
Z histórie kasární 
Vzhľad a dispozičné usporiadanie

areálu sa formovalo od jeho vzniku pri
výstavbe kasární (1895) a je výsledkom
vývoja niekoľkých desaťročí. Zásadná
prestavba sa konala v roku 1931. Hlavný
objekt má suterény zo stredoveku.
Podľa archívnej dokumentácie na mies-
te pôvodnej stavby existoval kartuzián-
sky kláštor a na mieste prístavby, kde
sa nachádzalo kino, bol kostol sv. Valen-
tína. Kartuziánsky kláštor bol prestava-
ný na budovu chlapčenského jezuits-
kého konviktu v 18. storočí. Pri zmene
účelu objektu na kasárne došlo aj 
k celkovej prestavbe areálu a pravde-
podobne aj k zbúraniu kostola, ktorý
bol nahradený kinosálou s pristavanou
premietacou kabínou. 

R E K O N Š T R U K C I A  
B Ý V A LÝ C H  K A S Á R N Í  V  L E V O Č I  

Historické mesto Levoča mení svoju tvár. Postupne sa tu totiž rekonštruujú vzácne historické
objekty, ktoré sa adaptujú na nové účely. Jednou z ostatných adaptácií a rekonštrukcií je aj
areál bývalých kasární. Objekty kasární boli vo veľmi zlom technickom stave. Napriek tomu sa
vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku rozhodlo pre ich rekonštrukciu a adaptáciu
a rozhodli sa tu umiestniť svoje pracoviská Pedagogickej fakulty. Po viac ako dvoch rokoch
náročnej rekonštrukcie je objekt zrekonštruovaný a stal sa školským a ubytovacím zariadením
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Objekty bývalých kasární boli charak-
teristické svojou blokovou zástavbou.
Hlavné objekty boli orientované smerom
ku hradobnej priekope (ku Probstnero-
vej ceste) a do ulice Kasárenskej, záze-
mie (sklady, väznica, garáže) boli orien-
tované smerom ku historickému jadru
(do Bottovej ulice). Vo vnútrobloku areá-
lu sa nachádzala stromová alej (dnes
čiastočne zachovalá) lemovaná chodní-
kom, ktorý spájal jednotlivé objekty. 

Pre potreby Katolíckej univerzity
v Ružomberku bola poskytnutá stredná
časť areálu. Pred začiatkom realizácie
tejto etapy už bola časť areálu po rekon-
štrukcii (Stredná pedagogická škola,
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo
postihnutých). 

Východiská rekonštrukcie 
Historicky najhodnotnejší objekt

v areáli kasárni vznikol prestavbou
z pôvodného jezuitského konviktu. Cha-
rakterizoval ho dvojtrakt – chodba
v tvare L a na ňu nadväzujúce zaklenu-
té priestory (pravdepodobne učební)
so zachovanými hrebienkovými valený-
mi klenbami s lunetami. Predpokladalo
sa, že nový účel si nevyžiada takú pre-
stavbu, ktorá by výraznejšie narušila
tento hodnotný architektonicko-dispo-
zičný charakter objektu. Následné
nevhodné úpravy najviac poškodili fasá-
du objektu – zvýšenie parapetov okien
v prízemí, exteriérový cementový met-
ličkový strek fasády, nové vstupy
s predstavenými zásobovacími rampa-
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mi, nová výťahová šachta vo dvore.
Nefunkčná dažďová kanalizácia spô-
sobila značné zavlhnutie suterénnych
priestorov a vzlínanie vlhkosti v muri-
vách. Značne poškodená bola aj streš-
ná krytina. Objekt však nevykazoval
vážnejšie statické poruchy, iba lokálne
poškodenie časti krovu drevokazným
hmyzom. 

Architektonický návrh
rekonštrukcie 

Areál bývalých kasární je súčasťou
Pamiatkovej rezervácie Levoča. 

Pri návrhu autori vychádzali z ob-
hliadky v teréne, z poznania riešeného
územia, zo spracovaného lokalitného
zámeru investora a zo zrealizovaných
prieskumov stavebno-technického stavu
jestvujúcich objektov. 

Prvotnou snahou autorov bolo zacho-
vanie pôvodnej urbanistickej štruktúry
riešeného územia, pričom kládli dôraz
najmä na prinavrátenie pôvodnej auten-
ticity areálu (nachádzajúcom sa v Pa-
miatkovej rezervácii Levoča), so zohľad-
nením súčasných nárokov na jeho nové
funkcie. Snažili sa o vytvorenie archi-
tektonickej čitateľnosti objektov a nové
zásahy realizovať súčasnými výrazovými
prostriedkami a zohľadniť komplexné
nároky prevádzky vysokej školy s požia-
davkami investora. Okrem riešenia
napojenia areálu na siete technickej
infraštruktúry, vytvorili bezbariérové
prostredie s rešpektovaním ekologic-
kých daností prostredia. Rekonštrukcia
areálu si vyžiadala aj nový spôsob rie-
šenia pešieho a dopravného sprístup-
nenia areálu a nový návrh vnútroareálo-
vej komunikácie. 

Hlavný objekt (SO.01) – dvojpodlažný,
čiastočne podpivničený objekt s pôvod-
ne nevyužitým podkrovím. Návrh pred-
pokladal jeho kompletné využitie ako
objekt posluchárni, všeobecných a od-
borných učební, knižnice školy, odbor-
ných kabinetov a technického zázemia.
Priestor bývalého kina je využitý ako
moderná dvojúrovňová poslucháreň.
V jednom z priestorov bol zrekonštru-
ovaný pôvodný reliéf – jeho náznaky
boli čitateľné pod nánosom omietky.
Tento priestor má stúpajúcu podlahu –
jeho využitie je univerzálne – ako
prednášková miestnosť a tiež ako
kaplnka. 

Jasne čitateľnú prístavbu k objektu
tvorí vstupná hala, schodiskový komu-
nikačný priestor spájajúci jednotlivé
podlažia vrátane výťahu a sociálno-
-hygienické zázemie pre poslucháčov.
Pôvodná časť objektu je bez hmotových
architektonických zmien. 

Je na škodu veci, že súčasťou tejto
etapy nebola aj realizácia plánovanej
prístavby auly (SO.05) – prístavba
k vstupnej hale. Architektonicky bola
aula navrhnutá ako jasne čitateľný
priestor (tvar valca) s čiastočným za-
pustením do terénu, aby sa nepotlačila
dominantnosť pôvodného objektu. 

Objekt pôvodnej väznice (SO.02) –
dvojpodlažný objekt, ktorý má byť v bu-
dúcnosti využívaný ako administratívno-
hospodárske zázemie školy. V súčas-
nosti, z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov, nebol predmetom rekon-
štrukcie. 

Objekt kasární (SO.03) – štvorpodlaž-
ný objekt je využívaný ako vysokoškol-
ský internát s doplnkovými funkciami,

ktoré sa využívajú ako pre internát, 
tak aj pre školu (bufet, minitelocvičňa,
fitnes, archív). 

Aj pri tejto budove bola zrealizovaná
prístavba vstupného zádveria, výťahovej
šachty so strojovňou výťahu, a zrekon-
štruovalo sa aj podkrovie a dnes môže
byť vďaka tomu plnohodnotne využíva-
né. 

Ako novostavba je riešený nový vstup
s vrátnicou (SO.04) z Bottovej ulice.
Vstup a predovšetkým vjazd do areálu
z Probstnerovej cesty nebol vyhovujúci
z dopravného a bezpečnostného hľadis-
ka. Projekt riešil nový vstup do areálu
z Bottovej ulice, ktorá je z hľadiska bez-
pečnosti pohybu študentov oveľa pokoj-
nejšia a vyhovujúcejšia. 

Rekonštrukcia 
exteriéru areálu 

Predmetom riešenia bol tiež návrh
spevnených plôch (pešie komunikačné
prepojenia, zjazdné chodníky a parko-
viská), zelene a prvkov drobnej archi-
tektúry. 

Sadovnícke úpravy celého nádvoria
sú usporiadané v jednoduchej schéme
do jednotného kompozičného celku.
Základom sú čisté trávnaté plochy,
ktoré boli založené pokládkou trávniko-
vých kobercov na urovnaný terén.
V severnej polohe je svah, ktorý je vysa-
dený kompaktnou zahustenou výsad-
bou. Rovnakým spôsobom je zrealizova-
ná zahustená výsadba na šikmej ploche
pri parkovisku a v šošovke pri objekte
SO 01. 

V južnej časti nádvoria je doplnená,
do pôvodnej stromovej aleje, jedna stro-
mová lipa malolistá variat s menším

vzrastom, ale s rovnakým tvarom koruny
ako pôvodný druh (Tilia cordata „Green-
spire“). 

Plocha parkoviska je náznakovo
oddelená od centrálneho priestoru
nádvoria mierne zvlnenou líniou voľne

rastúceho živého plota z tavoľníka níz-
keho (Spirea bumalda). 

Pre farebné spestrenie úpravy a na
podporu línie elipsy v polohe jej napo-
jenia na pás zelene pri parkovisku je
zrealizovaný trvalkový pás s jednotnou

výsadbou žlto kvitnúcej rudbekie (Rud-
beckia fulgida „Speciosa“). 

Pri objekte SO 01 v oblúku (v polohe
nerealizovaného objektu auly) je výsad-
ba popínavých drevín. 

Či sa zámer autorov naplnil preverí
čas. Ich snaha smerovala k tomu, aby
pôvodné objekty nezanikli v konfrontá-
cii s novostavbami, aby novostavby boli
jasne čitateľné ako nová hmota s použi-
tím súdobých stavebných materiálov. 

Strechy pôvodných objektov sú zre-
konštruované s použitím keramickej
krytiny, novostavby majú zastrešenia
riešené pochôdznymi terasovými stre-
chami, resp. strechami nízkych sklonov
s titánzinkovou predzvetralou krytinou. 

Koncepcia návrhu vychádzala z potre-
by riešenia areálu ako pôvodného jedné-
ho celku bez ohľadu na nové majetkovo-
právne delenie areálu, aby areál pôso-
bil ako celok a bol súčasťou blokovej
zástavby Pamiatovej rezervácie Levoča. 

V spolupráci 
s Ing. arch. Máriou Čutkovou 

pripravila redakcia 
Foto: Ivan Janovský


