
Nové mládežnícke Saleziánske  
 komunitné centrum s ubytovaním   
a športovým areálom.

Nová  
Brezovka



Cieľ
— Vytvoriť jedinečný 
priestor pre potreby 
práce s mládežou  
v tichej obci Brezovka  
v Bardejovskom okrese.
 
— Skvalitniť ubytovanie 
a prostredie pre mládež 
a rodiny v rámci areálu.
 
— Posilniť saleziánsku 
výchovu v regióne  
a prácu v oblasti  
prevencie mládeže.

— Priniesť nové formy 
využitia chaty a lokality, 
ktoré sa už teraz čias- 
točne realizujú (zážit-
kové tábory, duchovné 
sústredenia a „orien-
tačné“ kurzy pre školy, 
turistika a cykloturistika 
po okolí – napr. pútnická 
cyklotrasa v okolí, rodin-
né tábory a podobne).

— Ponúknuť výchovné  
a orientačné aktivity pre 
školy a školské kolektívy.

Prečo
— Existujúca chata  
nevyhovuje kapacitným 
a hygienickým štan- 
dardom, je v zlom  
technickom stave a jej 
rekonštrukcia nie je  
ekonomický rentabilná. 

— Narastajúci záujem 
o voľnočasové aktiv-
ity v prírode v duchu 
Saleziánskej spirituality. 

— Zaznamenali sme 
dopyt po podobnom 
zariadení z celého 
východného Slovenska 
(8 ďalších saleziánskych 
stredísk len na východe 
+ ďalšie organizácie ako 
skauti, školy a športové 
kluby).

— Chceme zúročiť po-
tenciál areálu rozšírením 
spektra využiteľnosti 
chaty a areálu v obci 
Brezovka.

Ako
— Svojpomocne s pod-
porou lokálnej komunity 
a jej priaznivcov. 

— S podporou spriazne- 
ných firiem a organizácií.
 
— Prostredníctvom 
dostupných dotačných 
schém.
 
— S podporou samo- 
správ, vyššieho 
územného celku  
a ministerstiev.

Udržateľnosť
— Prenájom priestorov 
na komerčné účely pre 
firmy (teambuilding  
a podobne).

— Ponuka priestorov  
aj iným organizáciám.

— Tvorba programu pre 
školy a školské kolektívy.

Do kedy
— Začiatok jar 2022
— Finalizácia jeseň 2023



Kto sme
— Saleziáni don Bosca 
sú katolíckou rehoľou, 
ktorá sa od svojho zalo- 
ženia v 19. storočí venuje 
primárne výchove dos- 
pievajúcej mládeže. Je to 
však mládež, ktorá žije 
vo svojej rodine. A keďže 
je dnes inštitút rodiny 
ako takej vo veľkej kríze, 
preto sa aj ťažisko činno-
sti saleziánov presunulo 
na kresťanské formo-
vanie celých rodín, budo-
vanie miestnej komunity  
a ovplyvňovanie celej 
spoločnosti v oblasti 
výchovy. 
 
Saleziáni prišli na Slov-
ensko v roku 1924 a dnes 
tu pôsobia v 23 stredis- 
kách v mestách po celom 
Slovensku.

Do Bardejova sa dostali 
v posledných rokoch 
komunistického režimu, 

v roku 1987. Po tajnom 
pôsobení počas posled- 
ných dvoch rokov totali-
ty sa v roku 1990 zvere-
jnili a začali verejne 
pôsobiť medzi bardejov-
skou mládežou. 
 
Popri klubovej činnosti 
(stretká, krúžky, šport  
a prímestské tábory) 
silne využívajú výchovný 
potenciál pobytu v príro- 
de. Na tieto účely sa dá 
vhodne použiť duchov-
no-rekreačno-športový 
pobyt na chate (skúse-
nosť ešte z totality tzv. 
„chalúpky“).

Po viacerých krátkodobo 
využívaných chatách  
na rôznych miestach  
v Bardejovskom okrese 
sa v roku 2003 podarilo 
v obci Brezovka svojpo-
mocne zrekonštruovať 
darovaný starý dom, 
ktorý na tieto potreby 

doteraz veľmi dobre 
slúžil nielen pre miest- 
ne bardejovské stre- 
disko, ale aj pre via- 
ceré saleziánske  
strediská na východ- 
nom Slovensku.

Vhodné prostredie 
(dostupnosť, príroda, 
ticho...) a vľúdne prijatie 
miestnych dedinčanov 
urobili z chaty dôstojné 
miesto nielen na ducho-
vné obnovy a cvičenia, 
ale aj pre športové  
a rekreačné pobyty 
rôzneho typu: sústre-
denia hudobných a 
športových kolektívov 
od saleziánov z celého 
východného Slovenska.
 
Tu sme však narazili  
na dva problémy:  
obmedzený počet 
miest na ubytovanie 
a neschodnosť opravy 
starého domu.

Širšie vzťahy  
(Poloha Brezovky)
Brezovka leží v Nízkych 
Beskydách v hornej 
časti potoka ústiaceho 
do Tople. Nadmorská 
výška v strede obce je 
360 m n. m. a v chotári 
350—388 m n. m. Mierne 
členitý povrch chotára 
tvoria flyšové súvrstvia 

a svahové hliny. Lesný 
porast s preva hou buka 
a brezy je len v severnej 
a západnej časti.
Obec Brezovka vznikla 
v rokoch 1553—72 pod 
názvom Brezowa ako 
osada pan stva Makovica.

Prvá písomná zmienka: 
1559
Samosprávny kraj: 
Prešovský
Okres: Bardejov
Počet obyvateľov  
k 31. 12. 2011: 107  
(z toho 47 mužov a 60 žien)
Hustota obyvateľstva  
na km2: 30
Nadmorská výška: 346 m



Vizualizácie
Hlavná idea návrhu 
spočíva v kombinácii 
architektúry vidieka  
a moderných architek-
tonických výrazových 
prvkov bez rušivého 
vplyvu na okolitú zástav-
bu. Zatiaľ čo sedlové 
strechy asociujú vidiek, 
tak veľké okná pres-
vetľujú objekt a ponúka-
jú výhľady na dedinu  
a do prírody. Výsled-
kom je plynulé prepo-
jenie objektu s okolitou 
prírodou. V prípade 
spoločenských udalostí 
v interiéri a exteriéri 
vieme variovať priestor 
skrz otvorené presklené 
plochy a zväčšiť kapacitu 
kaplnky a spoločenskej 
miestnosti. 
 



Pôdorys poschodia
Na druhom nadzemnom 
poschodí je umiestnená 
ubytovacia časť, ktorá 
ponúkne priestor pre  
40 ubytovaných,  
2 kňazov a 2 hostí. Uby-
tovanie je rozdelené do 
dvoch krídel a v prípade 
ubytovania mládeže je 

možné jasne oddeliť di-
evčenskú a chlapčenskú 
časť. Ubytovanie pre 
hostí je riešené bun-
kovým usporiadaním. 
V jednej bunke je samo-
statná kúpeľňa s WC, 
izba s dvoma lôžkami  
a izba s tromi lôžkami.

V okolí schodiska bude 
časť objektu s pod-
krovným priestorom. 
V prípade hromadných 
udalostí je v podkrov-
nom priestore plánované 
„letisko“ pre ubytovanie 
väčšieho množstva ľudí.  

Pôdorys prízemia  
s legendou
Pri návrhu prvého 
nadzemného poschodia 
sme vychádzali z filo-
zofie chaty ako objektu, 
ktorý prepája priestor 
ľudí s priestorom príro-
dy. Veľké otvorené pre-
sklené plochy, ktorých 
variabilita dokáže 
zväčšiť kapacitu prie-

storu, prepája interiér 
s exteriérom. Záhrada, 
dejisko rôznych aktivít, 
bude v symbióze s inte- 
riérom ako miestom 
modlitieb, vzdelávania  
a občerstvenia.  
Na prvom poschodí sú 
plánované tieto miestno-
sti: kaplnka, šatne, WC, 
kuchyňa, spoločenská 
miestnosť s jedálňou.



Pohľady
Celý objekt je pomocou 
použitia odlišných fareb-
ných materiálov opticky 
rozdelený na dva menšie 
do seba zapadajúce 
objekty. Strohosť fasád 

vystriedala rozohraná 
dynamická štruktúra. 
Zároveň pôsobí hmota 
objektu opticky menšie  
a dostáva ľudskejšie vi- 
dieckejšie merítko. 

Pohľad juhozápadný Pohľad juhovýchodný

Pohľad severovýchodný Pohľad severozápadný



Ako nás podporiť

Ak sa Vám tento projekt zapáčil, podporiť nás môžete: 

— Modlitbami
— Šírením tejto myšlienky medzi ďalších dobrodincov
— Hmotnou pomocou rôzneho charakteru
— Osobne pri stretnutí so Saleziánom
—  Zaslaním ľubovoľnej sumy na tento účet  

SK51 0200 0000 0043 6632 7153  
s poznámkou „Nová Brezovka“

Obsah brožúry nájdete aj na webe:  
www.novabrezovka.sk

Základné údaje

Miesto Stavby 
Brezovka 25, 086 11 Hrabovec

Parcela Stavby 
C-KN: 16, 17, 19;

Stavebník  
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia,  
Miletičova 7, 821 08 Bratislava


