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Dom pre študentov v Žiari nad Hronom obýva neobvyklé miesto
v historickom centre bývalej obce Svätý Kríž. V tesnej blízkosti
sa nachádza katolícky kostol, bývalá budova pošty a predovšetkým,
v súčastnosti nevyužitá bývalá budova krajskej hvezdárne.
V znamení historickej pamäti a nádeje, že miestni študenti nezostanú
pred minulosťou slepí a nebudú k jej odkazu ľahostajní, dom navádza
svojím tvaroslovím a symbolikou jeho užívateľov k zodpovednému a
uvedomelému konaniu. Nadvazuje na tradičnú pôvodnú zástavbu obce.
(kríž, sokel, sedlová strecha, pokračovanie uličnej čiary námestia)

rez A-A´

Nevyhýba sa ani odkazu industriálnej etapy budovania mesta. V jeho čele,
ruka v ruke s krížom, je postavený mohutný komín - ponáška na 200m
symbol miestej hlinikárne. Formovanie názoru k tejto etape dejín rovnako ako k samotnej ekológii, je pre súčasnú mladú generáciu
praticky nevyhnutné.
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Samotné riešenie dispozície domu má za snahu čo najviac využiť priestor
pre študentov - podporovať spoluprácu, vzájomné interakcie, debaty.
Komunikačné kanály sú rozšírené o hojdaciu sieť (komunikácia medzi
pracovnou časťou I.NP a relaxačnou časťou II.NP), rebrík v komíne
(komunikácia medzi izbami) a oknami zo siete na schodisko a z kúpeľne na sieť.
Týmito krokmi chceme docieliť vytvorenie spoločného harmonického priestoru.
Priestoru, ktorí budú tvoriť študenti spoločne.
Nie každý osamote na svojom telefóne. (ako to dnes častokrát býva zvykom)
Južná strana objektu - obrátená k vodárni, je vodiacim prvkom dispozície.
Autor zámerne necháva výhľad na vodáreň voľne prístupný všetkým študentom.
Zabrániť pocitu nerovnosti majú aj identické izby umiestnené nad sebou.
Do námestia dom komunikuje zrelosť a slušnosť. Lakmusový papierik slušnosti
študentov je okno zo schodiska na východnej stene. Okoludúci občania tak uvidia,
v akom stave sa študenti premávajú po dome. Dúfame, že to zvýši motiváciu
študentov nielen spolupracovať, ale aj byť uvedomelým občanom mesta, spoločnosti.
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