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AREÁL  STAREJ  NEMOCNICE  V  TOPOĽČANOCH 
  Analýzy a potenciály územia a architektonické štúdie obnovy objektov 2018   



Projektu predchádzali práce na FA STU 

Predmet Obnova pamiatok 

Architektonické štúdie využitia LS 2013 -14: 

 

Vedúci prác boli:   

Ing. arch. B. Polomová, PhD. 

    Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD.,   

doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.,  

prof. Ing. arch. P. Vodrážka, PhD., 

Ing. arch. R. Fialová.,  

Historická ortofotomapa 1950 
Zdroj: TU Zvolen 
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Historická ortofotomapa 1950 

Zdroj: TU Zvolen 

Objekty = sú označené ako „chránené_ s pam. 

hodnotou“_alebo tzv. „rešpektujúce historické prostredie“. 

Park = je chránený objekt   

Podklad pre spracovanie návrhov: Aktualizované zásady ochrany územia 

Pamiatková zóna „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“. 
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Historická ortofotomapa 1950 
Zdroj: TU Zvolen 

? 

Objekty  
starej nemocnice 
postupne  
strácajú  
využitie  
 

Postupná premena?  
 
Cieľ: 
oddelenie  
zdravotníctva  
a iných  
kultúrno-komerčných 
Funkcií  ? 
  
 

2018 

Areál starej nemocnice má objekty: 6 nevyužívaných, 1 má ½  využitie, 1 má plné využitie  
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Historická ortofotomapa 1950 
Zdroj: TU Zvolen 

? 

Objekty  
starej nemocnice 
postupne  
strácajú  
využitie  
 

Aký je výhľad  
pre tento potenciál  ? 

2018 

Areál starej nemocnice má objekty: 6 nevyužívaných, 1 má ½  využitie, 1 má plné využitie  
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Historická ortofotomapa 1950 
Zdroj: TU Zvolen 

? 
Postupná   

adaptácia ?  

= plánovaná  

etapizácia 

 

 

Výhľadový cieľ je: 

 

Priestorové  

oddelenie  

zdravotníctva  

od iných = nových  

kultúrno-komerčn. 

a sociálnych 

funkcií...... 

 

V hraniciach  

pamiatkovej zóny? 

 
 

Adaptácia objektov na novú funkciu uplatňuje princíp:  kultúrna hodnota ako výhoda. 

Záchrana:  
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Úvodný plagát  UDTAOP 

Architektonické štúdie využitia 2016/17:   

   2 práce riešili celok areálu  

Architektonické štúdie využitia 2017/18: 

 14 prác jednotlivé objekty  

 

 

Prebiehajúce práce : 

Infekčný pavilón –  4  varianty obnovy  

+ 3 riešenia spracúvajú zahraniční študenti 

Interdisciplinarita pri návrhoch:   

prebranie exaktných podkladov od profesií 

Potenciál lokality predstavujú faktory: 
 

- zachovaný stav  celku  objektov s parkom  

- význam ich kultúrno-historických hodnôt: 

 

= ambícia prihlásiť sa  

 ku aktivitám EU komisie na SK = ku Dňom  

Európskeho kultúrneho dedičstva 2018 

  

Výstava 2018 prezentuje 



Európske kultúrne dedičstvo   
Značka „Európske dedičstvo“  

je akciou Európskej únie, vybudovanou na základe medzivládnej iniciatívy z roku 2006,  

a oficiálne ustanovenou rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1194/2011/EÚ. 

Cieľom značky „Európske dedičstvo“ je posilniť úctu k národnej a regionálnej rozmanitosti,  

                      a zároveň zintenzívniť medzikultúrny dialóg. 

Udelenie značky „Európske dedičstvo“ vyzdvihuje symbolickú hodnotu  a zvyšuje prestíž lokalít,  

ktoré zohrávali významnú úlohu  v histórii a kultúre Európy  a pri budovaní Európskej únie. 

 
Různorodost prostředí s historickou hodnotu  

měst  i krajiny je nutno vnímat  jako   

zásadní konkurenční výhodu  Evropy,  .   a proto  

je nutné zajistit ochranu všech   

významných prvků přírodního a kulturního dědictví.  
 

Zdroj: Charta evropského plánování, Eu rada urbanistov, 04/2013 

Lokality SK  s navrhnutou značkou EuKD 

https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/pamiatkovy_urad/ED/LexUriServ_SK.pdf


Vystavené architektonické štúdie overovali nové využitie pre objekty,  práce sú prezentované na  16 postroch: 
Kaplnka -  kultúrna funkcia: Štummerova miestnosť, kaviareň-galéria, knižnica/ kníhkupectvo 
Mikrobiológia – komercia, kaviareň, edukácia, ubytovanie  
Patológia – kultúrna funkcia - klub, kaviareň,  
Kožný pavilón – sociálna funkcia , DSS, knižnica  
Hlavná budova –kultúrne centrum, edukačné centrum,relaxačné centrum 
Nádvorie – relax, prezentácia umenia,    Park – určiť zóny využitia, renovácia funkcie    
Rezervné plochy - prezentácia umenia, relax v zeleni, ..?,    

Areál Starej nemocnice – otázky pre revitalizáciu:  
Kvality a potenciály územia: 
Napojenie areálu na prírodný prvok potoka:.............. ? pešia a cyklistická trasa  
Stará a nová časť nemocnice: ..........................? oddelenie zdravotníckej funkcie od iných funkcií, ?hranica vydelenia 
Jedinečná mierka a súvsťažnosť budov s prírodou: ....? zachovanie pokojného charakteru prostredia   
Jednotný architektonický výraz budov: ......................? rehabilitácia obrazu vnútorného nádvoria  
Kompozícia chráneného parku:   ...............................? renovácia na nové verejné priestory  
Zachovaná kultúrno-historická ojedinelosť: ..............? potenciál pre význam mesta a regiónu 
Prírodný prvok vedľa pravidelnosti  zástavby = línia potoka: ......začleniť do funkcií areálu, akou mierou? 
  
Determinanty hľadania funkcie pre objekty:  
Nájsť súlad s architektonickými hodnotami objektu a novej funkcie  
Využiť priestorový potenciál interiéru pri zachovaní charakteru dispozície 
Využiť priestorový potenciál exteriéru; nájsť spôsob regulácie obnovy zelene   
Uplatniť bezbariérovosť  
Deliť nové parkoviská na menšie plochy 
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