
Výskum naVrhoVania

4 alFa 2 / 2016

Areál Slovenskej akadémie vied na bratislav-
skej Patrónke patrí k najstarším moderným 
areálom v meste, ktoré od svojho vzniku až do 
súčasnosti plnia pôvodnú funkciu. V priebehu 
20. storočia sa na jeho urbanistickej koncep-
cii a na návrhoch jednotlivých budov podieľali 
najlepší slovenskí architekti. Rovnakú príle-
žitosť dostala v septembri 2015 aj najmladšia 
generácia slovenských architektov, posluchá-
či šiesteho ročníka Fakulty architektúry STU. 
Spojenie aktuálnej témy s vynikajúcimi archi-
tektmi pedagógmi a poslucháčmi posledné-
ho ročníka štúdia architektúry umožňovalo 
vlastníkom aj užívateľom areálu získať celú 
sériu podnetov a dostatočne overiť rozvojový 
potenciál nehnuteľnosti. Pedagógovia a štu-
denti zasa získali možnosť pracovať na ambi-
cióznom zadaní, prezentovať výsledky svojej 
práce pred širokou verejnosťou a dokonca po-
tenciálne vstúpiť aj do reálneho procesu plá-
novania areálu. 

PrÍstreŠOk Pre Vedu a Výskum
Stavby určené pre vedu a výskum dodnes 
predstavujú jeden z najťažších a najviac špeci-
fických typologických druhov. Napriek tomu, 
že v našom prostredí sa s nimi stretávame už 
niekoľko desiatok rokov, neexistuje jedno-
značná forma, obsah alebo princíp kompo-
novania ich vnútorných priestorov. Okrem 
štandardných technických a prevádzkových 
požiadaviek musia zvládnuť celý rad ďalších 

úloh, akými sú napríklad nezávadné hygie-
nické a bezprašné prostredie, hlučnosť, vib-
rácie, magnetické polia, bezpečnosť pri práci 
či ochrana výsledkov výskumu. K tomu treba 
prirátať ustavičný vývoj nových výskumných 
metód a prístrojového vybavenia v porovna-
ní s dlhým časom od prípravy investičného 
zámeru po realizáciu takejto stavby.1 Archi-
tekt preto musí nielen správne odhadnúť ob-
sah a formu výskumného objektu, ale aj fle-
xibilnosť a určitú nadčasovosť jednotlivých 
komplexov. 

Na Slovensku tvorí najznámejší komplex 
novodobých výskumných stavieb areál Slo-
venskej akadémie vied. Pred založením SAV 
v roku 1953 sa veda na území Slovenska roz-
víjala najmä na vysokých školách, v Mati-
ci slovenskej, Slovenskom národom múzeu 
a jej priamych predchodcoch, ktorými boli 
Slovenská učená spoločnosť (Učená spoloč-
nosť Šafárikova) a Slovenská akadémia vied 
a umení (SAVU). Slovenská akadémia vied 
tak krátko po svojom vzniku riešila v dôsled-
ku projekčnej nepripravenosti priestorovú 
situáciu jednotlivých pracovísk adaptáciou 
„zdedených“ a získaných priestorov. V rám-
ci Bratislavy získalo napríklad Predsedníctvo 
SAV bývalú budovu Všeobecného penzijného 
ústavu, chemické pracoviská dostali priestory 
po rafinérii Apollo na Mlynských nivách, vý-
skumníci z oblasti biologických a lekárskych 
vied prijali budovu na Sienkiewiczovej ulici 
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1  Poloha areálu SAV v rámci Bratislavy
zdroj: Projekt 20, 1978, 5, s. 6

(pôvodne sídlo Okresnej nemocenskej po-
kladnice a obytný dom) a spoločenskovedné 
pracoviská sa sústredili v bývalej administra-
tívnej a obytnej budove Coburgových železiar-
ní na Klemensovej ulici, v ktorých pôsobili už 
v časoch SAVU. Mimo hlavného mesta získala 
akadémia najmä priestory Archeologického 
ústavu na Nitrianskom hrade, observatórium 
na Skalnatom plese, Arborétum Mlyňany, ale 
aj komplex Smolenického zámku, v ktorom 
bol zriadený Domov vedeckých pracovníkov.2 
Väčšinu z uvedených stavieb však nenavrhli 
pre potreby výskumných pracovísk, a preto 
nemohli plnohodnotne saturovať priestoro-
vé nároky špecializovaných prírodovedných 
či technických pracovísk. Vládne orgány zod-
povedné za výstavbu preto už v roku 1954, 
jeden rok po vzniku akadémie, hľadali miesto 
vhodné na koncentráciu výskumných ústavov 
umožňujúce lepšiu koordináciu ich práce. 

„bratislaVská PatrÓnka 
bude PatriŤ Vede“
Ako najvhodnejšia lokalita sa napokon uká-
zala bratislavská Patrónka, miesto bývalej 
strelnice na severozápadnom okraji mesta. 
V západnom bratislavskom obvode sa v tom 
čase realizovali alebo plánovali realizovať aj 
ďalšie inštitúcie mestského i nadmestského 
významu, ako napríklad zdravotnícke za-
riadenia (spolu s lekárskym výskumom) na 

Kramároch, televízne stredisko a areál vy-
sokých škôl v Mlynskej doline, závody tech-
nického skla a iné.3 Toto miesto poskytovalo 
okrem dobrej dostupnosti, vhodných prírod-
ných podmienok (napr. priaznivý smer pre-
vládajúcich vetrov) aj tiché prostredie a mož-
nosť ďalšieho priestorového rozvoja.4 (→1)

Krátko po získaní tohto 16-hektárového po-
zemku udelil vládny výbor pre výstavbu v júli 
1955 súhlas na vypracovanie zastavovacieho 
plánu areálu SAV na Patrónke. Celá výstav-
ba mala byť rozdelená do troch etáp. Prvú 
z nich vypracoval kolektív Stavoprojektu pod 
vedením architekta Karola Paluša. Zahŕňala 
výstavbu objektov pre chemické vedy, ale pre-
dovšetkým infraštruktúru celého areálu, ako 
napríklad komunikácie, inštalačné rozvody, 
kotolňu a garáže. Táto etapa mala byť dokon-
čená v roku 1961, ale v tomto čase boli napo-
kon hotové len pomocné objekty.5 Hlavnú 
budovu Chemického ústavu dokončili až o dva 
roky neskôr ako jediné výskumné pracovis-
ko tejto etapy. Jej priestorové riešenie, ktoré 
v sebe zahŕňa program rôznych vedeckých 
pracovísk, je komponované do dispozičného 
trojtraktu s priebežnými inštalačnými prieč-
kami, slúžiacimi na správne odvetrávanie 
technicky náročných prístrojov a laboratórií 
bez narušenia estetickej a funkčnej celistvos-
ti objektu. Pôvodný architektov návrh pozos-
tával zo štvorpodlažnej – esovito zalomenej 
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hmoty laboratórií a nižšieho predsadeného 
dvojpodlažného krídla spoločenských pries-
torov. Vstup dopĺňala ľahká doskovitá markí-
za so šikmou podperou. Nižšia bočná hmota 
napokon ostala nerealizovaná, čo oslabilo 
celkovú prevádzkovú aj výtvarnú koncepciu 
objektu.6 Budova si však napriek tomu zacho-
vala jedinečný ráz i postavenie v rámci celého 
areálu. Z architektonického hľadiska ju mož-
no považovať za najhodnotnejšie dielo celého 
komplexu a súčasne aj za jedno z vrcholných 
počinov architekta Paluša. (→2, 3)
Karol Paluš napokon v areáli projektoval ešte 
budovu pavilónu ricketsií, ktorá mala slúžiť 
Virologickému ústavu. Dvojpodlažný paviló-
nový objekt komponoval okolo centrálneho 
átria s čiastočne otvoreným prízemím v oblas-
ti východného nárožia. Kontrastné objemové 
a hmotové riešenie týchto dvoch budov pod-
čiarkuje dôležitosť individuálneho prístupu 
v rámci projektovania stavieb pre výskum. 

Spoločným znakom obidvoch objektov je, 
žiaľ, zmena stavby počas realizácie, ktorá 
viedla k poškodeniu pôvodného architekto-
nického riešenia. 

druhá etaPa rOZVOJa 
VedeCkéhO areálu 
V roku 1959 nadviazal tím architektov Dušan 
Dorotiak – Tibor Zalčík – Jaroslav Kapusta7 na 
prvú etapu zastavovacieho plánu novou štúdiu 
urbanistickej koncepcie areálu. V tejto etape 
sa uvažovalo najmä s návrhom objektov tech-
nických vied pavilónového rázu, komponova-
ných okolo budovy Chemického ústavu. Z toh-
to projektu sa však napokon nič nerealizovalo 
a v roku 1961 bol vypracovaním nového plánu 
druhej etapy urbanistického rozvoja areálu po-
verený tím Krajského projektového ústavu pod 
vedením architekta Martina Kusého. Generál-
ne riešenie II. – III. etapy SAV (Martin Kusý, 
Lumír Lýsek, Stanislav Talaš)8 (→4) malo 

3  Perspektívna kresba budovy chemického ústavu 
(pôvodne Ústavy chémie, fyziky, nukleárnej fyziky, 
elektrotechniky a energetiky SAV) 
autor: Karol Paluš

2  Pôdorys prízemia chemického ústavu 
zdroj: Projekt 3, 1961, 1, s. 7
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na súčasnú podobu areálu najzásadnejší vplyv. 
Návrh poskytol riešenie celého areálu vráta-
ne vzťahov a nadväzností jednotlivých funkč-
ných celkov. Sformoval sa konečný ráz areálu 
s rozvoľnenou zástavbou a jasnou priestoro-
vou orientačnou osnovou. Vstup do areálu zo 
starej Dúbravskej cesty nadväzuje na ústred-
ný priestor vymedzený Ústavom stavebníctva 
a architektúry, Ústrednou (Centrálnou) bu-
dovou a už existujúcim Chemickým ústavom. 
Kolmo naň sa tiahne pozdĺžna stredová línia 
komunikácie, ktorá zabezpečuje prístup k os-
tatným výskumným ústavom. V takejto základ-
nej osnove bolo možné zohľadniť prevádzkové 
špecifiká a požiadavky jednotlivých vedných 
odborov a ústavy usporiadať do logickej sústa-
vy. Navyše, v tom čase bola už pre akadémiu 
pripravená aj väčšina architektonických a sta-
vebných projektov, ktoré vznikali v rokoch 
1960 – 1961, a tak mohli byť zapracované do 
konečného urbanistického riešenia. 

Na základe schválenej druhej etapy výstav-
by sa v rokoch 1962 – 1968 postupne realizo-
vala a odovzdávala do používania podstatná 
časť stavieb. Architekt Martin Kusý okrem ur-
banistického plánu navrhol aj jednu z najvyš-
ších budov celého areálu – Ústav stavebníctva 
a architektúry.9 Hmotovo je budova rozdelená 
do dvoch základných častí. Priestorovo nároč-
né mechanické a technologické laboratóriá 
vytvárajú rozľahlý dvojpodlažný hranol, pre-
svetlený troma vnútornými átriami. Funkčne 
aj priestorovo kontrastná časť teoretických 
pracovísk je navrhnutá ako šesťposchodová 
celistvá hmota, výšková dominanta pri vstupe 
do areálu. (→5) Na Patrónke ďalej vybudovali 
neaktívny a aktívny zverinec pre Ústav expe-
rimentálnej farmakológie (Mária Krukovská), 
Elektrotechnický ústav spolu s Ústavom mera-
nia a meracej techniky (Lumír Lýsek a Tatia-
na Ferienčíková), Ústredná budova (Stanislav 
Talaš) a Ústav strojov a automatizácie.10 (→6)

Nasledujúca urbanistická štúdia areá-
lu, tentokrát pod vedením Chemoprojektu 
(Ing. Gavora, 1964)11 rozvíjala najmä jeho 
severnú zónu. V centrálnej a južnej časti nad-
väzovala na predchádzajúci projekt KPÚ, kde 
naďalej počítala s rozšírením niektorých vý-
skumných pracovísk. Severný úsek, naopak, 
svojou pavilónovou zástavbou pripomínal 
urbanistickú štúdiu z roku 1959. Ani z tohto 
návrhu sa však nič nerealizovalo. 

tretia etaPa VýstaVbY: 
aktuálnY urbaniZmus areálu
Nové impulzy, ako aj zmeny a rozvinutie pre-
došlej zástavby priniesol až finálny variant 
tretej etapy výstavby z roku 1971 od architek-
ta Mariána Marcinku.12 (→7) Zastavovací plán 
tretej etapy sa pripravoval už začiatkom šesť-
desiatych rokov, no jeho plánovanie načas 
skomplikovali námety Útvaru hlavného ar-
chitekta Bratislavy o vedení trasy diaľnice cez 

4  Generálne riešenie ii. etapy SAV Bratislava Patrónka 
zdroj: Ústredný archív sav, rvP, šk. 13

5  Ústav stavebníctva a architektúry  
zdroj: archív oa ÚstarCh sav

6  Areál SAV okolo roku 1968 
zdroj: osobný archív Mariána Marcinku
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areál SAV, čo by znemožnilo realizáciu ďalšej 
výstavby. Tieto zámery sa, našťastie, nerea-
lizovali a na projekt III. stavby vypísal Zväz 
slovenských architektov súťaž.13 Jej víťaz, 
architekt Marián Marcinka výstavbu rozdelil 
na ďalšie tri fázy. V rámci prvej z nich v areáli 
pokračovali s výstavbou nových inžinierskych 
sietí a pomocných objektov. Potom prišli na 
rad budovy výskumných ústavov. Z urbanis-
tického hľadiska bola jednoznačne definova-
ná poloha Virologického ústavu a Ústavu po-
lymérov. V návrhu bola do centrálnej polohy 

začlenená budova správy areálu (Dnešné sídlo 
ústavu pre výskum srdca, Marián Marcinka), 
ktorá bola v tom čase už vo výstavbe. Návrh 
súčasne rozvíjal a dopovedal koncepciu pre-
vádzky automobilovej dopravy, ktorú tvorila 
okružná komunikácia vedená po obvode areá-
lu a na ňu nadväzujúce prípojky k jednotli-
vým ústavom vybavené samostatnými parko-
viskami. Centrálna pozdĺžna komunikačná 
línia pritom mala ostať vyhradená pre pešiu 
prevádzku. Z hľadiska funkčnej náplne mali 
v areáli pribudnúť ústavy biologických a spo-
ločenských vied, Ústav fyziky a penzionát stá-
žistov s personálnymi bytmi. Budovy mali byť 
umiestnené v severnej a južnej časti areálu, 
k realizácii týchto zámerov však nedošlo. 

Prvou budovou, ktorú postavili v rámci tre-
tej etapy, bol Ústav experimentálnej chirur-
gie, pôvodne určený pre riaditeľstvo výstavby 
pracovísk a správu areálu. V dôsledku pláno-
vanej funkcie sa svojím výrazom odlišoval od 
ostatných budov. Administratívne priesto-
ry správy areálu nepotrebovali riešiť otázku 
plošných a technických nárokov laboratórií, 
a tak architekt navrhol budovu ako subtílny 
horizontálny objem zdvihnutý nad terénom. 
Priebežné terasy lemujúce fasády výrazne 
plasticky členili budovu.14 Kontakt s terénom 
zabezpečovala široká vstupná rampa a konzo-
lovitá lávka, ktorá mala preklenúť aj priľahlú 
Dúbravskú cestu. Z nej sa však realizovalo len 
torzo. (→8)

Riaditeľstvo výstavby pracovísk začalo aj 
realizáciu Ústavu polymérov (Eugen Kra-
már), Ústavu molekulárnej biológie a budo-
vy Virologického ústavu (Marián Marcinka). 
Virologický ústav sa zaradil medzi najväčšie 
a najzložitejšie stavebné akcie areálu na Pat-
rónke. Výskum, ktorý sa mal v budove realizo-
vať, vyžadoval celý rad miestností rozličných 
priestorových a technických nárokov, čo pod-
mienilo pôdorysné riešenie v podobe päťtrak-
tu. Charakteristický ráz tejto monumentálnej 

7  Finálny variant iii. etapy výstavby  
SAV Bratislava Patrónka 
zdroj: Ústredný archív sav, rvP, šk. 19

8  Pôdorys prízemia objektu Ústavu pre výskum srdca 
SAV (pôvodne Ústav experimentálnej chirurgie / 
budova správy areálu) 
autor: Marián Marcinka
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budovy určujú horizontálne pásové okná, 
umožňujúce súčasne variabilitu vnútorných 
priestorov, a masívne objemy vertikálnych 
komunikácií na okraji budovy. O zložitosti 
realizácie tohto špecifického projektu svedčí 
aj dlhý čas výstavby, ktorý sa natiahol na viac 
ako desať rokov. (→9, 10)

Posledný známy pokus o celkové urbanis-
tické a rozvojové plánovanie areálu výskum-
ných ústavov pochádza z roku 1981. Generel 
rozvoja SAV, Dúbravská cesta – Patrónka (Jo-
zef Struhař, Miroslav Šišiak, Tibor Majláth)15 
(→12) do určitej miery zahŕňa vybrané rieše-
nia predošlých etáp, ktoré pomere veľkoryso 
dopĺňa o rozšírenie viacerých existujúcich 
ústavov, dielne, technické vybavenie, ale na-
príklad aj o športoviská. Ani z tohto návrhu sa 
však takmer nič nerealizovalo. V osemdesia-
tych rokoch 20. storočia pribudol už len ob-
jekt vrátnice, bufet, oplotenie a niektoré cest-
né komunikácie. 

Stavebná aktivita v areáli akadémie sa 
skončila v deväťdesiatych rokoch 20. storočia 
po vyše tridsiatich rokoch takmer nepretrži-
tej výstavby. V dôsledku zhoršenej finančnej 
situácie sa tak nepodarilo realizovať budovy 
pre ďalšie výskumné pracoviská, internát stá-
žistov, hotel, športoviská ani rozšírené parko-
vanie pred vstupom do areálu. Disponibilné 
prostriedky sa investovali už len do údrž-
by, obnovy a zateplenia existujúcich budov. 
Mnohé z nich mali pritom v tom čase viac 
ako 20 či 30 rokov a tomu zodpovedal aj ich 
technický stav. Táto situácia pretrvávala až do 
roku 2009, keď sa akadémii výmenou za časť 
nehnuteľného majetku podarilo získať novú 
budovu pre Botanický ústav.16 V roku 2015 
pribudli v severovýchodnej časti areálu dve 
budovy – Pavilón lekárskych vied a Pavilón 
materiálových vied. Ich osadenie v rámci areá-
lu na Patrónke je prejavom tendencie kon-
centrovať výskumné pracoviská SAV v rámci 

jednej lokality. Intenzifikácia zástavby bez 
adekvátnej urbanistickej štúdie, ktorá by ove-
rila priestorové a objemové možnosti areálu, 
však nie je dlhodobo udržateľná.

areál saV PO rOku 1989 
a JehO POtenCiál
Už počas plánovania prvých troch etáp roz-
voja architekti zdôrazňovali, že urbanistická 
štruktúra areálu nie je definitívna. Budovy 
jednotlivých ústavov navrhli tak, že vzdia-
lenosti medzi nimi umožňujú ich prípadný 
priestorový nárast, ale aj ďalšiu výstavbu. 
Voľné exteriérové plochy sú súčasne parko-
vo upravené tak, že pôsobia dojmom, akoby 
do nich v hustých súvislých skupinách preni-
kal okolitý lesný masív.17 Krajinárske poňatie 
areálu je charakteristickým produktom uvažo-
vania polovice šesťdesiatych rokov 20. storo-
čia a je neoddeliteľnou súčasťou celkovej kon-
cepcie riešenia. Centrum areálu nadväzujúce 

9  Pôdorys typického podlažia Virologického ústavu 
autor: Marián Marcinka

10  Vstupný – juhozápadný pohľad Virologického ústavu 
autor: Marián Marcinka
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na hlavný vstup dodnes zaujíma kľúčové po-
stavenie, aj keď je do určitej miery oslabené 
nekoncepčnými zásahmi ostatných rokov. 
Podstatným faktorom oslabujúcim pôvodnú 
koncepciu je aj organizácia dopravy. Automo-
bilová doprava bola pôvodne plánovaná ako 
okružná po obvode areálu, pričom pozdĺžna 
stredová línia mala slúžiť výhradne pešiemu 
pohybu.18 (→11) Tento zámer sa však nikdy ce-
lostne nerealizoval. Aktuálne fungovanie do-
pravy v areáli je tak výsledkom provizórnych 
a náhradných riešení, ktoré však paradox-
ne potvrdzujú vitalitu organického princípu 
kompozície v pôvodných koncepciách. Rovna-
ký princíp sa uplatnil aj pri výstavbe a dostav-
be jednotlivých budov. Keďže sa nepodarilo 
všetky plánované stavby realizovať, provi-
zórne budovy sa napokon stali súčasťou sta-
vebnej podstaty areálu. Individuálne, ad hoc 
úpravy budov a ich rozmanité funkčné využí-
vanie podmienené spoločenskými zmenami 

po roku 1989 však spôsobili eróziu tejto rela-
tívne stabilizovanej štruktúry. Najviac pritom 
utrpeli okrajové časti na juhovýchode areálu. 
Areál Slovenskej akadémie vied však napriek 
tomu dodnes disponuje väčšinou svojich pô-
vodných architektonických a urbanistických 
hodnôt. Práve ich zachovanie a budúce zmys-
luplné využitie potenciálu areálu pre potreby 
vedy vyžaduje nadviazať na tradíciu dlhodobé-
ho urbanistického plánovania. O také uchope-
nie tejto témy sa pokúsili vybraní pedagógovia 
a poslucháči šiesteho ročníka štúdia na Fakul-
te architektúry STU v spolupráci s vedcami 
SAV v rámci ateliérových prác v akademickom 
roku 2015/2016. 

Zadanie ateliérOVeJ PráCe
Vzhľadom na veľkosť areálu a rozmanitosť 
potenciálnych architektonických úloh sa od 
začiatku ponúkalo koncipovať zadanie ako 
dvojúrovňové. V rámci prvej úrovne sa pritom 

11  Prognóza urbanistického rozvoja areálu 
výskumných ústavov
zdroj: Projekt 20, 1978, 5, s. 8

12  Generel rozvoja SAV
zdroj: Ústredný archív sav, rvP, šk. 316
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riešili širšie vzťahy areálu s okolitým územím 
a vzťahy vnútri areálu. V rámci druhej úrovne 
už boli objektom riešenia budovy konkrét-
nych výskumných pracovísk alebo občian-
skej vybavenosti. V zimnom semestri 2015 
sa preto zadanie ateliérovej práce obmedzi-
lo na návrh urbanistického riešenia areálu 
Slovenskej akadémie vied. To predpokladalo 
analýzu aktuálnych a defi níciu budúcich pre-
vádzkových aj priestorových vzťahov v areáli, 
riešenie systému statickej a dynamickej do-
pravy, zelene, verejných priestorov, rovnako 
ako väzby jednotlivých pracovísk, vybavenosti 
a všetkých ďalších atribútov, ktoré tvoria dané 
územie. Urbanistická štúdia mala ponúknuť 
riešenie rozvoja súčasnej štruktúry, vzhľadom 
na pavilónový ráz pôvodnej zástavby a jej 
architektonické, prevádzkové a krajinárske 
hodnoty. Mala zahŕňať adaptáciu súčasné-
ho dopravného systému na zvýšenú kapacitu 
areálu, respektíve doplnenie existujúcej dop-
ravnej siete novými plochami parkovacích 
miest, umiestnenie parkovacieho domu, roz-
šírenie existujúcich komunikácií a ich dopl-
nenie o pešie komunikácie. Súčasťou štúdie 
mala byť revitalizácia centrálneho verejného 
priestoru, ako aj koncepcia zelených plôch, 
ktoré možno aj v aktuálnej podobe považovať 
za jednu z kľúčových hodnôt územia. V rámci 
urbanistickej štúdie sa malo riešiť aj umiest-
nenie novej budovy Spoločenskovedných ús-
tavov SAV a Prírodovedných ústavov SAV, 

nových stravovacích zariadení, oddychovej 
zóny, výstavných priestorov, prípadne men-
ších športovísk.

V rámci druhej fázy návrhu, ktorá pred-
stavovala diplomovú prácu študentov, sa rie-
šili už konkrétne priestorové a konštrukčné 
problémy jednej z novostavieb, respektíve 
prestavieb existujúcich budov v areáli. Aj keď 
sa v zadaní pôvodne uvažovalo najmä o ná-
vrhu jedného z dvoch plánovaných objektov 
zameraných na Prírodovedné, respektíve Spo-
ločenskovedné ústavy SAV, poznatky získané 
v prvej fáze riešenia napokon zadanie roz-
šírili o kongresové centrum a múzeum vedy 
a techniky.

sCenáre urbanistiCkéhO 
rieŠenia areálu
Práca, ktorú poslucháči šiesteho ročníka Fa-
kulty architektúry STU na tému areálu SAV 
spracovali v konečnej podobe, zahŕňala ana-
lýzu aktuálnej situácie a rozvojových poten-
ciálov areálu, návrh urbanistického riešenia 
areálu, návrh prestavby niektorej z pôvod-
ných budov, respektíve návrh novostavby 
v rámci areálu. Výsledné práce ponúkli nie-
koľko odlišných scenárov budúceho vývoja 
areálu od konzervatívneho až po dynamicky 
rozvojový. Podobnú širokú škálu uvažovania 
priniesli aj v oblasti potenciálneho rozvoja, 
dostavby či zmeny využitia existujúcich bu-
dov, ako aj v oblasti výstavby nových objektov, 
respektíve likvidácie existujúcej nehodnotnej 

zástavby. Medzi prácami tak nájdeme návr-
hy na nové spoločenské centrum, knižnicu či 
múzeum vedy a techniky, ako aj novú organi-
záciu dopravy, zelených plôch či nové poní-
manie oplotenia areálu.

Prvá fáza riešenia priniesla ako súčasť ana-
lytickej prípravy zhodnotenie existujúcich 
budov v areáli a návrh na potenciálne odstrá-
nenie nevyhovujúcich stavieb. Tieto hodnote-
nia viac-menej potvrdili predchádzajúci audit 
budov realizovaný na Oddelení architektúry 
ÚSTARCH SAV, ktorý ako najmenej hodnotné 
označil budovy v juhovýchodnej časti areálu.

Vo vzťahu k organizácii budúcej prevádz-
ky areálu sa podarilo overiť viacero scenárov. 
Niektoré návrhy považovali v súvislosti s kon-
cepciou budúcej zástavby za rozhodujúce 
tematické zameranie výskumných pracovísk 
(Alexandra Troligová) (→13), v iných bola dô-
ležitá skôr štruktúra a forma zástavby (Lucia 
Kostrubová, Martina Ťažká, Lucia Trnková) 
(→14). Návrhy sa líšili aj v názore na otvore-
nie, respektíve uzavretie areálu. Na jednej 
strane išlo o posilnenie reálneho aj pocitové-
ho uzavretia areálu ako neverejnej inštitúcie. 
Na druhej strane o jeho otvorenie sa verejnos-
ti formou paralelného, respektíve striedavého 
využitia aj na iné ako výskumné účely. V sú-
vislosti s otváraním sa areálu smerom k ve-
rejnosti sa uvažovalo aj o jeho potenciálnom 
spriechodnení, ktoré by umožnilo prepojenie 
dvoch rekreačných prírodných lokalít – Líščie-
ho údolia a Železnej studničky.

13  Urbanistické riešenie rozvoja areálu SAV
autorka: alexandra troligová
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Ako extrémna, ale predsa možná sa overila 
aj alternatíva redukcie areálu a využitia takto 
vymedzených plôch na komerčné účely. Ako 
potenciálne atraktívne sa ukázalo riešenie 
orientujúce prevádzky zdieľané s verejnosťou 
do frekventovanej Dúbravskej cesty (Ondrej 
Mičuda, Martin Matuš) (→15, 16), ale aj rie-
šenie, ktoré navrhovalo premeniť celú juho-
východnú časť areálu na verejnosti prístupnú 
vedecko-technický park s knižnicou (Alexan-
dra Nováková). 

Opakom takých exploatačných postupov 
boli návrhy odstraňujúce nehodnotnú zástav-
bu, konzervujúce hodnotené objekty a posil-
ňujúce prírodný element, ktorý aj študenti 
vnímali ako najsilnejší faktor určujúci ráz 
areálu. Najvýraznejšie s takou koncepciou 
pracoval návrh posilňujúci „infiltráciu prí-
rody“ do areálu (Lucia Kostrubová) (→17). 
V rámci tejto línie uvažovania sa objavilo aj 
riešenie prepájajúce areál s ostatnými zele-
nými plochami v okolí prostredníctvom zele-
ných koridorov – mostov (Juraj Senecký).

Ako ohniská potenciálnej výstavby návrhy 
špecifikovali dve zóny, jednu v juhovýchod-
nej časti areálu a druhú v jeho severozápadnej 
časti. Pričom v niektorých návrhoch sa obja-
voval aj motív posilnenia ústrednej pozdĺžnej 
kompozičnej osi areálu výstavbou nových spo-
ločenských zariadení (Gabriela Masláková). 

Návrhy dopravného riešenia sa v zásade 
uberali dvoma smermi. Jeden sa pridŕžal pô-
vodnej koncepcie s okružnou zbernou ko-
munikáciou, z ktorej smerovali obslužné 
komunikácie k jednotlivým ústavom, respek-
tíve skupinám ústavov, druhý kombinoval 
okružný systém so sieťovým systémom. Všet-
ky návrhy sa však zhodli na dominancie pešie-
ho ťahu v hlavnej pozdĺžnej osi areálu.

Ako podnetné pre bezprostredné narába-
nie s areálom sa ukázali riešenia, ktoré špe-
cifikovali potenciálne ohniská spoločenskej 
komunikácie v rámci areálu a tie sa usilovali 
spracovať do formy atraktívneho verejného 
priestoru (Alexandra Nováková). Pritom sa 
ukázalo, že najväčší potenciál má práve tá lo-
kalita, ktorú ako verejný priestor koncipovali 
aj v minulosti.

14  Urbanistické riešenie rozvoja areálu SAV  
autorka: Martina Ťažká

15  Prevádzkové vzťahy navrhovaného riešenia  
rozvoja areálu SAV 
autor: Martin Matuš

16  Vizualizácia urbanistického návrhu  
autor: Martin Matuš
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nOVé a starOnOVé 
budOVY V areáli

Návrhy konkrétnych budov, pracovísk ve-
deckých ústavov či doplnkovej vybavenosti 
pre tieto pracoviská možno rozdeliť na dve 
skupiny – prestavby a novostavby. Z hľadiska 
prínosu pre budúce stavebné aktivity v are-
áli boli pritom prestavby existujúcich budov 
dokonca atraktívnejšie než nové budovy. Ob-
jektom prestavieb sa najčastejšie stali budovy 
slúžiace pôvodne ako obslužné, respektíve tie 
budovy, ktorých aktuálne využitie nezodpove-
dá ich pôvodnej funkcii a postaveniu v rámci 
areálu. Názorným príkladom zmeny zastara-
nej technickej vybavenosti na atraktívne nové 
priestory bola prestavba kotolne a trafostani-
ce na kongresové centrum (Lucia Kostrubová) 
(→18, 19). Nové využitie veľkých a dnes prak-
ticky nevyužívaných priestorov pôvodných 
laboratórií Ústavu stavebníctva a architektúry 
priniesol návrh na ich prestavbu na Múzeum 
vedy a techniky (Ondrej Mičuda) (→20), ale aj 
návrh na ich pretvorenie do podoby knižnice 

17  Schéma urbanistického konceptu „infiltrácie 
prírody“ do štruktúry výskumných ústavov  
autorka: lucia Kostrubová

18  Komplex kongresového centra s knižnicou SAV 
Bratislava, juhovýchodný pohľad  
autorka: lucia Kostrubová

19  Komplex kongresového centra s knižnicou SAV 
Bratislava, schéma architektonického riešenia 
autorka: lucia Kostrubová
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20  Revitalizácia Ústavu stavebníctva 
a architektúry, transformácia laboratórií 
na výstavné a knižničné priestory 
autor: ondrej Mičuda

21  Konverzia komplexu dnešného Ústavu 
stavebníctva a architektúry na kongresové 
centrum a sídlo vedenia SAV, pôdorys prízemia 
autorka: lucia trnková

22  Konverzia komplexu dnešného Ústavu 
stavebníctva a architektúry na kongresové 
centrum a sídlo vedenia SAV, vizualizácia 
autorka: lucia trnková
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a galérie (Lucia Trnková) (→21, 22). Všetky 
tri návrhy pritom dokázali pozoruhodne vy-
užiť potenciál pôvodných budov v zmysle ich 
priestorového, konštrukčného či materiálové-
ho riešenia. Môžu tak slúžiť nielen ako návod 
na prestavbu konkrétnej budovy v areáli SAV, 
ale aj ako inšpirácia pre narábanie s dedič-
stvom druhej polovice 20. storočia, ktoré má 
podobné atribúty.

Spomedzi novostavieb pravdepodobne 
najviac zaujali návrhy na novostavby situova-
né na dvoch protiľahlých koncoch ústrednej 
kompozičnej osi areálu. Na jednej strane to 
bola trojica pavilónov prírodných vied, ktorá 
bol koncipovaná ako vyvrcholenie na severo-
západnom konci línie subtílnych meditačných 
pavilónov osadených v hlavnej kompozičnej 
osi areálu (Gabriela Masláková) (→23, 24). Na 
druhej strane išlo o trojicu objemov zahŕňajú-
cu knižnicu a archív SAV, ktorá zasa predsta-
vovala vyústenie tej istej osi na juhovýchode 

(Martin Matuš) (→25). Tento návrh pritom 
pracoval s osou ako s potenciálnym verej-
ným priestorom, do ktorého otváral aj ďalšie 
k nemu priľahlé existujúce budovy. Tak naprí-
klad navrhol perforáciu a čiastočnú demontáž 
západného krídla laboratórií Ústavu staveb-
níctva a architektúry.

Je pozoruhodné, že všetky návrhy, ktoré 
študenti vytvorili, novostavby rovnako ako 
prestavby, sa vyznačovali rešpektom k pôvod-
ným dielam a celkovému rázu areálu. Viace-
rým návrhom sa dokonca podarilo nadviazať 
na určitú myšlienkovú aj výrazovú kontinuitu 
s pôvodnou zástavbou areálu, ktorú v príprav-
nej fáze navrhovania identifikovali. Práve táto 
spoločná črta viacerých návrhov pritom potvr-
dila význam spoločných diskusií a jednotnej 
argumentácie zadania, teda so spôsobom vý-
učby a osobnosťou vedúceho ateliérovej práce. 

k metÓde VýuČbY ateliéru: 
kritiCké mYslenie 
a interaktÍVnY PrÍstuP
Metódu, ktorá sa uplatnila v rámci výučby toh-
to ateliéru by sme mohli charakterizovať pros-
tredníctvom troch bodov: 1. Inšpiratívne, am-
biciózne a predchádzajúci výskum rozvíjajúce 
zadanie, 2. Intenzívna interaktívna komuni-
kácia 3. Pedagogické vedenie s jednoznačným 
a zrozumiteľne komunikovaným autorským 
názorom. Hneď v úvode práce sa ukázalo, že 
dobre pripravené zadanie, ktoré nie je samo-
účelné, ale reaguje na konkrétnu spoločenskú 
objednávku je inšpiratívnym podnetom pre 
prácu. Príprava zadania nadviazala na niekoľ-
koročný systematický výskum urbanistických 
vzťahov a architektúry riešeného územia a ak-
tuálnu pasportizáciu objektov vo vlastníctve 
SAV. Študenti tak nielenže mohli nadviazať 
na výskumnú stratégiu tímu, ktorý sa zada-
niu venoval a osvojiť si vedecké metódy práce, 

23  Ústav prírodných vied v areáli SAV, situácia  
autorka: gabriela Masláková

24  Ústav prírodných vied v areáli SAV, rez  
autorka: gabriela Masláková

25  centrálna knižnica a archív v areáli  
SAV Bratislava, vizualizácia 
autor: Martin Matuš
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ale súčasne mali príležitosť tento výskum 
obohatiť vlastnými výsledkami a tie hneď aj 
prakticky overiť. Podstatnou súčasťou proce-
su ateliérovej výučby bolo overovanie spôso-
bu komunikácie, priebežného konzultovania 
a kontroly, ako aj prezentácie výsledkov a ich 
hodnotenia. Predstavenie zadania napríklad 
obohatila úvodná prednáška jedného z pôvod-
ných autorov areálu SAV architekta Mariána 
Marcinku, ktorý priblížil mechanizmus jeho 
projektovania a výstavby. Rovnako dôležité 
boli aj úvodné vstupy zo strany slovenských 
vedcov – užívateľov areálu. Tí študentov obo-
známili s prácou svojich výskumných pra-
covísk, s ich organizačnou aj priestorovou 
štruktúrou. Mária Kusá, Henrieta Moravčí-
ková a Laura Pastoreková vstupovali do pro-
cesu navrhovania ako konzultantky a externé 
kritičky. Práve prezentácia návrhov pred pri-
zvanými kritikmi a prednášky významných 
osobností dávali procesu výučby formu inte-
raktívnej výmeny názorov a skúseností a pris-
pievali k pestovaniu kritického myslenia. Pri-
danou hodnotou výučby bola v tomto prípade 
skutočnosť, že diplomanti pracovali na téme, 

ktorá má vysokú spoločenskú aktuálnosť a re-
prezentanti SAV zasa dostali k dispozícii sériu 
inšpiratívnych podnetov pre ďalší rozvoj úze-
mia i konkrétnych budov. Študenti pracovali 
pod vedením renomovaných slovenských ar-
chitektov –Martina Kusého, Petra Moravčíka 
a Pavla Paňáka, ktorí svojimi skúsenosťami 
významným spôsobom prispeli ku kvalite ná-
vrhov aj k potenciálu ich budúceho uplatnenia 
v reálnom rozvoji areálu SAV. V tejto súvislos-
ti však treba zdôrazniť najmä skutočnosť, že 
v prípade všetkých troch vedúcich ateliérových 
prác išlo o osobnosti s čitateľným autorským 
názorom prezentovaným ich architektonic-
kým dielom a súčasne zreteľne prítomným aj 
v pedagogickom programe. Ukazuje sa totiž, 
že práve konzistentnosť autorského a pedago-
gického programu výrazne obohacuje proces 
výučby ateliéru.

Zavŕšením spoločnej práce študentov, ar-
chitektov pedagógov a výskumníkov bola 
výstava venovaná dejinám a budúcnosti 
areálu SAV. Otvorili ju v rámci Týždňa vedy 
v novembri 2015 vo výstavných priesto-
roch ÚSTARCH SAV.19 (→26) Výstava bola 

koncipovaná tak, aby priblížila rovnako deji-
ny aj potenciálnu budúcnosť územia na bra-
tislavskej Patrónke. Históriu výstavby areálu 
aj jeho najvýznamnejšie architektonické diela 
mohli návštevníci spoznať prostredníctvom 
pôvodnej výkresovej dokumentácie, fotografií 
a veľkého dobového modelu celého územia. 
Viaceré možné scenáre budúceho rozvoja 
areálu SAV predstavili práce jedenástich štu-
dentov FA STU, v súčasnosti už mladých ar-
chitektov. (→27, 28) Výstava mala počas troch 
mesiacov jej otvorenia bohatú návštevnosť aj 
mediálny ohlas. Dá sa teda predpokladať, že 
svoj cieľ, ktorým bolo pripomenúť ako ambi-
ciózne a na akej vysokej odbornej úrovni sa 
o areáli SAV uvažovalo pri jeho plánovaní, 
aké hodnoty sa z tých pôvodných úvah po-
darilo udržať do súčasnosti a najmä to, ako 
možno na týchto hodnotách budovať kultivo-
vané hmotné prostredie pre rozvoj slovenskej 
vedy, aj naplnila. Pre pedagógov, študentov 
a všetkých, ktorí sa podieľali na výučbe ateli-
éru, bola nepochybne zadosťučinením a dôs-
tojným zavŕšením takmer ročnej práce.

26  Aký bude areál SAV? Výstava v priestoroch Ústavu 
stavebníctva a architektúry SAV  
Foto: laura Pastoreková
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