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hlavnou myšlienkou konceptu je prepojenie. prepojenie všetkých funkcií, ktoré sa 
v objekte nachádzajú. prepojenie fyzické, mentálne i vizuálne. úlohou grösslingu 
bude spájať ľudí, ktorí sa rozhodnú stráviť svoj voľný čas v multifunkčnom pries-

tore, ktorý môže v danej lokalite vzniknúť. pri vytváraní návrhu sme sa rozhodli 
pre jeden hlavný vstup, ktorý privedie ľudí z ulice ako do kúpeľov, tak do kaviarne, 
knižnice a novovzniknutého vnútrobloku, ktorý všetky funkcie prepojí. ku kúpeľom 

je naviazaná pridaná funkcia saunového sveta s možnosťou samostatného vstupu, 
ku kaviarni a knižnici potom pridaná funkcia viacúčelového sálu, takisto s vlastným 
vstupom. k prepojeniu jednotlivých priestorov sú využité ako hlavný motív oblúky, 

ktoré sa dajú otvoriť a umožnia vznik nových priechodov alebo priehľadov. celá 
geometria návrhu je založená na obklopení vnútrobloku, vďaka ktorému vznikne 
výnimočný priestor, ktorý prepojí rôzne generácie aj skupiny obyvateľov bratislavy. 

#prepojenie #ponorenie #spolu #grossling


