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ČO ZNAMENÁ ZELENÁ (UDRŽATEĽNÁ) 

ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS ?

Udržateľnosť:

- Kvalita vnútorného 

prostredia

- Prevádzková nenáročnosť

- Reakcia na zmenu klímy

- Prispôsobivosť

- Energetická efektivita

- Materiálový koncept 

- Rešpekt k prostrediu

- ...

Čo učíme



Tím pedagógov a:za
Kto sme

- doc.Ing.arch.  PhD.

Henrich Pifko

- Ing.arch.  PhD.

Klára Macháčová

- Ing.arch.  PhD.

Lorant Krajcsovics



Úspechy našich študentov 

v medzinárodných súťažiach

Čo naučíme

- J. Giláňová 3.cena 

a cena ASB NK MCSC, HP

- D. Krajčiová cena ARCH  

NK MCSC, KM

- M. Leštachová, M. Lisá 

3.cena NK MCSC, KM

- J. Giláňová 3.cena 

Active House Award, HP

- T. Jozefík 2.cena 

Active House Award, HP

- Z. Kopiláková 1.cena

Český ostrovní dům, HP

...

Sandra Blaškovičová, Martina Bežová, 

HP+KM+LK 1.cena ASC 2022 SK



Zadanie a:za ZS 2023
spoločné pre AN-VII,AT-III

Zadanie
Téma medzinárodnej študentskej 

súťaže ISOVER SAINT-GOBAIN 

Architecture Student Contest 2023: 

Lisabon: 

Revitalizácia bloku v zóne

Boavista v Lisabone s funkciou

centra audiovizuálnych umení

(obnova) a bývania (novostavba).



Lokalita: 
Zadanie



Lokalita: 

zóny a funkcie

Zadanie

- Zóna A: Táto existujúca 

budova má byť 

zrekonštruovaná pre

vytvorenie novej 

lisabonskej videotéky.

- V budove má sídliť aj

Lisabonská filmová 

komisia ako centrum 

venované "pohyblivému 

obrazu" v oblasti filmu 

a videa.



Lokalita: 

zóny a funkcie

Zadanie

- Zóna B: Táto nová budova

je určená na bývanie s 

trvalým aj prechodným 

bývaním a s podzemným 

parkovaním. Je rozdelená

na tri časti:

- a)polyfunkčný parter

- b) byty v zložení

60% dvojizbové / 

40% trojizbové

- c)komunitné bývanie

(25% úžitkovej plochy)



Lokalita: 

zóny a funkcie

Zadanie

- Zóna C:Vonkajší priestor 

by mal byť navrhnutý tak, 

aby spĺňal určité 

požiadavky:

- a. umožniť prepojenie 

medzi oboma budovami,

- b. umožniť odpočinok a 

zábavu, 

- c. maximalizovať pokrytie 

zelenou zeleňou,

- d. zabezpečiť pešie 

prepojenie pozemku



Info o lokalite a zadaní:

Videá, pdf (aj na webe a:za)

Zadanie

www.fad.stuba.sk/7046youtu.be/NicchSK9Kjc

https://www.fad.stuba.sk/7046
http://www.fad.stuba.sk/7046
https://youtu.be/NicchSK9Kjc


Zadanie a:za AT-I

Urbanizmus

Zadanie

- Zóna „Pod Dubňom“ - nabrežie rieky

Váh, kde má vzniknúť nová obytná

zóna s doplnkovými funkciami 

športu, rekreácie a občianskej 

vybavenosti.

- Spolupráca s mestom Žilina

- Urbanistické riešenie zóny s 

dôrazom na aktuálne trendy (reakcia 

na zmenu klímy, udržat. doprava, 

environmentálna, sociálna a

ekonomická udržateľnosť) v kontexte 

mesta a miesta. 

Alternatívne: 

urbanistické riešenie 

„Boavista Landfill“ 

v Lisabone (zóna pri 

lokalite súťaže ASC).



Viac informácií:

www.fa.stuba.sk/aza

a:za

- Prípadné otázky smerujte na:

henrich.pifko@stuba.sk

- Ďakujeme za váš záujem...

...a tešíme sa

na stretnutie!


