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Pro|óg:
Tému Dip|omovej práce a rozsah jej zadania povďujem za nezvy€né a jedinďné' Je to jeden typo|ogický
druh sakrá|nych stavieb ku ktorémL] sa k|okoÍVek' čije to študént architéktúry a|ebo praktizujúci architekt'
C|ostáva moŽno Éz za Žiýota' Je to zadanie, ktoré bez ponorenia sa do podstaty a historických sÚvislostí
judaizmu nedá pochopiť a anizv|ádnut'. Nehovoriac eŠte o výs|edku'''. Na |oka|itu s výnimočným Genius /ocl'

z Úvodu DP Wbérám: ,, Lokalita býa zvolena na záktadě histoÍbkého kontextu' Na ÍnÍstě dřÍvé stála velká
synagoga' která byla později wáIéná nacisty' ObhovenÍ tzv' genia |oci' by sé dalo pojmout jako vytvořent
památnÍku dřÍva rozsáhlé ,idovské komunw'
Pn pohladu na stávaiÍcÍ stav územÍ, kde se synagoga nacházela, je mÍsto pro takovéto zadání absolutně
nevhodné po všech stránkách' Návrh jé řešén v rczsahu archite4onické studie','
Práve takéto |okality ?évhodné prc niočo', majÚ byť výzvou pre architéktov k ich revitalizáciiči renesancii'

Ad íactum:
sk|adba a ob3ah d|p|omováho projoktu
'l. Toíová časť:
sa skladá z tloch správ: spíievodná správa (A)

súhrnná technická správa (B)
Technická správa (E'1)'

KédŽe sa jedná o Aíchitekton|ckÚ ŠtÚd|u tento rozsah je nad Émec As'
lJvedené kapito|y majÚ poŽadovanú sk|adbu' avšak v niektoných kapitolách správ sa texty opakujú' bez
prípadného podrobnejšieho rozvedenia'
za poz|t|vne povďUlem' Že správy pojednávajú o

. RieŠenie dopravy' pripojenie na dopravný systém' garáže a parkoviská.
- starost|ivost' o Životné prostredie.
- Protipožiarne zabezpečenie stavby'
- Technické vybavenie objektov: zdroj tep|a. vyku|ovanie' zásobovanie vodou. e|ektr'eneÍgia
- Techno|ogické zariadenia a súbory: EPs' sHz' !.iťahy. tepe|né čerpad|é' MaR' Ís' NzE' atď,

odporúčamI za kaŽdým titu|ným |istom uviesť list s obsahom správy /kapito|/'

2. Výkrc8ová ě.ať:
Pozit[va návrhu:

U.banlzmus:
- výkesy 01-o4 Analýzy dokumentujú PÍieskumy a rozbory v Š|rších yzťahoch aŽ po situáciu stavby'

Maiú wsokú !^iDovednú hodnotu
- výke;y 0í06 zdovské obec vBme a Židovská synbolika vyčerpávajúco podáVajú informácie

a fakty. ktoďch zna|osťje potrebná pri rieŠenítakéhoto zadania DP
. V hmotovo-priestorovom koncepte oceňujem kompozičnú os Východ - západ' ktolá spája. resp'

prechádza vstupmi najcharakteristickejšÍch objektov komp|exu: múzea, synagógy a administratlvy'
- op|otenie, ktoré vymedzuje veÍejný priestor spálenej u|ice od vnútroblokt] synagógy považujem za

správne' chýba mi vŠak naň architektonický názor.
- RieŠenie priestorov pre statickÚ dopravu na v|astnom pozemku, i ked s dvomivjazdami' povaŽujem
za spÉvne'



Arch|teKúra:
. Navňnutý koncept posb/tuje mďnosť vyuŽitia vnútrob|oku komplexu synagógy na kreatlvné
áhradné a pa.kové ri€šeniE s kontaktom zo Všetkých objektov' Koré tvoria súbor stavieb'

- zakomponovanie a estetizácia kol€klorovej šachty a monÉŽneho pok|opu v rámci áhradných a
parkových úprav'

o|apozično9revádzkovó rloš.n|ó.
. okíem synagógy povaŽujom funkčnú náp|ň a kapacity objektov múzea' administratíW a

reštauÉcie za primerané'
stavobno-konštrukěnó .leěon|o:
. výkresy 17-19 oolal']ly dokumentujú architeKonickGkonštÍukčné delai|y východnej fasády
synagógy'

- Nesporným k|adom návrhu je riešen.e napojenia na techn.ckú inřaštrukhiru a niektorých
technologických súborov /napr' de|€ná kana|iácia; úpráva daždovej vody pÍe mikve'l'

NégatÍva náv]hu:
Uabanizmuai
. V digitá|nej forme pri adjustácii Výkresov použíVanie ..gr€y 9ce|9''+n9výr.zných Íar9bných
odt|éňov je možno efektné, a|e pre ich čÍtanie na monitore' s|edovanie v dataprojekcii a prípadne
ore Dub|ikovanie v t|ači ťažko ě.tatolnó.

- Vgrafike ̂ /ýkr€sy Á'al'tJ sa obťďne identiíikujÚ symbo|y a čÍs|a vo íarbe rume|ky Ž|tej.
- |\4ierka 1:300 je v stupňoch architéktonickej dokumentácie nopoužÍvaná, vo výkrese 09 slúUác/8
miosta stavby bo|a použitá úče|ovo pÍe potreby grafiky.

- Návrh nevhodne súbéhom dvoch hmót rieŠi nároŽie u|lc Dornych a M|ýnskej pri nedodržaní nive|ety
h|avnej ímsy exístujúcEho domu na M|ýnskej u|ici'

. Výškové nivélety hmót koíhp|exu synagógy by mali vyjadrovď hieťaíchiu ich do|ďitosti. Určite
synagóga by mala byť nie|en domjnantným objemom' ale iaíchitektúro!'

. Jeden vstup ivjazd do komplexu synagógy by ma| byť diferencovaný: p€šiaci cez bránu' obs|užné
vozidlá /ásobovanie, kom.odpad a pod'/ cez vráta. Pohyb vozidiel a prlp.ich otáčanie by ma|o byť
po komunikácii resp. p|oche s odpovedalúcimi šlrkovými dimenziami'

Ařchltektú ra:
. všoobocno n. výr.z9 archltoKúÍ obloKov komP|9xu syn.gógy' na |ch pr|oěe||ach' v
aEhitoKon|cko€tavobných č|ánkov po.tÍádam cMciu či použ|tio |udabt|ckých gymbo|ov.

. synagóga ako ústredný objekt svojou hmotou nevystihuje zámer popisovaný v textovej časti DP.
opt|cká ''priochodno6ť. v 8pomÍn.no| kompoz|čnoi o6i v{ nio |e u ž|dov8kých .ynagóg
typo|og|ckým pravld|om, a|o .n| z hlad|rka .|tuá|ov b.žná' Navrhnutý interiér svátostánku má
mať skór charakter introvenného priestoru s up|atnením mystického osveťenia /denného
i !me|ého/'

. Múzeum u paŘe|i má vstupný foyer nevhodne orientovaný do veÍejného priestoru u|ice Domych'
Jeho presklenená časť by mala byť orientovaná do vnútrob|oku.záhrady komp|exu synagógy'
Navonok pósobl architektúra, najmá sjej obvodovým pláŠťom da|šÍch dvoch podlaŽl /expozície/.
komerěne. Nevystihuj6 charakter múz6a a ešte k tomu židovského.

- AdministntÍva svojou hmotou má dos|ova "snahu. navázovať na vedl4š| exisfujúci objekt ná
PřÍzovej U|ici A]e nedodÉuje jeho u|iČnÚ čiaru' ani nive|eí] h|avnej rlmsy' ani hrebeň sed|ovej
strechy, aniŠhku štltovej steny'
Prieče|ia 2' A3. NP majú áménu ok€nných otvo.ov, a|ebo pódo.ysov, a|ebo ich popisov'
PíiebeŽné horizontá|y okiEn kniŽnice sú v g.aíike vyŠrafované okrovými vertiká|ami znázorňUjúcich
čo? Akéje č|enenie, resp' modu|ácia okien?
sed|ová strecha má v jej pódoryse strešné okná' za úče|om' že kniŽnica je p.výšená o podkrovie'
teda je e2 2 pod|ažia? Ak áno, lak časť podkrovného priestoru, resp. prevýšenie by sa da|o vyuŽlť
napr' na študijné miesta.

. Reštaurácia ako prízemný objekt má nie vhodne oproti vstupnej brány v op|otenÍ chl^dený sklad
odpadu /kuchynský kontaminový odpad,/' zh|adiska interiéru odbytového pdestoru reŠtaurácie
oproti barovému pu|tu nie sú šťastne umiestnené vstupy do hygienic|oých zariadenl' záchod pre
TzP sa v takýchto zariadeniach navňuje ako 'uni-seť' teda nie sú potrebné dva'

. Popisy pohtadov podla ich orientácie nie 5ú idEntické so zaužÍvanými zvyk|osťami'
stavébno-konštrukčnó .iď.n|.:
. Výkresy '&'9 DoÍ9,']ý dokumentujú erchitektonicko.konštrukěné deiai|y východngj fasády
synagógy v nezvyčajnej mierke 1:15. /?/.



Ep||'ó'g:
Na ák|ade pBd|oŽenóho 6|9boÉtJ konĚtafujem: k9by návÍhová čaď DP od ěiršÍď vzťahov d po
dokumenbvanig jgdnoíhÚch arcňitgtú]Í objBtbv bo|e na tstej úÍovni ako 8naMřká časť /píioskumy a
rozbory/s dvomivýk|F.gmio higíárii a výk|8d€,uda|zmu' bo|o by hodnobnie pozitlvnejšl€.

Hodnobnlg: O

Bratislave, 2.6.2014 rt lo r, PhD.
AA SKA


