https://meet.google.com/lookup/ga7ycfhfd3
https://www.fa.stuba.sk/va-kovac-joklova.html?page_id=7030

