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Zadanie podľa územného plánu 



 

Zadanie pre predmet Verejné priestory FA STU 
ZS 2017/18, 2018/19 



Podklady z fotoprieskumu a dron zábery v teréne, Mgr. Matej Kováč, 
Študentské prieskumy v teréne, fotodokumentácia, exkurzia 



Zadanie: areál starej a novej nemocnice – obnova a transformácia 



Zadanie pre predmet Verejné priestory, centrálny priestor: 
Areál starej nemocnice – pamiatková obnova a transformácia 



Areál starej a novej nemocnice – kaplnka, srdce a kompozičné jadro 



 
Podklady k predmetu Verejné priestory ZS 2017, 2018 
a) systém zelene v súvislosti s nemocnicami, b) 
kompozičné princípy línií ulíc a vodných tokov  
 



Podklady z KPÚ Nitra  a od ÚDaTAaOP pre predmety 
VP ZS 2017a Malý ateliér LS 2018 



Podklady z ÚDTOP s využitím pre VP 



 
Alternatívy využitia objektov a areálu Starej 

nemocnice 
 • Senior centrum, škôlka, umelecké dielne 

• Rehabilitácia, liečebné záhrady a welness 

• Areál života pre dievčatá, Campo dela vita 

• Knižnica, kaplnka, centrum umenia, umelecké dielne 

• Galéria, kaplnka, café, Stummerova izba 

• Senior - ubytovanie a centrum voľného času 

• Spoločenské multifunkčné centrum, kaplnka 

• Edukácia a relax, čajovňa, knižnica 

• Regionálne centrum remesiel, gastronómia 

 



 
Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 

 Bc. Barbora Feriancová; Regionálne centrum remesiel, galéria, dielne 
Stummerova izba, kaplnka, knižnica, prednášková miestnosť, ateliéry, 

bývanie pre seniorov,  
 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 

B) Bc. Diana Juhásová: Edukácia a relax: nová zóna pavilónov 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 
Bc. Diana Juhásová: Edukácia a relax zóny pre deti, starších, pre 

všetkých, využitie nábrežia riečky Chotiny na prechádzky 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 
Bc. Diana Juhásová: Edukácia a relax, prepojenie centra mesta areálu 

nemocníc a nábrežia Chotiny a Nitry amfiteátrom 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 
C) Bc. Katalin Maga: Wellnes hotel, kaplnka, administratíva, kaviareň, 

technický objekt, healing gardens, rekreácia 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 
D) Bc. Krisztina Nagy: Fitness, hotel, kaplnka, plaváreň, kaviareň, 

centrum voľného času, rekreácia 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 
E) Bc. Lukáš Vachuna: Relax, prechodné bývanie, kaplnka, fyzioterapia, 

rehabilitácia, stravovanie, informačný objekt 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 
E) Bc. Marek Urban: Reštaurácia, ambulancie, kaplnka, prechodné 

bývanie, fyzioterapia, rehabilitácia, pilates a krúžky, café, školenia,... 



Verejné priestory, téma: Topoľčany areál „Starej a novej nemocnice“ 
E) Bc. Dominika Štrbíková: Domov sociálnych služieb, kaplnka, gastro, 

detský kútik, domov dôchodcov, cyklo point, administratíva 



Areál starej a novej nemocnice – napojenie na obytný súbor (Malý 
urbanistický ateliér 3. ročník FA STU Kiaček, Demeterová, LS 2018) 



Areál starej a novej nemocnice – napojenie na obytný súbor (Malý 
urbanistický ateliér 3. ročník FA STU Kurek, Mačuhová, LS 2018) 


