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anotáCie obháJenýCh 
diZertaČnýCh PráC 

MožnoSTi RozVoJA MeSTA nA 
PLochách BRoWnFieLDS 
ing. arch. alena bindzárová, Phd. 

Dizertačná práca Možnosti rozvoja mesta 
na plochách brownfields rozoberá aplikáciu 
nástrojov udržateľnosti na opustené miesta 
sídel. Zámerom je v teoretickej rovine vyhod-
notiť mieru reálneho zapájania týchto princí-
pov do politiky plánovania, do stavby mesta, 
do úpravy urbánneho prostredia. Cieľom je 
tiež poukázať na možnosti integrácie vybra-
ných – podčiarknutých zložiek aktuálneho 
trendu urbanizmu; podporiť ducha ekológie, 
humanizácie, udržateľnosti, racionality a es-
tetiky, ducha miesta. V úvode sú nastolené 
historické, spoločensko-politické, geografické 
súvislosti súčasného stavu krajiny, predovšet-
kým miest, tak ako ich súčasná produktívna 
a tvorivá generácia preberá od svojich pred-
kov. V každej dostupnej literatúre s kľúčovým 
slovom „brownfields” (a príbuzné), nájdeme 
podčiarknutý termín medziodborovosť, kom-
plikovanosť. Pozíciu témy z pohľadu urbaniz-
mu udávame v koordinátach časového vývoja, 
geografickej polohy, odbornej analýzy a so-
ciálneho života obyvateľov. Otázku recyklácie 
území vnútri mesta, ich efektívneho využíva-
nia a opätovného vdýchnutia života rozobe-
rá jadro práce a následne si kladie podotázky 
možných aplikačných metód. Keďže práca je 
skôr analytickou ako experimentálnou, vlast-
ným spôsobom ukazuje vlastnosti vybraných 
lokalít spoločných znakov; tými sú výrobná, 
prevažne priemyselná činnosť, poloha vnútri 
mesta (centrum – vnútorné mesto), dlhodobý 
stav nefunkčnosti. Metodika samotného vý-
skumu vysvetľuje jednoduchý pohľad na vec, 
ktorý je komplikovaný zaužívanou nejasnos-
ťou pojmov bez exaktných limitov. Práca čias-
točne nadväzuje na podobné výskumy, ktoré 
sú prevažne teoreticko-filozofického rázu, 
v závere však rozvíja ďalšie možnosti pokra-
čovania, rozvetvenia sa siahajúc do územného 
plánovania, do urbanizmu verejných priesto-
rov, do typológie urbanizmu. Načrtáva dôleži-
té podporné dokumenty, databázy a výskumy.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave bola obhájená v študijnom programe 
Urbanizmus.

PoSSiBiLiTieS oF ciTY 
DeVeLoPMenT on BRoWnFieLD 
SiTeS 
ing. arch. alena bindzárová, Phd. 

The dissertation thesis Possibilities of city deve-
lopment on brownfield sites focuses on applica-
tion of sustainability tools in abandoned pla-
ces of the city. It aims to evaluate the scale of 
real applicability of these tools into planning 
policy, settlement development, adaptation of 
urban environment, all in a theoretical level. 
It also aims to make the options for an integ-
ration of the selected - highlighted elements 
of current urban trends visible; to support the 
spirit of ecology, humanization, sustainability 
and aesthetics, the spirit of a place. Histori-
cal, socio-political, geographic consequences 
of the given state of country, especially of set-
tlements, is set in the introduction, in the way 
that today´s productive and creative genera-
tion receives it from its ancestors. The terms 
interdepartmental, complicated are what is 
found in each one referred source of informa-
tion with the word “brownfield” (and alike). 
The position of the topic is localized in the 
coordinates of time development, geographic 
position, professional analysis and social life 
of the citizens. The question of inner city are-
as recycling, its effective way of exploitation 
and re-living is put into the thesis core; follo-
wed by the sub-questions of possible applica-
tion methods. As far as the research is rather 
analytical than experimental, it looks at the 
features of selected locations with similarities 
in its own way; the similarities are: producti-
on, mainly of industrial character, inner city 
position (centre - inner city), long period of 
dysfunction. The research methodology ex-
plains a simple look at the thing, which is 
complicated by the typical unclear words with 
little exact limits. The dissertation thesis takes 
further similar researches - mostly of theore-
tical-philosophical character; however it de-
velops next options to carry on the research, 
next branches touching the spatial planning, 
urban development, urban design for public 
spaces, urban typology, in the conclusion and 
discussion. The thesis sketches up some sup-
portive documents, databases and researches.

PhD thesis approved in the study programme 
Urban Design at the Faculty of Architecture SUT 
in Bratislava.



anOtáCie ObháJenýCh diZertačnýCh PráC 

alFa 1 – 2 / 2017 45

inTenziFikáciA oBYTných 
SúBoRoV 
ing. arch. Karol görner, Phd. 

Dizertačná práca sa zaoberá možnosťami in-
tenzifikácie existujúcich obytných súborov z 
obdobia hromadnej bytovej výstavby – sídlisk. 
Medzi obyvateľmi sídlisk ani medzi odborník-
mi neexistuje dnes jednotný názor na vývoj 
obytnej štruktúry sídlisk. Súčasná výstavba na 
sídliskách je živelná, bez urbanisticko-archi-
tektonickej koncepcie, čo neprispieva ani k 
valorizácii štruktúry sídlisk, ani k zachovaniu 
ich existujúcich hodnôt. Cieľom práce bolo 
zmapovať aktuálny stav sídlisk, preskúmať 
možnosti (potenciál a limity) ich intenzifi-
kácie pri zohľadnení a zhodnotení kľúčových 
faktorov z pohľadu formovania kompaktnej 
mestskej štruktúry a tiež spracovať výsledky 
formou princípov a odporúčaní na jej uplat-
nenie. Teoretická časť práce sa sústredí na 
definovanie kľúčových pojmov (intenzifiká-
cia, obytný súbor, sídlisko) a objasňuje prob-
lematiku intenzifikácie sídlisk z pohľadu sú-
časných poznatkov a autorského pohľadu na 
problematiku. Výskumná časť analyzuje štruk-
túru vybraných modelových sídlisk v rámci 
mesta Banská Bystrica na základe autorom 
vypracovanej metodiky hodnotenia potenciá-
lu pre intenzifikáciu a hľadá vzájomné vzťahy 
medzi hodnotenými kategóriami. Metodika 
práce stavia na identifikácii základných cha-
rakteristík kompaktnej mestskej štruktúry, 
ktoré triedi do kategórií a porovnáva s cha-
rakteristikami skúmaných sídlisk. Každému 
sídlisku je z pohľadu každej kategórie pride-
lené hodnotenie potenciálu na intenzifikáciu. 
Jednotlivé hodnotenia sú potom porovnávané 
a analyzované metódou lineárnej korelácie. 
Výsledky poukazujú na veľkú rôznorodosť síd-
lisk a na nevyhnutnosť individuálneho prístu-
pu k nim, súčasne upozorňujú na všeobecné 
špecifiká štruktúry sídlisk v kontexte ich in-
tenzifikácie s dôrazom na význam vnímania 
mesta ako komplexného systému. Z pohľadu 
výskumu sídliská disponujúce rezervami na 
uplatnenie rôznorodých foriem intenzifikácie 
môžu byť rozhodujúce pri snahe o formovanie 
kompaktného, udržateľného mesta.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave bola obhájená v študijnom programe 
Urbanizmus.

inTenSiFicATion oF houSinG 
eSTATeS 
ing. arch. Karol görner, Phd.

The dissertation thesis deals with the possi-
bilities of the intensification of existing resi-
dential complexes from the era of mass hou-
sing – housing estates. The opinions among 
the inhabitants of housing estates and experts 
about how a residential structure of housing 
estates should evolve are not united. Also for 
this reason the current development of exis-
ting housing estates is made by spontaneity 
and urban-architectural misconception. The 
goal of thesis was to map the actual state of 
housing estates and examine the possibilities 
(potentials, limits) for intensification of exis-
ting housing estates taking into account the 
key factors of compact city structure and to 
process the findings into the principles and 
recommendations for its application. The the-
oretical part focuses on the definition of key 
terms (intensification, residential complex, 
housing estate) and clarifies the issue of in-
tensification of the housing estates in terms 
of current knowledge and author’s opinion 
on this subject. The research part of the thes-
is analyses the structure of the selected model 
housing estates within the city of Banská Bys-
trica based on the assessment methodology of 
the potential for intensification created by the 
author and looks for relationships between 
the evaluated categories. The methodology of 
the thesis is based on identification of the ba-
sic characteristics of compact urban structu-
res that are classified into the categories and 
compared with the characteristics of model 
housing estates. Assessment of the potential 
for intensification is evaluated for each hou-
sing estate in each category. Afterwards, these 
results of evaluation are compared and ana-
lysed by the linear correlation analyses. Fin-
dings of the thesis show a great diversity of 
housing estates and a need for an individual 
approach, but the results also point out some 
general characteristics of the structure of hou-
sing estates in the context of intensification, 
emphasizing the importance of the percepti-
on of the city as a complex system. 

In the terms of research it seems that the hou-
sing estates with their reserves for applicati-
on of diverse forms of intensification can play 
a crucial role in the effort to shape a compact, 
sustainable city.

PhD thesis approved in the study programme 
Urban Design at the Faculty of Architecture SUT 
in Bratislava.

inVAzÍVne záSAhY Ako iMPuLzY 
Vzniku MeSTSkých PRieSToRoV 
ing. arch. rené dlesk, Phd. 

Práca obsahuje tri hlavné častí: Úvod prvej 
časti teoreticky pojednáva o procesoch po-
stupnej celospoločenskej premeny vplyvom 
špecializácie ľudských činností, ktoré v prie-
behu vývoja viedli k enormnému nárastu ob-
jemu špecializovaných vedomostí. Tie však 
vplyvom dynamicky sa meniacich spoločen-
ských okolností nedokážeme komplexne 
uchopiť a vedú nás neraz k podvedomému až 
nebezpečnému uprednostňovaniu niektorých 
záujmov pred inými záujmami. Následky toh-
to fenoménu možno pozorovať nielen v kri-
tickom vyhrocovaní vzťahu človeka k jeho 
prírodnému prostrediu, ale i v postupnej de-
zintegrácii a odcudzeniu mestského prostre-
dia, ktoré nedokáže efektívne sprostredkovať 
rozvoj a spolupôsobenie rôznorodých sociál-
nych, funkčných alebo priestorových zložiek 
mestského života na jednom mieste. Súčasný 
spoločenský vývoj vytvára v našich mestách 
špecifické priestorové fenomény, s ktorými 
nedokáže tradične chápaná architektúra pra-
covať a jej dosah na ich formovanie, a teda na 
spoluvytváranie mestského prostredia sa dra-
maticky zmenšuje. To ešte výraznejšie pre-
hlbuje nepriaznivý dosah týchto trendov na 
formálne, funkčné aj užívateľské prostredie 
miest. Hlavným cieľom práce je upozorniť na 
nevyužitý potenciál obsiahnutý v špecifických 
priestorových formách súčasného mesta, na 
označenie ktorých práca využíva všeobecný 
termín hostiteľské štruktúry a poukázať na 
niektoré možnosti ich aktivácie a reintegrá-
cie do tkaniva mesta. Práca zavádza koncept 
tzv. invazívnych zásahov a definuje širšiu 
rovinu možných interpretácií ich významov 
ako iniciačných impulzov na usadenie základ-
ných foriem mestského života v hostiteľských 
štruktúrach a na obohatenie kvality verejných 
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priestorov a v nich sa odohrávajúcich verej-
ných aktivít. Pre dnešné mesto sú mimoriad-
ne cenné tie invazívne zásahy, ktoré vznikajú 
ako výsledok koordinovaného prejavu spoloč-
nej vôle užívateľov mesta, neraz mimo zave-
dených modelov ekonomickej efektívnosti či 
profitu. Práca priebežne ilustruje ich možné 
podoby prostredníctvom reálnych príkladov. 

V druhej časti práca zavádza metódu, pros-
tredníctvom ktorej možno invazívne zásahy, 
ako aj širšie definované mestské zásahy, hod-
notiť a prípadne porovnávať. Metóda tohto 
hodnotenia pozostáva z troch častí: 1. záznam 
vizuálnych, prípadne audiovizuálnych vlast-
ností zásahu, 2. hodnotenie konkrétnych 
kvantitatívnych i kvalitatívnych parametrov, 
ktoré sa v invazívnych/mestských zásahoch 
univerzálne vyskytujú a ich zobrazenie vo 
forme diagramu, 3. slovný popis sumarizujú-
ci kontext, špecifické hodnoty pozorovaných 
parametrov, ale aj tie vlastnosti, ktoré uni-
verzálna časť metódy (bod 2) nie je schopná 
zachytiť. Uplatňovanie tejto metódy hodnote-
nia práca následne názorne demonštruje na 
príklade dvadsiatich invazívnych alebo mest-
ských zásahov. 

Tretia časť je uplatnením metódy “rese-
arch by design”, kde práca prostredníctvom 
troch konkrétnych príkladov tvorivej práce 
autora simuluje a ilustruje možné reálne po-
lohy uplatnenia konceptu invazívnych zása-
hov v kontexte mesta. Súčasne však bližším 
popisom týchto príkladov prehlbuje chápanie 
všeobecných princípov invazívnych zásahov 
a poukazuje na niektoré konkrétne nástroje 
umožňujúce ich implementáciu.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave bola obhájená v študijnom programe 
Urbanizmus.

inVASiVe inTeRVenTionS AS 
iMPuLSeS oF FoRMATion oF 
PuBLic SPAceS 
ing. arch. rené dlesk, Phd. 

The paper is composed of three main parts: 
Introduction of the first part reflects the pro-
cesses of gradual transformation of the hu-
man society under the influence of specia-
lisation, that lead to continuous growth of 
enormous volume of specialized knowledge. 
Under the influence of dynamically changing 

societal circumstances, we are no longer ca-
pable of to control and handle this knowled-
ge in full complexity that, in many occasions, 
lead us unwittingly, and dangerously, to pre-
ference of certain interests over the others. 
The consequences of this phenomenon is re-
sulting not only in critical relation of man and 
his natural environment, but also in incre-
mental disintegration and alienation of urban 
environment of our cities, that is failing to 
mediate interaction and synergy between va-
rious social, functional or spatial components 
of urban life in one place. Forces that drive 
development of our society materialize in our 
cities in specific forms of spatiality that tradi-
tional architecture is not capable to efficiently 
grasp. Impact of traditional architecture on 
formation of urban environment is constan-
tly declining. This amplifies adverse effects 
on spatial, functional as well as user environ-
ment of our cities. The main objective of this 
paper is to draw attention to unexploited po-
tential of specific spatial forms of contempo-
rary city, labelled here as “host structures”. 
The paper introduces concept of “invasive 
interventions” and formulates broader scope 
of their interpretations and understanding as 
of initiatory impulses for establishment of ba-
sic forms of urban life on “host structures”, in 
aim to enrich the quality of urban space and 
stimulate public activities. The invasive inter-
ventions that emerge as result of coordinated 
expression of collective will of real users of 
the city, often beyond the established models 
of economic efficiency or profit, are of parti-
cular significance for today city. The paper il-
lustrates number of their various appearances 
on actual examples. Second part of the paper 
is focused on introduction of methodology of 
evaluation and comparison of invasive or ur-
ban interventions. This methodology consists 
of three parts: 1) Recording of their visual or 
audiovisual properties. 2) Evaluation of selec-
ted universal quantitative and qualitative pa-
rameters and their visualisation in diagram. 
3) Verbal description summarizing the con-
text and specific values of selected parame-
ters as well as of characteristic properties that 
universal part of evaluation is not able to cap-
ture. Application of this methodology is sub-
sequently demonstrated on 20 examples of 
invasive or urban interventions. Third part of 
the paper represents application of “research 
by design” method. Application of concept 

of invasive interventions is demonstrated 
here on three examples of actual design work 
of author in various in contexts of the city. 
Further description of those examples aims 
to amplify understanding of general prin-
ciples of invasive interventions and presents 
some of the actual tools of their possible 
implementation.

PhD thesis approved in the study programme 
Urban Design at the Faculty of Architecture SUT 
in Bratislava.

ARchiTekTúRA hiSToRických 
kASáRnÍ nA SLoVenSku 
ing. arch. laura Pastoreková, Phd. 

Kasárne patria z hľadiska architektúry medzi 
špecifické stavby, aké sa na našom území bu-
dovali v nesmierne veľkej intenzite v priebehu 
19. a prvej polovice 20. storočia. V urbanistic-
kej štruktúre mesta zaujímajú podobné posta-
venie a znaky ako priemyselná architektúra, 
svojou funkciou sa, naopak, zasa približujú 
prevažne k obytným a administratívnym bu-
dovám. Moderné areály kasární tak vytvárajú 
jedinečný stavebný organizmus s vlastným 
systémom fungovania. Primárnym poslaním 
kasární bolo ubytovanie a výcvik vojakov vše-
obecnej brannej služby, ktorí by v prípade 
ohrozenia štátu obraňovali našu krajinu. Táto 
situácia pretrvávala od zavedenia povinnej 
brannej služby v časoch niekdajšieho Rakús-
ko-Uhorska v roku 1868 v podstate nepretr-
žite až do roku 2006, keď brancov vystrieda-
la profesionálna armáda. Krátko nato, ako 
priestory vojenských stavieb opustili poslední 
z nich, zarezonovala v rámci odbornej archi-
tektonickej i laickej verejnosti otázka ich ďal-
šieho využitia. Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky v rámci svojho výskumu už síce 
zapísal a podrobne definoval hodnoty vybra-
ných kasárenských stavieb prevažne z obdo-
bia 19. storočia, v danej problematike však 
neexistovala práca, ktorá by sa architektúrou 
kasární zaoberala v širšej rovine a pomenova-
la by nielen jej stavebné a výtvarné hodnoty, 
ale definovala by aj jej charakteristické typo-
logické znaky a historický vývoj a význam. 
Predkladaná dizertačná práca sa preto zame-
riava na výskum objektov a areálov kasární 
na celom území dnešného Slovenska. Vo svo-
jej prvej časti autorka popisuje a objasňuje 
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architektonický a historicko-spoločenský 
význam vojenských stavieb. Ich rozsah a vplyv 
na sídelnú štruktúru ďalej približuje urbanis-
tický vývoj ôsmich najvýznamnejších sloven-
ských posádkových miest. Zobrazuje, na zá-
klade akých kritérií lokalizoval vojenský erár 
svoje stavby a akým spôsobom to determi-
novalo stavebný vývoj miest až do dnešných 
čias. Tretia časť práce sústreďuje pozornosť 
na samotnú architektúru kasární. Objasňuje 
vzájomné vzťahy vnútorných priestorov, pou-
žívané konštrukčné riešenia a ostatné elemen-
ty zabezpečujúce ich vznik a správne fun-
govanie. Výskum na záver doplňuje register 
vybraných účelovo postavených kasární sledo-
vaného obdobia a popis ich súčasného stavu, 
čím sa dotvára základná báza poznania archi-
tektúry kasární na území Slovenska.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave bola obhájená v študijnom programe 
Architektúra.

ARchiTecTuRe oF hiSToRic 
BARRAckS in SLoVAkiA 
ing. arch. laura Pastoreková, Phd. 

Military barracks belong to the specific type 
of architecture, which had been built during 
the 19th and the first half of 20th century in 
the area of recent Slovakia in extremely high 
intensity. Their location in the urban structu-
re of the city has similar characteristics to-
gether with industrial architecture, but their 
functions have more common signs with re-
sidential and administrative buildings. The-
refore modern barrack campuses represent 
a unique structural organism with its own 
functioning system. The primary mission of 
barracks was to accommodate and train sol-
diers of the national military service, which 
had to defend our country in the case of emer-
gency. Compulsory military service came into 
existence in 1868 in former Austro-Hungarian 
Empire and this situation persists continu-
ously until the creation of the professional 
army in 2006. Just shortly after the last sol-
dier of national service left barrack campuses, 
architects and the general public started the 
discussion about their possible future reuse. 
The Monuments Board of the Slovak Repub-
lic has already done several pieces of rese-
arch about the architectural and art values 

of selected barrack houses mostly from the 
period of 19th century, however, there was 
no work, which analysis barrack architecture 
in general and defines also its typology cha-
racteristics, historical growth and meaning. 
Therefore this dissertation focuses its rese-
arch on barrack buildings and campuses in 
the whole territory of recent Slovakia. The 
first part of the paper describes and explains 
an architectural, historical and social evoluti-
on. The impact of the military architecture in 
the urban structure development illustrates 
the situation of eight major Slovak garrison 
towns. Selected chapter indicates according 
which criteria the military officials and engi-
neers selected the proper location in the city 
and how their decisions influenced the urban 
structure in the future. The third part of the 
dissertation focuses on the barrack architec-
ture. It outlines the relationship between the 
internal spaces of buildings, their constructi-
on parts and other elements providing their 
proper functioning. The final part of the rese-
arch submits the register of selected purpose-
built barracks constructed until the year 1939 
together with the evaluation of their current 
state, thus creating a fundamental knowledge 
base of barrack architecture in Slovakia.

PhD thesis approved in the study programme 
Architectureat the Faculty of Architecture SUT in 
Bratislava.


