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Abstrakt 
Cieľom diplomovej práce je nájdenie vhodného využitia parcely na Kapitulskej ulici 22 v Trnave. 
Parcela sa nachádza v centrálnej časti města, v jeho historickom kontexte. V náväznosti na to som 
sa snažila zachovať súčasný ráz miesta a doplniť ho o novú funkciu, ktorá by využila jeho potenciál. 

Vzhľadom k súčasnej dobe stále väčšiemu problému onkologických ochorení som sa rozhodla 
vybudovať tu Maggie centrum- komunitné centrum pre ľudí, ktorí trpia nejakou formou tejto 
choroby. 

Centrum im poskytuje platformu, kde sa môžu schádzať, rozprávať sa o svojich problémoch, 
vymieňať si skúsenosti a tráviť čas pri aktivitách ktoré sú im prispôsobené.  Nájdu tu ako psychickú 
odbornú pomoc, tak aj oporu v ďalších ľuďoch s rovnakým osudom. 

V rámci návrhu som využila súčasný objekt orientovaný do ulice ako provoznú časť a ubytovanie. 
Túto časť som doplnila o komunitné centrum nadelené do piatich modulov prepojených do jednej 
hlavnej komunikácie. Všade medzi týmito časťami sú navrhnuté záhrady a celý priestor je 
zastrešený transparentnou konštrukciou, aby bolo možné ho využívať celoročne 

Abstract 
The aim of this diploma thesis is to find proper use of object at Kapitulská 22 street in Trnava, 
Slovakia. Object is located in the close city centre, in its historical context. According to this I tried 
to keep current character of place and add new function which will use its potential. In line with 
current escalating problem of oncological diseases I decide to built there Maggie’s centre – 
community centre for people which suffer from an kind of it. Centre provides them with a platform 
where they can meet, change experiences and spend time during activities which is fitted to them. 
Peoples can find there professional psychological help and support from people with same 
destiny. 

In my design I use current object which is faced to street as service part with accommodation of 
clients. To this part I added community centre itself. Centre is separated into five modules which 
are connected by main corridor. Everywhere between this module if designed gardens and whole 
this area is roofed by transparent construction to keep it usable whole year.  
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Zadání



 

 



Sprievodná správa 
 

Účel objektu 
 

Navrhnutý objekt je komunitné centrum pre ľudí s rakovinou- takzvané Maggie´s centrum, ktoré je 
miestom schádzania a terapií pre návštevníkov chorých na rakovinu a ich blízkych. Budova je 
dimenzovaná na maximálne 50 ľudí denne. 

Doprava 
 

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Trnava- západ, vjazd do ulice Kapitulskej je z ulice 
Halenárska.  Má jednosmernú premávku. Lokalitá má dobrú dopravnú obslužnosť. K doprave 
zamestnancov a návštevníkov môže slúžiť doprava mestská-autobus, alebo osobná. 

Parkovanie je zaistené v novo vybudovanom centre v podzemnej garáži autozakladačovým 
systémom. Pozemok je prístupný len z jednej strany ulice. Okolité domy sú v radovej zástavbe do 
výšky troch až štyroch podlaží.  

 

Charakteristika územia a pozemku 
 

Terén  na pozemku je rovinný, pôvodný objekt  je palácová stavba v radovej zástavbe zápanej 
strany ulice. Objekt bol komplexne upravovaný v 70.tych rokoch ako prevádzka podniku.  
Kapitulská ulica v Trnave patrí do historického centra Trnavy, mierne sa rozširuje do stredového 
parku kde je jasne definovaná horná a dolná ulica výškovým rozdielom.  Park je určený na oddych.  
Ulica začína budovou bývalého klariského kláštora -dnes západoslovenské múzeum . končí na 
námestí pri Bazilike sv.Mikuláša. Toto územie má silný spirituálny charakter, keďže Trnava  je na 
Slovensku jedným z najdôležitejších centier rímskokatolíckej cirkvi a stojí tu množstvo kostolov. 
Tento fakt zohral pri formovaní myšlienky návrhu dôležitú úlohu. 

 

Urbanistické riešenie 
 

Urbanistickým riešením pre tento projekt je zachovanie historického rázu ulice Kapitulskej. Jediná 
datovateľná konštrukcia historickej stavby je tvorená priečelím tejto bývalej palácovej stavby. V 
tomto prostredí predstavuje  s formáciou okolitých fasád príklad dynamického pojatia barokového 
priečelia s vysokým optickým účinkom. Objekt sa nachádza na pozemku s plochou 1303 m2. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnava


 
 
 

Koncepčné riešenie 
 

S myšllienkou vybudovať komunitné centrá pre ľudí postihnutých rakovinou prišiel pred rokmi 
britský teoretik architektúry Charles Jencks ako spomienku na svoju ženu Maggie. 

Ako pomoc luďom trpiacich onkologickými ochoreniami.  

Centrá zriaďované súkromou nadáciou bývajú obvykle neďaleko nemocnice, ale samé o sebe 
neposkytujú žiadne lekárske služby. Chorým na rakovinu slúžia predovšetkým ku komunikácii, 
stretániu sa a poskytnutiu praktickej, emocionálnej, ale aj sociálnej podpory pre ľudí postihnutých 
rakovinou, ako aj pre ich rodiny a priateľov. 

V rámci navrhnutého centra sú k dispozícii rozličné priestory ‒ návštevníci sa môžu stretnúť v  pri 
kuchynskom stole alebo nájsť si tiché miesto na premýšľanie v záhrade.  

Je možné venovať sa spoločným aktivitám ako je cvičenie jógy, samostatné cvičenie s 
fizioterapeutom kurzy zvládania stresu rôznymi formami medzi ktoré patrí napríklad kreatívne 
písanie, maľovanie, záhradkárčenie, kurzy zdravého stravovania sa,  poradenstvo ohľadom straty 
vlasov, návrat do práce po prekonaní choroby. 

Medzi služby centra patrí aj skupinové alebo osobné poradenstvo s psychológmi. V najvyššom 
podlaží pôvodnej budove je aj možnosť ubytovania pecientov na určité časové obdobie.V projekte 
sa veľký dôraz kladie na prirodzené svetlo a kontakt so záhradou.  

Preto je objekt rozdelený na dve funkčné časti.  Pôvodná historická časť z vonku zachováva 
charakter ulice a vnútri je navrhnuté komunitné centrum s celoročnými terasami a záhradami 
kryté fóliovým systémom Etfe foiltec zavesenom na oceľovej konštrukcii.  

Aby bolo možné pestovať zeleň a stromy aj na strechách horných terás a zároveň urobiť objekt celý 
bezbariérový ,navrhla som špeciálnu úpravu strechy kde sa prehlbuje kvetináč do stropnej 
konštrukcie a vytvára tak dostatočnú hĺbku pre návrh záhrad v rovine. 

Novonavrhnutá časť pod strešnou konštrukciou je navrhnutá do formy 5 modulových polí, kde 
medzi každým z nich je navrhnutá záhrada. Celá časť je prepojená jednou hlavnou komunikačnou 
chodbou. V rámci druhého nadzemného podlažia som navrhla 3 modulové polia s  terasami v 
rámci ktorých sú navrhnuté spomínané záhrady. 

 

 



Dispozičné a funkčné riešenie 
 

Celý objekt sa skladá z dvoch  navzájom prepojených funkčných častí.  Vstupnou časťou je brána z 
ulice Kapitulská.  

V priechode bránou sa po stranách nachádzajú dva vstupy. Jeden na recepciu  a druhý do obchodu 
so službami . Patrí  sem obchod so zdravou výživou a poradenstvom pre ľudí chorých na rakovinu. 
Z časti kde je recepcia je možné vyjsť bezbariérovým výťahom do ďalšieho podlažia,  kde sa 
nachádza psychologická ambulancia pre skupinové terapie a jednotlivcov. Chodba tvorí 
komunikačné jadro kde na druhom konci je schodište. V treťom nadzemnom podlaží sú navrhnuté 
štyri bezbariérové izby pre možnosť  krátkodobého pobytu pacientov .  

Zo vstupného nádvoria vedie aj vjazd do podzemnej garáže, vedľa vstup do miestnosti na odpad, 
vstup do pivnice, vstup do pôvodnej časti ku komunikačnému schodisku a vstup do hlavnej časti 
komunitného centra.  V miestnosti na odpad je umiestnený revízny vstup do podzemnej garáže. 

Prvé z navrhnutých modulových polí má funkciu kuchyne a spoločenskej miestnosti  kde sa ľudia 
majú stretávať, hovoriť navzájom o svojich problémoch a viesť tu kurzy zdravého varenia. V zadnej 
časti kuchyne sa dá prejsť  do pôvodnej časti budovy k sociálnemu zázemiu  a k schodisku ktorým 
sa dá dostať do pivnice a smerom hore do ďalšieho poschodia. K tejto časti náleží terasa s 
vonkajším posedením.  

 Naproti kuchyni sa nachádza obývacia miestnosť  s príslušnou súkromnou  terasou.  

Hlavnou komunikačnou chodbou ktorá spojuje všetky miestnosti sa dá dostať do telocvične s 
priľahlou terasou. Cez chodbu sa nachádzajú šatne so zázemím. 

 V poslednom z navrhnutých polí sa nachádza fyzioterapeutické centrum so zázemím pre maséra a 
fyzioterapeuta. Naproti  cez chodbu sú navrhnuté 2 bezbariérové šatne, komunikačné jadro s 
evakuačným výťahom , servisná miestnosť, strojovňa výťahu, a cez vonkajšiu terasu prístupná 
miestnosť na záhradnú techniku. 

Druhé nadzemné podlažie je prístupné po exteriérovej lávke z pôvodnej časti  centra alebo 
komunikačným jadrom na opačnej strane. Navrhla som tu pracovné dielne a ateliér s príslušnými 
terasami a záhradami. v poslednom modulovom poli sa okrem pracovnej dielne nachádza aj 
technická miestnosť.  Nad týmto ateliérom je navrhnuté miesto pre vzduchotechnickú jednotku, 
ktorá bude skrytá za stenou z drevených lamiel. 

 
 

 

 



Konštrukčné riešenie 
 

Celý objekt je rozdelený na dve odlišné časti. Pôvodná časť využívá súčasnú nosnú konštrukciu, 
ktorá bude podrobená prieskumu a poprípade náležite zaistená. Nová časť je potom navrhnutá 
ako samostatný konštrukčný celok a využíva len nové konštrukcie.  

Pôvodná časť: 
Zo súčasných objektov bude zachovaná iba vstupná časť s priečelím do ulice, ktorá bude 
v severnej časti o dve stropné polia skrátená, aby mohl byť vybudovaný vjazd do podzemnej 
garáže. 

Založenie starého objektu je zachované, jedine v mieste naväzujúcej  novej časti bude podchytené 
a zaistené. 

Nosný systém pôvodnej  časti je kombinovaný stenový a stĺpový s konštrukciami v oboch smeroch.  

Zvislé nosné konštrukcie sú murované a budú zachované, len v niektorých častiach budú doplnené 
o otvory.  Domurované steny po vybúraní časti objektu sú navrhnuté ako murované.   

Vodorovné nosné konštrukcie sú zachované pôvodné bez väčších zásahov, iba v severnej časti je 
vytvorený priestup pre výťah. V suteréne je ponechaný klenbový strop, v podlažiach sú ponechané 
stropy trámové. V druhom a treťom podlaží sú doplnené komunikačné lávky, ktoré sú riešené ako 
oceľová konštrukcia vynesená do priľahlých stien. Exteriérová lávka je betónová, riešená 
vetknutím do steny garáže. 

Vertikálna komunikácia je riešená pomocou súčasného schodiska v južnej časti a je doplnená novo 
zabudovaným výťahom v severnej časti.   

Zastrešenie je v súčasnej dobe riešené klasickou sedlovou strechou, ktorá v časti do dvora 
prechádza do pultovej strechy a je nesená dreveným krovom. Celá strecha bude odstránená a 
v časti do dvora nahradená plochou strechou. V časti do ulice bude opäť obnovená šikmá strecha 
s pôvodným zalomením,vynesená dreveným krovom. 

Nová časť 
Založenie novej časti je riešené na železobetónovej deske s podpornou pilotážou. Pilotážou sú 
zároveň podchytené základy susedných objektov a objektu pôvodného. 

Celá nová časť je s výhodou dilatována v mieste lávky na podpivničenú a nepodpivničenú časť. 

 Konštrukčný systém novej časti je zvolený ako priečny kombinovaný s nosnou obvodovou stenou, 
ktorá vynáša zastrešenie.  

Zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté ako železobetónové. Piečne nosné steny a stĺpy ako 
monolitické do demontovateľného bednenia, obvodové steny sú kôli susedným objektom riešené 
formou ztraceného bednění. V suteréne je kôli umiestneniu zakladača časť stĺpov z vyšších podlaží 
vynesená formou stenového nosníku. 



Vodorovné nosné konštrukce sú riešené ako trámové železobetónové stropy s premennou výškou 
líca desky, ktoré je využit pre osadenie zelene. Lávky medzi jednotlivými časťami sú riešené 
rovnakým spôsobom.  

Vertikálna komunikácia je realizovaná formou komunikačného jadra z železobetónu obsahujúceho 
výťahovú šachtu a železobetónové schodisko. 

Zastrešenie je navrhnuté ako priestorová priehradová konštrukcia oblúkového tvaru. Tlačené 
prvky sú navrhnuté ako tyčové a tažené jako lanové. Táto priestorová konštrukcia je stužená 
železobetónovým vencem ktorý zakončuje nosnú obvodovou stenu. Nad vstupem, kde obvodová 
stena nie je, je veniec nahradený pridaným priehradovým nosníkom. 

 

 

Materiálové riešenie 
 

Pôvodná budova ostala materiálovo zachovaná. Strechu pokrýva tradičná strešná krytina 
bobrovka, vhodná pre pamiatkovo chránené objekty. Na vonkajšiu fasádu bola navrhnutá  štuková 
omietka a biely fasádny silikónový náter.  Navrhnutá výmena špaletových okien s rešpektovaním 
pôvodných prvkov a štýlu v priečelí budovy. Vo vnútornej strane dvora  je do pôvodného objektu 
vsadené presklené komunikačné jadro,  v nádvorí chytá novodobý nádych. Okná otočené smerom 
do dvora sú navrhnuté z čierneho eloxovaného hliníku.  

Nová časť interiéru pod etfe strechou a oceľovou priehradovou konštrukciou  je kombináciou  
materiálových obkladov z pohľadového betonu a drevených prevetrávaných fasádnych 
konštrukcií. Materálové riešenie záhradných terás je navrhnuté z odolného dreva bangkirai. 
Obvodové steny objektu sú na celú svoju dĺžku striedavo obložené systémom  zelených stien 
napojených na oceľový rošt . Steny nad záhradnými terasami sú taktiež obložené drevom. V celom 
novom objekte sú použité hliníkové okná .Strechu tvorí oceľová konštrukcia s etfe fóliovým 
systémom a možnosťou systémového tienenia. 

 

Technologické riešenie 

 Vzduchotechnika 
 Vetranie je v pôvodnej časti riešené núteným odťahom v hygienických miestnostiach a v ostatných 
je vetranie prirodzené. V novo navrhnutej časti je vetranie riešené centrálnou vzduchotechnickou 
jednotkou. Čerstvý vzduch je privádzaný do pobytových miestností a odťahovaný z priestoru 
záhrad. V hygienických miestnostiach je odťah riešený odvodným potrubím. V rámci prirodzeného 
vetrania navrhnutej strešnej konštrukcie je po jej krajoch priečne umiestnených šesť okien na 
elektrické ovládanie kôli odvetraniu vzduchu v letnom období.  



Odvodnenie  
Všetka dažďová voda je zbieraná do vodnej nádrže umiestnenej v suteréne v garáži. Voda je 
následne používaná na zavlažovanie záhrady. 

Kúrenie a klimatizácia 
V starom objekte je kúrenie riešené ako teplovodné s deskovými topnými telesami. Vnovej časti sú 
pobytové miestnosti vykurované teplovodne cez podlahové kúrenie. Skleník je potom ohrievaný 
alebo ochlaďovaný vzduchom. 
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