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studovna, knihovna

výstavní prostory

Zájmové území se nachází v Bratislavském areálu STU, který se
nachází v městské části Staré Město. Stavba, kterou tento projekt
řeší je umístěna ve vnitrobloku fakult stavební, chemické a potravinářské technologie a strojní. V blízkosti areálu STU se nacházejí
významné lokace jako je Náměstí Svobody a Prezidentská zahrada,
které jsou situovány západně. Severně od areálu leží Slovenský Rozhlas, Národní banka a jižním směrem je situován Bratislavský hrad.

Cílem projektu bylo navrhnout nástavbu težkých laboratoří,
která by sloužila pro veřejnost ke konání výstav, dále jako inovační a výzkumné centrum školy a jako studovna s knihovnou pro
studenty. Z tohoto důvodu byla budova propojena se třemi okolními fakultami pomocí lávek. Ve svém projektu se snažím propojit
všechny funkce, ale také řešit hmotové a materiálové pojednání
a reagovat tak na účel této stavby. Myšlenkou tak bylo vytvoření
stavby, která by odpovídala jak funkčně, tak i svým architektonickým vyjádřením.

vstupní prostor, kavárna

Součástí projektu je i návrh samotného vnitrobloku, který obsahuje
terasu s návazností na kavárnu, pobytové schody a různé plochy, které
slouží jako odpočinkové zóny i jako shromažďovací plochy pro různé
akce. Celý vnitroblok je pak propojen s Náměstím Svobody pomocí zvýšených ploch, které vedou přes ulici Náměstí Svobody. Z ulice Radlinského jsou navrhnuty dva vjezdy do podzemních garáží, které jsou dvoupodlažní s 335 stání a jsou propojeny s nově navrženou nástavbou.
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Nosnou konstrukci nástavby tvoří šikmé ocelové sloupy spolu s ocelovými příhradovými nosníky, které jsou přiznané.
Oplástění budovy je tvořeno prosklenou obvodovou konstrukcí, která je zakryta
předsazenou konstrukcí z tahokovu bílé barvy. Tato předsazená konstrukce je přichycena pomocí ocelového roštu.
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legenda místností
01 - technické zázemí
02 - technické zázemí
03- zážitkové centrum vědy
04 - fabrikační centrum
05 - sklad
06 - vstupní prostor, šatna
07 - kavárna
08 - výstavní prostory
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09 - výstavní prostor
010 - společenské prostory
011 - studovna
012 - knihovna
013 - výceúčelový prostor
014 - inovační centrum
015 - inovační centrum
016 - administrativní pracoviště rektorátu
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