Fúzia magistrátu 21. storočia v objekte, postavenom v 40. tych rokoch 20. teho stroročia.Samotné uvažovanie sme rozdelili na dva okruhy.
Prvým je pamiatkový prístup, vyčistenie priestorov, dopovedanie pôvodného návrhu architekta Belluša a prinavrátenie reprezentatívnosti hlavným
priestorom. Druhým je vytvorenie kvalitných pracovných a stretávacích priestorov, tak aby objekt v návštevníkovi a zamestnancoch vytváral pocit
otvorenosti, variabilnosti a transparentnosti úradu 21. storočia.
Samotné prvé, vstupné podlažie vytvára komunikačný uzol, kde je prioritou navigácia. Po absolútnom očistení a zmonochromatizovaní
nechávame vyniknúť iba drevené otvory, pri ktorých sa nachádzajú navigačné tabule. Týmto dosahujeme jednoduchú orientáciu hneď v hlavnom
vstupe a zároveň nechávam vyniknúť výšku a vzdušnosť priestoru.
Priestor recepcie vo vestibule nechávame ako očistenú stavebnú schránku so všetkými pôvodnými materiálmi, pripravujeme priestor tabula rasa a
konzervujeme ho vo svojej podstate. Do takto pripraveného priestoru vkladáme vrátnicu s bezbariérovou rampou a sedením v neutrálnej farebnosti. Nechceme priestoru konkurovať, ale doplniť ho, priznať dobu svojho vzniku a vytvoriť funkčnú a transparentnú vrátnicu otvorenú obyvateľom
mesta.

replika pôvodne navrhovaného
svietidla podľa návrhu architekta
E.Belluša
info tabuľky
kov v nástreku

Dvorček prístupný z vestibulu slúži ako multifunkčný priestor na posedenie či exteriérové podujatie. Zarovnaním svetlíka do kotolne s
rovinou dlažby sme dosiahli rozšírenie a skvalitnenie priestoru. Samotné pojednanie fasády nechávame v pôvodnej farebnosti a premostenie
využívame, ako zasadačku, na ktorej tvoríme ďalšiu rovinu exteriéru, prístupnú z chodiskového priestoru 3np.
Ako má fungovať úrad v dnešnej dobe? Šírenie a presun informácií je hlavným kritériom kvalitného fungovania úradu ako celku. Podlažia
delíme na dva základné priestory, komunikačný vestibul a pracovné krídlo.
Vestibuly ako hodnotnú súčasť objektu ponechávame nezmenené vo svojej podstate, vyzdvihujeme pôvodnú architektúru a nové prvky nechávame zaniknúť. Do vestibulov vkladáme presklené boxy využívané počas stránkových hodín. Poza boxy vkladáme bezbariérovú rampu na prekonanie výškového rozdielu medzi krídlami v rámci 3. a 4.np. Materiálovo dodržujeme princíp transparentnosti a reverzibilnosti bez nutnosti zásahu do kamenných prvkov.

pochôdzna časť rampy
biely umelý kameň

Pracovné krídla, architekt Belluš navrhol ako bežný administratívny 3-trakt, kde umiestnil kancelárie nižšieho štandardu. Preto sme sa
rozhodli pre výrazné zmeny v rámci dispozície pri zachovaní esenciálnych prvkov interiéru, ako je stredová dlažba. Odstraňujeme nenosné steny,
aby sme vyzdvihli variabilitu modulového systému budovy, ktorá je tak potrebná pre moderný úrad. Týmto dosahujeme vzdušný svetlý priestor vytvárajúci rýchlu výmeny informácií a zároveň s možnosťou meniť samotnú dispozíciu v čase, podľa aktuálnych potrieb. Ako deliace steny vkladáme
drevený mobiliár so sklenenou obrubou ako odkaz na modeláciu hlavných dverných otvorov v objekte. Každé podlažie je ukončené spájateľnými
priestormi zasadačky, kuchynky a loungu. Tento priestor po prepojení slúži na spoločné akcie či stretnutia jednotlivých oddelení.

info pult
biely nástrek na konštrukcií z plechu
sklenené tabule s infografikou
zachovanie všetkých pôvodných
kamenných a keramických podláh a soklov
vo vestibule

Podzemné podlažie je prvkom prinavrátenia. Do stredu dispozície navraciame priestor a konvertujeme bývalej jedálne. Nový multifunkčný priestor ponúka funkcie ako pre zamestnancov tak aj verejnosť. Počas pracovných dní je priestorom pre spoločenské aktivity zamestnancov, krúžky, jogu či celomagistrátne stretnutia. Zároveň môže slúžiť na organizovanie stretnutí s občanmi či kultúrne akcie. Upozorňujeme tiež na
potenciál prinavrátenia vstupu z bočného podlubia z námestia a opätovného spriechodnenia schodiska do podzemia.
5.np aj keď nie je momentálne zadané ako riešené, navrhujeme pojednať v intenciách celkového nastaveného konceptu. Pridaným bonusom pre
celý objekt je návrh využitia strešnej terasy prístupnej z vestibulu.

SITUÁCIA M 1-1000

Otvorenosť, transparentnosť, funkčnosť, variabilita, bezbariérovosť, história.

AXONOMETRIA VESTIBULU NA PRÍZEMÍ

vegetačná strecha
s extenzívnou zeleňou

reorganizácia parkovacích miest
vrátane výmeny asfaltového povrchu
za čadičové kocky

omietnutie
susedného múru

ochranná konštrukcia z oceľových
lamiel - odtieň a prevedenie podľa
prekrytia anglických dvorcov na 1PP

Kontajnerové stojisko - intervencia v zadnom dvore

1.01		
VSTUPNÁ HALA		
60.22 m²
1.02		CHODBA			23.48 m²
1.03		VSTUP			11.58 m²
1.04		POKLADŇA		6.87 m²
1.05		FOYER/VRÁTNICA		88.67 m²
1.06		CHODBA			100.81 m²
1.07		
WC ŽENY		
16.55 m²
1.08		WC MUŽI			11.12 m²
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PÔDORYS 1NP M 1-100
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REZ POZDĹŽNY m 1-100

replika pôvodne navrhovaných
svietidiel podľa návrhu architekta
E.Beluša

novotvar koncových prvkov
ústredného kúrenia - biely nástrek

presklenie
bezpečnostné a akustické

pochôdzna rampa
biely umelý kameň

klientska zóna
meeting priestor v 3 sklených boxoch
vybavovanie stránkových hodín
1 stôl s počítačom / 2 stoličky klient / 1 stolička
zamestnanec
tenká reverzibilná podlaha so skoseným
nábehom z bieleho kameňa
možnosť viesť káble / zapustiť sklo
sko

zachovanie všetkých pôvodných
kamenných a keramických podláh a
soklov vo vestibule

AXONOMETRIA VESTIBULU NA PODLAŽIACH

3.01		FOYER			112.13 m²
3.02		CHODBA			104.47 m²
3.03		WC MUŽI			16.38 m²
3.04		
WC ŽENY		
11.49 m²
3.05		
SERVEROVŇA/SKLAD
12.88 m²
3.06		KANCELÁRIA		36.12 m²
3.07		KANCELÁRIA		35.48 m²
3.08		KANCELÁRIA		17.17 m²
3.09		SCHODISKO		16.36 m²
3.10		KANCELÁRIA		34.96 m²
3.11		
ZASADACIA M.		
31.64 m²
3.12		
MEETING LOUNGE		
24.40 m²
3.13		KUCHYNKA		33.06 m²
3.14		KANCELÁRIA		35.70 m²
3.15		
KNIŽNICA/LOUNGE
35.73 m²
3.16		KANCELÁRIA		35.41 m²
3.17		KANCELÁRIA		35.98 m²
3.18		KANCELÁRIA		34.88 m²
3.19		UMÝVAREŇ		8.57 m²
		
3.20		TERASA 			20.50 m²
3.21		BALKÓN 			12.26 m²
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SEKCIA DOPRAVY
ODDELENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
SEKCIA PRÁVNYCH ČINNOSTÍ
SEKCIA FINANCIÍ
ODDELENIE VNÚTORNEJ SPRÁVY
SEKCIA INFORMATIKY A DÁTOVEJ POLITIKY
ODD. MAJETKOVÝCH VZŤAHOV, NÁJMOV MAJETKU A SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTI
MULTIFUNKČNÉ SPOLOČNÉ PRIESTORY

1PP

1NP

2NP

3NP

4NP

HYGIENA

5NP

presklené prísvetlíky

presklené prísvetlíky

presklené prísvetlíky

vložený drevený mobiliár

vložený drevený mobiliár

vložený drevený mobiliár

tieniaca roleta

tieniaca roleta

tieniaca roleta

líniové osvetlenie

líniové osvetlenie

plná priečka

nové radiátory

nové radiátory

nové radiátory

parapetný obklad
keramický biely

presklená
priečka

záves
vizuálne oddelenie

drevená lišta
osadenie presklená priečka
pôvodná keramická dlažba

drevená rybinová podlaha

Kancelária pre 6 osôb, zatvorená presklenou priečkou

záves
vizuálne oddelenie

drevená lišta
osadenie presklená priečka

drevená lišta
osadenie presklená priečka

pôvodná keramická dlažba

pôvodná keramická dlažba

drevená rybinová podlaha

drevená rybinová podlaha

Kancelárie zatvorené presklenou priečkou, predelenie plnou priečkou pre 3+3 osoby

Kancelária otvorená pre 6 osôb

zapustnená AL lišta v bielom nástreku

keramický matný obklad 50x50mm
biela špára
bezpečnostné sklo hr. 6+8mm
vložená akustická fólia

zachovanie všetkých pôvodných
kamenných a keramických dlažieb vo
vestibule a chodbách 5.NP
vytvorenie novej terasy
zníženie parapetov okien
doplnenie pohodlného mobiliáru
dubové celo-masívne repasované
parkety

zapustený masívny prah

Detail osadenia presklenia kancelárií

4.01		FOYER			111.42 m²
4.02		CHODBA			104.40 m²
4.03		
WC ŽENY		
16.44 m²
4.04		WC MUŽI			10.92 m²
4.05		PLOTROVŇA		12.92 m²
4.06		KANCELÁRIA		17.40 m²
4.07		
KANC. VEDÚC. SEKCIÍ
17.50 m²
4.08		
KANC. ZDIEĽ. SEKR.
17.41 m²
4.09		
SEKRETARIÁT RIAD.
17.43 m²
4.10		
KANC. RIADITEĽ		
17.21 m²
4.11		SCHODISKO		16.41 m²
4.12		KANCELÁRIA		17.33 m²
4.13		KANCELÁRIA		16.36 m²
4.14		
ZASADACIA M.		
32.53 m²
4.15		
MEETING LOUNGE		
24.42 m²
4.16		KUCHYNKA		33.58 m²
4.17		KANCELÁRIA		17.43 m²
4.18		KANCELÁRIA		17.21 m²
4.19		KANCELÁRIA		17.51 m²
4.20		KANCELÁRIA		17.28 m²
4.21		KANCELÁRIA		17.55 m²
4.22		KANCELÁRIA		17.20 m²
4.23		KANCELÁRIA		35.93 m²
4.24		KANCELÁRIA		35.40 m²
4.25		
SPOLOČNÉ WC 		
8.34 m²
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Spoločná terasa - intervencia na 5.NP
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