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Prípadová štúdia
POZOROVATEĽNA VTÁCTVA DUNA 
ako dostať design&build /hands on prístup do vzdelávania na FA STUBA

Veronika Kotradyová, Lukáš Šíp, Marin Uhrík, Tibor Varga



Prečo pozorovanie prírody?

spomalenie
spoznávanie a zažívanie

fascinácia
rešpekt voči prírode
regenerácia a relax 



Koliba expo, Motreal, 1967, potom Bratislava, autori: Stanislav Talaš a Vojtech Vilhan a jeho koncepcia bola v tom 
najlepšom zmysle slova nadviazaním na tradície ľudovej architektúry, prerozprávané slovníkom abstraktnej moderny. 

Prečo drevo?

je obnoviteľné, dostupné a tradičné
ľahko sa s nim pracuje, je dobre tvarovateľné 

a opracovateľné  a človek ihneď dostane feedback zo svojho návrhu
dajú sa na ňom trénovať mnohé tvorivé a technické zručnosti 

použiteľné pri navrhovaní z akéhokoľvek materiálu



AKTIVITY projektu
Študentské mobility študentov, pedagógov, 
administratívnych a riadiacich pracovníkov

Workshopy 1-4
školenia 

podujatia pre verejnosť/
Webová stránka



VÝSTUPY
Učebná pomôcka : Pozorovateľňa vtáctva DUNA na 

Hrušovskej zdži
Učebná pomôcka /školenie pre študentov a pedagógov na 
prácu s CNC technikou, CAD-CAM systémy, nesting a pod.

Publikácie a informačný systém 
Podujatia pre verejnosť



WORKSHOP 1
mobility študentov a učiteľov z BAS

Fakulta architektúry STU v Bratislave a Ekocentrum OzArTUR, Hrubý Šúr
4-11.novembra 2016

31 účastníkov z FA STUBA a BAS 



Zoznámenie sa s témou 
architektúry pre pozorovanie vtáctva

Exkurzia na Neusiedler see a prednášky o bird watchingu s agentúrou Watching





návšteva vytipovaných lokalít na Dunaji a Malom Dunaji,
Zameriavanie potenciálnych miest na stavanie, hľadanie širších súvislostí







WORKSHOP 2
mobility študentov a učiteľov z FA STUBA
stretnutie administratívnych pracovníkov

Bergen School of Architecture, Nórsko
22-29.novembra 2015

30 účastníkov z FA STUBA a BAS 





Prednáška a konzultácie s Tormondom Amundsenom, 
špecialistom na architektúru na pozorovanie prírody, 25.novembra 2015



školenie na prácu s CNC technikou









Model of Emma Isdahl Voisin, BAS







WORKSHOP 3
mobility študentov a učiteľov z BAS

Fakulta architektúry STU v Bratislave, LACOS Senec, LEGA Komjatice a Hrušovská zdž
8-22. marca 2016

29 účastníkov z FA STUBA a BAS 

















http://watchamber.com/wp-
content/uploads/2017/01/ucebna
_pomocka_CNC_EHP_2017.pdf















WORKSHOP 4
mobility študentov a učiteľov z BAS

Hrušovská zdž
29.marca -8. apríla 2016

29 účastníkov z FA STUBA a BAS 





Ergonomics and bodystormings













WORKS AFTER WORKSHOPS 



... steel railing





SURFACE FINISHING





homogenizing the surface color by sanding before the paint



impregnation and painting with oil lasura inside too



painting with oil lasura outood , in 4 layers





...legislation for colaudation and safety measures



MATERIÁLY
smrekové lamely

jedľové lamely 
6 x 50 x 4000mm

PUR- lepidlo kategória D4, Hranipur 15 
(expanzívne)

vodovzdorná preglejka borovicová obalová hr. 
12mm

olejová lazúra Koratex- 2 vrstvy transparentné 
a dve pigmentované – sivý pigment 



























PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ
Hrušovská zdž

apríl- august 2016



1. Deň otvorených dverí 8.4. 2016 
pre novinárov a verejnosť
Reportáž v hlavných správach RTVS, 17.4. 2016

Reportáž vo vysielaní rádia Regina
Reortáž v Novom čase 9.7. 2016





1. Testovacie pozorovanie vtáctva s Watching.sk a Deň otvorených 
dverí II. 12. júna 2016 v rámci festivalu Slnovrat na Dunaji

















Versnisáž prác študentov dizajnu, 25.8. 2016, za účasti rektorky BAS Cecilie Anderson







Technika digitálnej tlače na drevo 
INDEWO, EUROPLAC Topoľčany





...the process was the goal
DUNA bird watching on Hrušovska zdrž





ČO SME SA NAUČILI
- pracovať s drevom a náradím
- kombinovať CNC-prefabrikáciu s remeselnými 

zručnosťami
- komunikovať, zdieľať a učiť druhých
- veriť vo vlastné schopnosti a spoluprácu
- kombinovať svojpomoc a  spoluprácu s  

profesionálmi -expertami 
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www.watchamber.com
https://www.facebook.com/dunabirdwatch/

big thanks belong to EEA grants scheme Slovakia, 
project APVV 0594-12

and our partners

Watching.sk
WOOD B

WCUT
and many others

Thank you for your attention...
Veronika Kotradyová- project coordinator, 

kotradyova@fa.stuba.sk 


