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L a d i s L av  
K u š n í r
Laureát	Ceny	Emila	Belluša

Prezídium	Spolku	architektov	Slovenska
udelilo	v	roku	2010	Cenu	Emila	Belluša
doc.	Ing.	arch.	Ladislavovi	Kušnírovi,	PhD.
za	celoživotné	architektonické	dielo

B i o g r a f i c k é  ú d a j e

¢ 1929 narodil sa 16. júla v Blažiciach, okres Košice
¢ 1952 – 1958 Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva Slo-

venskej vysokej školy technickej v Bratislave 
¢ 1968 zahraničná 4 – mesačná študijná stáž u prof. Ahti Korhonena 

v Polytechnickom inštitúte v Helsinkách
¢ 1973 ukončenie vedeckej ašpirantúry (doktorandské štúdium) 

obhajobou v odbore1070 architektúra – (Philosophiae doctor) na 
Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

¢ 1993 habilitačné konanie, obhajoba habilitačnej práce na Fakulte 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

¢ 1958 – 1972 Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, 
Katedra architektonickej tvorby, vedúci prof. E. Belluš, V. Karfík, 
kabinet profesora J. Lacku ako odborný asistent, pedagogická 
a vedecko – výskumná činnosť

¢ 1973 – 1982 Štátny študijný projektový a typizačný ústav v Bra-
tislave, ateliér č. 6, vedúci ateliéru  Ľ. Jendreják; hlavný projektant

¢ 1983 – 1990 vedúci ateliéru č. 1 v Štátnom výskumnom projekto-
vom a typizačnom ústave v Bratislave, riadiaca a tvorivá činnosť

¢ 1991 – 2003 vedúci Katedry architektonickej tvorby na Fakulte 
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

¢ 2004 – 2006 prodekan pre pedagogickú činnosť na Fakulte archi-
tektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

¢ 2007 odchádza na dôchodok, autorizovaný architekt (od 1. 10 1992)
 2010 – zomrel 25. decembra v Bratislave

¢ 1958 – 2009 účasť na 27 architektonicko-urbanistických celoštát-
nych, verejných anonymných súťažiach: 6 x prvé miesto, 8 x druhé 
a tretie miesto a tri medzinárodné súťaže s jednou druhou cenou 
a jednou odmenou 

 
O d b o r n é  a  s p o l o č e n s k é  o c e n e n i a

¢ 1980 Cena zväzu slovenských architektov (Cena D. Jurkoviča) za 
Prístavbu budovy vlády SR v Bratislave v historickom parku na 
Námestí slobody

¢ 1981 Cena hlavného mesta Slovenska Bratislavy za návrh a pre-

stavbu objektov č. 1 – 6 v severnej časti Námestia SNP vrátane ich 
interiérov na funkciu stravovacích, občerstvovacích a kaviaren-
ských zariadení

¢ 1981 Cena Zväzu Slovenských architektov (Cena D. Jurkoviča) za 
československé obchodné zastupiteľstvo v Moskve

¢ 2001 titul Stavba storočia (v kategórii inžinierske stavby) za Most 
SNP v Bratislave, celonárodná anketa

¢ 2001 titul Stavba storočia, cena za architektúru (mimo kategórií) za 
Most SNP v Bratislave, celonárodná anketa

¢ 2002 medaila Emila Belluša za celoživotné zásluhy o rozvoj archi-
tektúry a architektonického školstva na Slovensku pri 25. výročí 
Fakulty architektúry

¢ 2007 pamätná plaketa Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
pri príležitosti 70. výročia univerzity.

P r a c o v n é  o c e n e n i a

¢ 1982 Najlepší pracovník Slovenskej komisie pre technický a inves-
tičný rozvoj

¢ 1976 a 1979 Najlepší pracovník v profesii architektúra, udelil riadi-
teľ Štátneho projektového a typizačného ústavu v Bratislave

¢ 1985 Najlepší pracovník Ministerstva výstavby a techniky SSR
B i b l i o g r a f i a
 
¢ 1964 Tvorba, abstrakcia a kreslenie architektonického priestoru. 

Dočasná vysokoškolská učebnica, spoluautori J. Antal, I. Slameň, 
Havránková

¢ 1968, 1973, 1982,1984 Abstrakcia a kreslenie architektonického 
priestoru, doplnené vydania, spoluautori J.Antal, I. Slameň, vyso-
koškolská učebnica SNTL Bratislava , Nakladatelství technické lite-
ratury Praha

¢ 1971 Architektonska grafika, Tehnička kniga Zagreb, spoluautori  
J. Antal, I.Slameň

¢ 1980 Architekturnoje čerčenie, Poligrafia Budiveľnik Kijev, ZSSR, 
spoluautori J. Antal, I. Slameň

¢ 1964 – 2006 odborné príspevky v časopisoch Projekt, Fórum 
architektúry, príspevky v zborníkoch vedeckých konferencii, recen-
zie fakultných vedeckých prác, posudky súťažných návrhov
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Napísali	o	Ladislavovi	Kušnírovi:	
M o t t o :
„V umení neexistuje minulosť ani budúcnosť. Pokiaľ dielo nedokáže stále 
žiť v prítomnosti nestojí vôbec za reč.“ 

PA B L O  P I C A S S O ,  19 2 3

„Tvorivá práca spočíva v tom že z ničoho sa vytvorí niečo.“ 

PA u L  V A L é R y ,  19 3 0

Tak, ako sa patrí na cieľavedomého talentovaného tvorivého člo-
veka, aj Kušnír venuje podstatnú časť svojho života svojej milova-
nej profesii – architektúre. Organizuje všetky svoje činnosti tak, 
aby sa jej v maximálnej miere mohol v rôznych formách venovať 
– počínajúc tvorbou, pedagogickou činnosťou a končiac publi-
cistikou. Nenápadne, s charakteristickou zdržanlivosťou a jem-
nou gracióznosťou presadzuje to, čo považuje v architektúre za 
podstatné – aby jeho diela dobre slúžili ľuďom.

Kušnír ako citlivý a vnímavý introvert, veľmi rýchlo vie každú 
profesionálnu situáciu pochopiť a vydať sa správnym smerom 
tam, kde ho ľudské a tvorivé presvedčenie ťahá. Jeho kapacita 
vnímavosti, ako aj túžba po poznaní a osvojovaní si nových prin-
cípov, je temer nevyčerpateľná. Nadobudnuté poznatky neostá-
vajú u neho v podobe encyklopedických vedomostí, ale na 
základe svojej brilantnej kombinatoriky a zmyslu pre praktično 
obohacuje nimi výsledky svojej tvorby a navyše ich rozdáva 
vďačne svojim kolegom a svojim študentom.

Kušnír si svoj optimistický a asertívny vzťah k ľuďom overil 
počas dlhoročných profesionálnych vzťahov v tvorivých kolektí-
voch v ktorých pôsobil, či to boli zoskupenia J. Lacko, I. Slameň, 
J. Antal, C. Rovňák, alebo Ľ. Jendreják, P. Puškár, J. Šilinger, 
neskôr I. Kubík, M. Kiaček, B. Hnát a napokon J. Antal, D. Fre-
janc , J. Michalica, J. Havaj.

Tento vklad sa mu niekoľkonásobne vrátil v podobe kvalit-
ných dlhodobých  priateľských vzťahov.

Počas svojej celoživotnej púte sa ocitol na rôznych zamestna-
neckých postoch, aj vo vedúcich funkciách. Je iba potvrdením 
jeho vysoko odborných a humánnych vlastností, že v každej situ-
ácii bol schopný si vybrať to lepšie z každého z nás a na zlé 
zabudnúť. Postavenie vedúceho ateliéru ŠPTu, vedúceho ka-
tedry alebo prodekana Fakulty architektúry nikdy nezneužil na 
presadzovanie podružných záujmov na úkor vyššieho princípu.

Kušnír pochádza z charakteristických slovenských vidiec-
kych pomerov. Tu platil po stáročia tvrdý zákon prírody, že za 
minimum vynaložených prostriedkov a energie, vždy treba zís-
kať maximum. Tento postulát racionality sa stal aj jeho charak-
teristickým princípom chápania architektúry. Pracuje s minima-
listickými prostriedkami. Jeho dielo charakterizuje systema-
tická práca s modulom, rastrom a lamelami v rôznych rytmic-
kých obmenách a gradáciách, dakedy v kontrapunkte s akcen-
tom hmoty organického tvaru. Výraz jeho architektúry nie je 
nikdy formálny, vždy ho nachádza v tesnej spojitosti s funkciou, 
konštrukciou a s géniom loci. 

Kušnír tým, že má nefalšovaný cit pre konštrukciu, bravúrne 
zvláda problém od konceptu až po detail. Jeho diela sú dokon-
čené. Sú výpoveďou stvoriteľa, ktorý ich tvoril s chuťou, nie pre 
svoju samoľúbosť, ale s cieľom – slúžiť.

Architektúra minulého storočia vznikla na základe inšpirácie 
človeka  strojom. Tento inšpiračný podnet viditeľne pretavil do 

svojich diel. Dokazuje to dodnes inšpirujúcimi detailami, a to 
hneď v aplikácii dvoch materiáloch doby – v oceli a pohľado-
vom betóne.

Jeho celoživotná architektonická činnosť sa vinie a prepletá 
ako dve paralelné nite. Tvorivá a pedagogická. Táto symbióza 
činností ho počas celého života vzájomne obohacuje a vrcholí 
v mnohých kvalitných dielach. Jeho diela boli mnohorazy oce-
nené vrcholnými oceneniami a stali sa prirodzenou súčasťou 
hmotnej kultúry Slovenska, čo pre neho neznamenalo letar-
gické uspokojenie, ale našťastie iba povzbudenie do ďalšej 
práce. 
 
Rád vyslovujem presvedčenie, že cena za celoživotné dielo, 
ktorá nesie meno profesora Emila Belluša sa dostáva zaslú-
žene a právom do rúk jeho žiaka, dlhoročného kolegu, docenta 
na FA STu Ladislava Kušníra, čo je iste poctou pre laureáta 
a tiež pre celú našu architektonickú obec.

B R A N I S L A V  S O M O R A

... pre mňa je architekt Ladislav KuŠNÍR neopakovateľnou 
kombináciou chlapčenskej roztržitosti a profesorskej uvážlivosti 
– prosto „KuŠKO“.
Vysoké čelo, dynamická gestikulácia a tichá sústredenosť – 
TO JE ON!
Báječný kresliar, bezpríkladný pracant, svižný chodec (s kabe-
lou cez plece), neskorý modernista (so skorým ranným vstáva-
ním) a hlavne – DOBRÝ ČLOVEK – to je Lacko KuŠNÍR....

postrehol I V A N  K u B Í K

S mojím priateľom architektom Kušnírom sa vždy výborne spo-
lupracovalo. Mal prirodzený zmysel pre symbiózu architektúry 
s umením. Vymedzenie priestoru pre umelecké dielo v jeho 
architektúre vychádzalo z klasických princípov, no bolo súdobo 
moderné. Jeho správny zmysel pre proporciu, materiál a farbu 
sme spolu vyskúšali na mnohých spoločných realizáciách......
Skrátka, si pán architekt, Laci!

J u R A J  M A R T H ,  akademický sochár

cenu e. Belluša za celoživotné dielo udelilo prezídium sAs Ladislavovi kušnírovi. 
Vzhľadom na vážny zdravotný stav laureáta, cenu prevzala na pôde spolku archi-
tektov slovenska 20. decembra 2010 jeho manželka pani m. kušnírová.
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Architekt		
Ladislav	Kušnír

Len máloktorým dielam modernej architektúry sa podarilo stať 
neoddeliteľnou súčasťou obrazu mesta, jeho poznávacím zna-
mením či symbolom. Bratislavský Nový most k takým dielam 
nepochybne patrí. Okrem nápaditej architektonickej figúry 
a konštrukčnej náročnosti sa vyznačuje aj neobvyklou schop-
nosťou vstupovať do rozličných priehľadov v mestskej krajine. 
Slávne ufo na svojom dlhom štíhlom, zvláštne zaklonenom krku 
nazerá aj tam, kde by to pozorovateľ len málo očakával. 
Sprítomňuje tak most v meste a nanovo definuje jeho siluetu. 
Toto výnimočné dielo sa zrodilo v jedinečnej dobe smelých plá-
nov, tvorivosti a kolektívnej spolupatričnosti šesťdesiatych rokov 
20. storočia. Jedným z tých, ktorí sa podstatným spôsobom 
zaslúžili o jeho existenciu je architekt Ladislav Kušnír. 

Ladislav Kušnír patrí k tým jedinečným výtvarným talentom, ktoré 
v skromných vidieckych podmienkach pomohli odhaliť pedagó-
govia. Vynikajúci kresliar zaujal učiteľa na meštianke a ten ho 
posmelil k štúdiu na škole s výtvarným zameraním. Keďže 
Kušnírovi bolo od mladosti blízke staviteľstvo, pokračoval v štú-
diu na strednej priemyselnej škole stavebnej v Prešove a neskôr 
na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave. Tá 
bola začiatkom päťdesiatych rokov 20. storočia mladou dyna-
mickou inštitúciou, kde vyučovali najvýznamnejšie osobnosti 
československej modernej architektúry ako Emil Belluš (1899 – 
1979), Vladimír Krafík (1901 – 1996), Alfréd Piffl (1907 – 1972) 
či Emanuel Hruška (1906 – 1989). Otcov zakladateľov dopĺňala 
prvá generácia absolventov školy, ktorá obsadila pozície ich 
asistentov. Patrili k nim Vladimír Fašang (1925 – 1992), Vojtech 
Vilhan (1925 – 1988) i Ferdinand Milučký (1929). Toto mimo-
riadne spoločenstvo pedagógov bolo pre študentov nielen 
odborným ale aj ľudským prínosom. Nákazlivým nadšením pre 
prácu spôsobili, že študenti „vzplanuli láskou k architektúre“1. 
Nemožno sa preto čudovať, že keď Ladislav Kušnír po absolvo-
vaní štúdia roku 1958 dostal od vtedajšieho dekana Vladimíra 
Karfíka ponuku ostať na fakulte ako asistent Jozefa Lacka (1917 
– 1978), s nadšením ju prijal. Na Katedre architektonickej tvorby 
sa postupne stretli viacerí čerství absolventi, medzi inými aj Ivan 
Slameň (1932 – 2006) a Ján Antal (1934 – 2009), ktorí 
zakrátko vytvorili určité ohnisko nového premýšľania o architek-
túre, nového ponímania architektonického navrhovania aj výučby 
architektov. Práve v tomto období, keď doznel vplyv socialistic-
kého realizmu aj politických perzekúcií, sa začal písať zlatý vek 
tohto pracoviska, ktorý trval až do začiatku sedemdesiatych 
rokov 20. storočia.

Za vyše desať rokov, ktoré spolu Lacko, Kušnír a Slameň strá-
vili na škole, sa im podarilo vybudovať koncepciu vyučovacieho 
predmetu Kompozičné zákonitosti a základy tvorby architektonic-
kých priestorov, a pritom vytvoriť desiatky súťažných návrhov, 

ktoré sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach 
v domácich i zahraničných súťažiach. Táto trojica bola pozoru-
hodným príkladom toho, ako výborne môže fungovať spojenie 
staršieho skúsenejšieho a konzervatívnejšie naladeného archi-
tekta s mladými na aktuálne trendy orientovanými kolegami. 
Diela, ktoré v období šesťdesiatych rokov 20. storočia spolu 
vytvorili svedčia o mimoriadnom tvorivom potenciáli, výbornej 
schopnosti registrovať, selektovať a zúročiť medzinárodné 
dobové trendy a súčasne o remeselnom fortieli a hlbokom reš-
pekte k základným funkčným a konštrukčným nárokom na archi-
tektonické dielo.

Názorový posun od klasicizujúcej moderny k novým formám 
neskorého modernizmu a vplyv, ktorý pri ňom zohrali Kušnír 
a Slameň dobre ilustrujú najmä súťažné návrhy. už prvý Kušnírov 
súťažný návrh na Divadlo Jonáša Záborského v Prešove (1957) 
má jednoduchú asymetrickú kompozíciu a rovnako jednoduché 
celopresklenné priečelie. Ešte výraznejšie sa jeho sklon k uvoľ-
ňovaniu tradičnej priestorovej kompozície a k výtvarnej abstrakcii 
prejavuje v súťažnom návrhu na vysokohorský hotel na Štrbskom 
plese (L. Kušnír, F. Németh, 1959). Z toho istého roku pochá-
dzajúca spoločná práca na súťažnom návrhu Domu umenia 
v Piešťanoch (1959, J. Lacko, J. Čeveň, L. Kušnír) s pevnou 
symetrickou kompozíciou a klasickým priečelím s prevýšenými 
okennými otvormi však nesie charakteristické znaky povojno-
vého „novoklasicizmu“2. Tvorivé napätie medzi Lackovým kon-
zervatívnejším chápaním architektúry a novou abstrakciou povoj-
nového modernizmu vtipne postihol Ladislav Kušnír v komentári 
k tejto ich prvej spoločnej práci: „Lacko celý objekt obložil kach-
ličkami a samozrejme ja som to rysoval. Vravel som si, to by som 
nerobil, to by som nerobil..., ale jemu som nič nepovedal.“3

Záujem mladých asistentov o abstrakciu a nové výrazové 
prostriedky potvrdzujú aj skriptá Abstrakcia a kreslenie architek-
tonického priestoru, ktoré Ladislav Kušnír a Ivan Slameň spolu 
s Jánom Antalom a Blaženou Havránkovou pripravili na prelome 
päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 20. storočia. Prelomový 
význam tohto diela naznačuje fakt, že ide o historicky najúspeš-
nejšiu učebnicu pre študentov architektúry na slovenskej vysokej 
škole technickej. Koncentrovaný obsah, výtvarný pôvab a na 
dobu svojho vzniku mimoriadne moderný imidž zabezpečili práci 
desiatky opakovaných vydaní nielen v Československu ale aj 
v ďalších krajinách bývalého východného bloku.

Ladislav Kušnír patrí ku generácii architektov, pre ktorých 
bolo kreslenie základným predpokladom pre zvládnutie archi-
tektonickej profesie. Jeho perfektné perspektívy sú neodmysli-
teľnou súčasťou obrazu slovenskej architektonickej moderny. 
Tento mimoriadny kresliar pritom pripomína, že jeho cesta 
k abstrakcii vôbec nebola jednoduchá. So smiechom spomína 
na Ferdinanda Milučkého, ktorý s obľubou ukazoval jeho štu-
dentské práce ako ukážky toho, „ako architektonická kresba 
rozhodne nemá vyzerať“4.

Za určitý názorový prelom v tvorbe trojice Lacko, Kušnír, 
Slameň môžeme považovať rok 1960. Ich návrhy v celoštátnej 
súťaži na projekty rodinných domov sú pozoruhodnou kombiná-
ciou moderných zobrazovacích prostriedkov, štýlovej architek-
túry a prepracovaných, priam dokonalých, dispozícií.5 Rovnaké 
princípy tvorby využili aj o rok neskôr v súťaži na hotel a obchodný 
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Vyhliadková kaviareň na pylóne mosta SNP – interiér, 1973, 
spoluautori J. Lacko, I. Slameň, výtvarná spolupráca J. Kulich
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Vyhliadková kaviareň na pylóne mosta sNp – interiér, 1973, 
spoluautori J. Lacko, I. slameň, výtvarná spolupráca J. kulich
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dom na Kamennom námestí v Bratislave, kde obsadili 2. 
miesto.6 Na uvoľnenej kompozícii samostatne stojacich obje-
mov, ktoré však reagujú na morfológiu okolitej mestskej štruktúry 
súčasne ukázali ďalšiu črtu, ktorá sa neskôr stala charakteristic-
kou pre ich diela a pravdepodobne tiež pramenila z Lackovho 
konzervatívnejšieho naladenia: rešpekt k existujúcemu prostre-
diu. Zatiaľ, čo väčšina návrhov ponímala lokalitu ako tabulu rasa, 
kde umiestňovala svoje viac či menej originálne tvarované hmoty, 
náš kolektív ponechal tretinu pozemku smerom k Dunajskej ulici 
ako štandardný mestský blok, k nemu doplnili módnu horizon-
tálnu podnož s vertikálou hotela smerujúcu k Špitálskej ulici 
a kompaktný hranolovitý tvar obchodného domu predstavujúci 
pendant výškovej stavbe Manderláku. Podarilo sa im tak vytvoriť 
niekoľko potenciálne zaujímavých mestských priestorov od 
verejného námestíčka, cez komornejšiu pešiu uličku až po polo-
súkromný vnútroblok.

Za určitý náprotivok tohto relatívne kontextuálneho riešenia 
môžeme považovať súťažný návrh na železničnú stanicu a pred-
staničný priestor v Sofii (J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, 1962). 
Architekti tu dali voľný priechod monumentalizujúcim tenden-
ciám, ktoré v tom období dostávali čoraz väčší priestor vo 
výstavbe miest vtedajšieho komunistického bloku. Veľkoryso 
koncipovaná zástavba areálu s obrovskými voľnými plochami 
a nekonečnými horizontálami odbavovacích hál však pôsobí, 
napriek pokusom o jej ozvláštnenie prostredníctvom rytmicky 
zoradených vertikálnych dominánt, pomerne schematicky.7

Vtedajší záujem o nápadité tvary a odvážne konštrukcie repre-
zentuje súťažný návrh na kongresovú halu na dnešnom Námestí 
slobody. Aj keď dobový kritik vyčítal tomuto riešeniu určitý sche-
matizmus, ukázalo sa byť pre Kušníra užitočným tréningom na 
neskorší projekt prístavby budovy vlády Slovenskej republiky.8 
Vyzvaná súťaž na riešenie vtedajšieho Gottwaldovho námestia 
bola vlastne študijnou úlohou Zväzu slovenských architektov 
a predstavovala jednu z mnohých iniciatív, ktorými architekto-
nická obec vstupovala do diskusie o výstavbe mesta. Podobnými 
študijnými úlohami vtedy preverovali viaceré významné lokality 
a generovali množstvo podnetov, ktoré sa neskôr ukázali byť uži-
točné pri vypisovaní celoštátnych súťaží či tvorbe územného 
plánu.9

Prelomovou z hľadiska realizačnej úspešnosti sa pre kolektív 
Lacko, Slameň, Kušnír nakoniec stala účasť v súťaži na Most 
SNP v Bratislave. Aj keď ich návrh získal „len“ odmenu, nakoniec 
most postavili práve podľa neho.10 V tejto odvážnej figúre sa 
dobový „antigravitačný trend“11 opäť spojil s vôľou k experimen-
tovaniu a konštrukčnému novátorstvu. Aj keď sa v súťaži objavilo 
viacero návrhov s mostom zaveseným na asymetricky umiestne-
nom pylóne, len v návrhu Lacka, Kušníra a Slameňa sa tento 
odvážne nakláňal, aby zdôraznil dynamiku celej konštrukcie a na 
pravom brehu Dunaja vytvoril primeraný náprotivok siluete hrad-
ného kopca s hradom. V súťaži vtedy zvíťazil návrh z predpätého 
betónu podopretý jedným pilierom v koryte Dunaja (M. Beňuška, 
J. Braun, I. Hyža, R. Lamprecht).12 O realizácii však nakoniec 
rozhodli zložité spoločensko–hospodárske okolnosti a tie viacej 
priali oceľovej konštrukcii. Pôvodný návrh architekti a konštruk-
téri ďalej rozpracovali. Zmenili tvar vyhliadkovej reštaurácie, 
dopracovali technické riešenie aj dopravné napojenie mosta na 

oboch brehoch Dunaja. Pôvabnú figúru z pôvodného návrhu 
však zachovali. Most dokončili v lete roku 1972 a o rok neskôr 
sprevádzkovali aj vyhliadkovú reštauráciu.13

Zatiaľ čo Most SNP bol jednoznačnou, až jednoduchou archi-
tektonickou kompozíciou, súťažný návrh na areál Slovenskej 
televízie, ktorý architekti Lacko, Kušnír, Slameň a Antal odovzdali 
na začiatku nasledujúceho roku, predstavuje pravdepodobne 
vrchol ich súťažnej tvorby. Mimoriadne náročný lokalitný program 
dokázala táto úspešná partia premeniť na nápaditú komplexnú 
štruktúru, ktorej dominovala efektná terasovito stúpajúca verti-
kála programových pracovísk. Jeden z členov poroty, Ján 
Steller, vtedy vyjadril ľútosť, že vzhľadom na „dispozičné nejas-
nosti... a sťaženú etapizáciu nebolo možné tomuto projektu pri-
znať najvyššie ocenenie, hoci základný architektonický koncept 
by to na prvý pohľad naznačoval.“ Zašiel dokonca tak ďaleko, že 
sa pýtal „či by mimoriadne kvality tohto 2. cenou odmeneného 
návrhu nebolo možné bez zmeny základného konceptu dotvoriť 
aj vo vytýkaných smeroch“.14 Pre náš kolektív muselo byť také 
hodnotenie v súvislosti s 2. miestom dvojnásobným sklamaním. 
Prehrať v súťaži, aj keď len o vlások, bolo však prirodzenou 
súčasťou ich práce. Lacko sám vraj nazýval súťaže „tréningom, 
... cibrením mysle, tvorivosti a kombinačných schopností, ale 
zároveň i priestorom pre víťazstvá a pády“15.

Zavŕšením úspešného súťažného ťaženia trojice Lacko, 
Kušnír, Slameň bolo 1. miesto v celoštátnej súťaži na Kultúrno–
spoločenské centrum Bratislavy (J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, 
1968). Paradoxne išlo súčasne o zavŕšenie desaťročia spolu-
práce tejto trojice architektov. Postupujúca normalizácia nielen 
zničila jedinečnú tvorivú atmosféru na Fakulte architektúry, ale 
rozbila aj tento úspešne sa vyvíjajúci kolektív. V rokoch 1970 až 
1971 prebehlo na Vysokej škole technickej „komplexné hodno-
tenie“.16 Jeho následkom musel školu opustiť Jozef Lacko, 
následne Ivan Slameň a nakoniec aj Ladislav Kušnír, ktorému 
pobyt na akademickej pôde aspoň o pár mesiacov predĺžila 
vedecká ašpirantúra. Po obhájení práce Perspektívne formy 
bývania roku 1973 však aj jeho pôsobenie na škole skončilo. 
Lacko, Slameň a Kušnír sa síce po odchode z Fakulty architek-
túry ocitli v tej istej projekčnej inštitúcii – Štátnom výskumnom 
projektovom a typizačnom ústave – každý však pracoval v inom 
ateliéri. Pri spoločnej práci sa už všetci traja nikdy zišli. 17 Budovu 
tlačového kombinátu a československej tlačovej kancelárie 
v Bratislave, ktorej projekt získali práve na základe víťazstva v ich 
poslednej spoločnej súťaži dokončili takmer desať rokov po 
Lackovej smrti (J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, O. Dóra, 1987).

V spoločensky zlomovom období na začiatku sedemdesia-
tych rokov 20. storočia bol Ladislav Kušnír ako zrelý štyridsiatnik 
na vrchole tvorivých síl. Na konte však mal okrem niekoľkých 
menších realizácií len čerstvo dokončený Most SNP. Obdobie, 
keď sa jeho tvorivé úsilie začalo meniť na realizované budovy tak 
prišlo až v druhej polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. 
Vrodená zdržanlivosť a nezáujem upozorňovať na seba však spô-
sobili, že zatiaľ čo v rokoch strávených na Fakulte architektúry 
stál Kušnír v prirodzenom tieni profesorskej autority Jozefa 
Lacka, počas pôsobenia na ŠPTÚ sa dostal do trochu nezaslú-
ženého tieňa svojho rovesníka, vedúceho ateliéru, Ľudovíta 
Jendrejáka (1929). Kľúčové diela, ktoré v tých rokoch vytvoril, 
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dom na Kamennom námestí v Bratislave, kde obsadili 2. 
miesto.6 Na uvoľnenej kompozícii samostatne stojacich obje-
mov, ktoré však reagujú na morfológiu okolitej mestskej štruktúry 
súčasne ukázali ďalšiu črtu, ktorá sa neskôr stala charakteristic-
kou pre ich diela a pravdepodobne tiež pramenila z Lackovho 
konzervatívnejšieho naladenia: rešpekt k existujúcemu prostre-
diu. Zatiaľ, čo väčšina návrhov ponímala lokalitu ako tabulu rasa, 
kde umiestňovala svoje viac či menej originálne tvarované hmoty, 
náš kolektív ponechal tretinu pozemku smerom k Dunajskej ulici 
ako štandardný mestský blok, k nemu doplnili módnu horizon-
tálnu podnož s vertikálou hotela smerujúcu k Špitálskej ulici 
a kompaktný hranolovitý tvar obchodného domu predstavujúci 
pendant výškovej stavbe Manderláku. Podarilo sa im tak vytvoriť 
niekoľko potenciálne zaujímavých mestských priestorov od 
verejného námestíčka, cez komornejšiu pešiu uličku až po polo-
súkromný vnútroblok.

Za určitý náprotivok tohto relatívne kontextuálneho riešenia 
môžeme považovať súťažný návrh na železničnú stanicu a pred-
staničný priestor v Sofii (J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, 1962). 
Architekti tu dali voľný priechod monumentalizujúcim tenden-
ciám, ktoré v tom období dostávali čoraz väčší priestor vo 
výstavbe miest vtedajšieho komunistického bloku. Veľkoryso 
koncipovaná zástavba areálu s obrovskými voľnými plochami 
a nekonečnými horizontálami odbavovacích hál však pôsobí, 
napriek pokusom o jej ozvláštnenie prostredníctvom rytmicky 
zoradených vertikálnych dominánt, pomerne schematicky.7

Vtedajší záujem o nápadité tvary a odvážne konštrukcie repre-
zentuje súťažný návrh na kongresovú halu na dnešnom Námestí 
slobody. Aj keď dobový kritik vyčítal tomuto riešeniu určitý sche-
matizmus, ukázalo sa byť pre Kušníra užitočným tréningom na 
neskorší projekt prístavby budovy vlády Slovenskej republiky.8 
Vyzvaná súťaž na riešenie vtedajšieho Gottwaldovho námestia 
bola vlastne študijnou úlohou Zväzu slovenských architektov 
a predstavovala jednu z mnohých iniciatív, ktorými architekto-
nická obec vstupovala do diskusie o výstavbe mesta. Podobnými 
študijnými úlohami vtedy preverovali viaceré významné lokality 
a generovali množstvo podnetov, ktoré sa neskôr ukázali byť uži-
točné pri vypisovaní celoštátnych súťaží či tvorbe územného 
plánu.9

Prelomovou z hľadiska realizačnej úspešnosti sa pre kolektív 
Lacko, Slameň, Kušnír nakoniec stala účasť v súťaži na Most 
SNP v Bratislave. Aj keď ich návrh získal „len“ odmenu, nakoniec 
most postavili práve podľa neho.10 V tejto odvážnej figúre sa 
dobový „antigravitačný trend“11 opäť spojil s vôľou k experimen-
tovaniu a konštrukčnému novátorstvu. Aj keď sa v súťaži objavilo 
viacero návrhov s mostom zaveseným na asymetricky umiestne-
nom pylóne, len v návrhu Lacka, Kušníra a Slameňa sa tento 
odvážne nakláňal, aby zdôraznil dynamiku celej konštrukcie a na 
pravom brehu Dunaja vytvoril primeraný náprotivok siluete hrad-
ného kopca s hradom. V súťaži vtedy zvíťazil návrh z predpätého 
betónu podopretý jedným pilierom v koryte Dunaja (M. Beňuška, 
J. Braun, I. Hyža, R. Lamprecht).12 O realizácii však nakoniec 
rozhodli zložité spoločensko–hospodárske okolnosti a tie viacej 
priali oceľovej konštrukcii. Pôvodný návrh architekti a konštruk-
téri ďalej rozpracovali. Zmenili tvar vyhliadkovej reštaurácie, 
dopracovali technické riešenie aj dopravné napojenie mosta na 

oboch brehoch Dunaja. Pôvabnú figúru z pôvodného návrhu 
však zachovali. Most dokončili v lete roku 1972 a o rok neskôr 
sprevádzkovali aj vyhliadkovú reštauráciu.13

Zatiaľ čo Most SNP bol jednoznačnou, až jednoduchou archi-
tektonickou kompozíciou, súťažný návrh na areál Slovenskej 
televízie, ktorý architekti Lacko, Kušnír, Slameň a Antal odovzdali 
na začiatku nasledujúceho roku, predstavuje pravdepodobne 
vrchol ich súťažnej tvorby. Mimoriadne náročný lokalitný program 
dokázala táto úspešná partia premeniť na nápaditú komplexnú 
štruktúru, ktorej dominovala efektná terasovito stúpajúca verti-
kála programových pracovísk. Jeden z členov poroty, Ján 
Steller, vtedy vyjadril ľútosť, že vzhľadom na „dispozičné nejas-
nosti... a sťaženú etapizáciu nebolo možné tomuto projektu pri-
znať najvyššie ocenenie, hoci základný architektonický koncept 
by to na prvý pohľad naznačoval.“ Zašiel dokonca tak ďaleko, že 
sa pýtal „či by mimoriadne kvality tohto 2. cenou odmeneného 
návrhu nebolo možné bez zmeny základného konceptu dotvoriť 
aj vo vytýkaných smeroch“.14 Pre náš kolektív muselo byť také 
hodnotenie v súvislosti s 2. miestom dvojnásobným sklamaním. 
Prehrať v súťaži, aj keď len o vlások, bolo však prirodzenou 
súčasťou ich práce. Lacko sám vraj nazýval súťaže „tréningom, 
... cibrením mysle, tvorivosti a kombinačných schopností, ale 
zároveň i priestorom pre víťazstvá a pády“15.

Zavŕšením úspešného súťažného ťaženia trojice Lacko, 
Kušnír, Slameň bolo 1. miesto v celoštátnej súťaži na Kultúrno–
spoločenské centrum Bratislavy (J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, 
1968). Paradoxne išlo súčasne o zavŕšenie desaťročia spolu-
práce tejto trojice architektov. Postupujúca normalizácia nielen 
zničila jedinečnú tvorivú atmosféru na Fakulte architektúry, ale 
rozbila aj tento úspešne sa vyvíjajúci kolektív. V rokoch 1970 až 
1971 prebehlo na Vysokej škole technickej „komplexné hodno-
tenie“.16 Jeho následkom musel školu opustiť Jozef Lacko, 
následne Ivan Slameň a nakoniec aj Ladislav Kušnír, ktorému 
pobyt na akademickej pôde aspoň o pár mesiacov predĺžila 
vedecká ašpirantúra. Po obhájení práce Perspektívne formy 
bývania roku 1973 však aj jeho pôsobenie na škole skončilo. 
Lacko, Slameň a Kušnír sa síce po odchode z Fakulty architek-
túry ocitli v tej istej projekčnej inštitúcii – Štátnom výskumnom 
projektovom a typizačnom ústave – každý však pracoval v inom 
ateliéri. Pri spoločnej práci sa už všetci traja nikdy zišli. 17 Budovu 
tlačového kombinátu a československej tlačovej kancelárie 
v Bratislave, ktorej projekt získali práve na základe víťazstva v ich 
poslednej spoločnej súťaži dokončili takmer desať rokov po 
Lackovej smrti (J. Lacko, L. Kušnír, I. Slameň, O. Dóra, 1987).

V spoločensky zlomovom období na začiatku sedemdesia-
tych rokov 20. storočia bol Ladislav Kušnír ako zrelý štyridsiatnik 
na vrchole tvorivých síl. Na konte však mal okrem niekoľkých 
menších realizácií len čerstvo dokončený Most SNP. Obdobie, 
keď sa jeho tvorivé úsilie začalo meniť na realizované budovy tak 
prišlo až v druhej polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia. 
Vrodená zdržanlivosť a nezáujem upozorňovať na seba však spô-
sobili, že zatiaľ čo v rokoch strávených na Fakulte architektúry 
stál Kušnír v prirodzenom tieni profesorskej autority Jozefa 
Lacka, počas pôsobenia na ŠPTÚ sa dostal do trochu nezaslú-
ženého tieňa svojho rovesníka, vedúceho ateliéru, Ľudovíta 
Jendrejáka (1929). Kľúčové diela, ktoré v tých rokoch vytvoril, 
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ako sú dostavba budovy vlády Slovenskej republiky, Veľvysla-
nectvo ČSSR v Bonne či Obchodné zastupiteľstvo ČSSR 
v Moskve, pritom môžeme považovať za jeho osobné autorské 
výpovede. určité svetlo do vtedajšieho ponímania autorstva pri-
náša príspevok k šesťdesiatym narodeninám Ladislava Kušníra, 
kde Ivan Slameň hneď v úvode zdôrazňuje jeho „kolektívnu spo-
lupatričnosť“18.

Kolektívne ponímanie autorstva sa v modernej architektúre 
objavuje v období po 2. svetovej vojne. V Európe sa vtedy rozší-
ril model väčších architektonických zoskupení, ktorých úlohou 
bolo obnoviť vojnou zničené hmotné prostredie Európy. 
Koncentrácia síl projektantov rozličných zameraní bola logickým 
dôsledkom zložitej hospodárskej situácie, aktuálnych úloh sta-
vebníctva, nárokov spojených s budovaním sociálneho štátu ale 
aj všeobecnej modernizácie a špecializácie jednotlivých profesií 
spojených s výstavbou. Projektové ústavy, ktoré poznáme z his-
tórie bývalých komunistických krajín sa zrodili z rovnakej, ale 
vďaka znárodneniu a zrušeniu súkromného podnikania, do 
extrému dovedenej myšlienky. Veľké autorské kolektívy pritom 
dokonale napĺňali ideál arbitrov modernizmu Serta, Legéra 
a Giediona, ktorí boli presvedčení o tom, že nové úlohy môže 
architektúra plniť len v úzkej spolupráci „urbanistov, architektov, 
maliarov, sochárov a krajinárov“19. Spätné rozuzlenie zložito sple-
tených podnetov a osobných prínosov jednotlivých členov autor-
ských kolektívov tak nemusí mať v konečnom dôsledku žiaden 
architektonicko-historický význam. Veď práve táto „kolektívna 
spolupatričnosť“ je jednou z podstatných okolností genézy archi-
tektonických diel druhej polovice 20. storočia.

Ateliér Ľudovíta Jendrejáka, v ktorom pracoval aj syn vtedaj-
šieho prezidenta republiky, sa tešil významným štátnym úlohám. 
Či boli dôvodom ich získania schopnosti vedúceho ateliéru alebo 
skôr zloženie jeho pracovníkov môžeme ponechať špekuláciám. 
Faktom je, že prvá úloha, na ktorej sa Kušnír po príchode do 
ŠPTÚ podieľal bol návrh budovy Slovenskej národnej rady v bra-
tislavskom Podhradí. Mohol tu úspešne zúročiť skúsenosti, ktoré 
získal ešte roku 1965, keď v rovnakej lokalite riešil spolu 
s Lackom a Slameňom novostavbu Vysokej školy múzických 
umení. Krátko na to sa Ladislav Kušnír dostáva k prvej význam-
nej úlohe, k dostavbe sídla vlády Slovenskej republiky.20 
Exponované miesto v bezprostrednom susedstve letného arci-
biskupského paláca, zložitý lokalitný program a Kušnírov tvorivý 
postup vystužený vyše desaťročím skúseností generujú mimo-
riadne kultivované riešenie. Dostavba úradu vlády súčasne 
v koncentrovanej podobe prezentuje črty, ktoré môžeme pova-
žovať za charakteristické pre Kušnírovo dielo sedemdesiatych 
a osemdesiatych rokov 20. storočia. Základnú hmotu stavby 
podmienenú funkčnými a prevádzkovými vzťahmi modeluje pre-
dovšetkým štruktúra okolitého prostredia historického parku 
zastavaného výraznými solitérmi. Budova vlády je kompaktným 
koncentrovaným objemom, nenápadným ale predsa svojbytným 
náprotivkom susedného paláca. Okná nie sú tradičnými horizon-
tálnymi, ani funkcionalistickými pásovými otvormi, ale vertikál-
nymi štrbinami, ktoré sa ťahajú po celej výške fasády a ich úlo-
hou je popri zabezpečení denného osvetlenia interiéru najmä 
traktovanie hlavného objemu. V prípade budovy vlády sa táto 
metóda stáva nadčasovou odpoveďou na tradičné členenie 

susednej historickej architektúry. Pri návrhu budovy vlády sa 
naplno prejavila aj ďalšia charakteristická črta Kušnírovej tvorby, 
záujem o architektonické dielo, ako o ucelenú autorskú výpo-
veď, ktorá začína širšími urbanistickými vzťahmi, prechádza kom-
pozíciou objemov, organizáciou dispozície a končí pri návrhu 
interiérových prvkov.

Dobová kritika chápala budovu vlády ako prolongáciu „princí-
pov neskorého funkcionalizmu“, pre ktorú je charakteristická 
„značná monumentalita“ založená na „zdôraznení symetrie, 
prostého rytmu, asketickej jednoduchosti hmôt i tvarového čle-
nenia a nadnesenej mierky“21. Pri tvorbe priestoru však Kušnír 
nepracuje ako funkcionalista. Dalo by sa povedať, že reaguje 
skôr na myšlienku „polyvalentného priestoru“, ktorú do európ-
skej architektonickej diskusie priniesol Herman Herzberger ešte 
roku 1963.22 Aj keď v prípade Kušnírovho diela nemožno hovo-
riť o tak liberálnom vzťahu priestoru a užívateľa, o akom premýš-
ľal Herzberger, k myšlienke polyvalentnosti sa priblížil štruktúro-
vaním vnútorných priestorov, ich fyzickým i vizuálnym prepájaním 
a spojením s exteriérom. Najvýraznejšie sa táto tendencia uplat-
nila práve na koncepcii ústredného spoločensko-komunikač-
ného priestoru v budove vlády SR v Bratislave či neskôr v budove 
Obchodného zastupiteľstva ČSSR v Moskve.23 Stopy podobnej 
práce s priestorom nachádzame aj v spoločensko-komunikač-
ných priestoroch veľvyslanectva ČSSR v Bonne24 či ulambátare25. 
Paralelu s Herzbergerovými dielami možno identifikovať aj na 
vzťahu, resp. absencii vzťahu týchto komplexných interiérových 
priestorov k svojmu bezprostrednému okoliu. Všetky spomenuté 
budovy sú, aj z dôvodu svojej funkcie, uzavretými takmer autis-
tickými objektmi.

V neskoro modernistickom slovníku Ladislava Kušníra ustu-
puje do úzadia drobné členenie fasády či subtílnejší obklad. 
Dominujú hladké priečelia s veľkoformátovým kamenným obkla-
dom vápencového pôvodu. To ešte posilňuje celkový dojem 
munumentálnosti a uzavretosti takej architektúry. S mimoriadnou 
výtvarnou presvedčivosťou sa tento spôsob práce uplatnil na 
budove veľvyslanectva v Bonne, ktorého spoločenská časť mies-
tami pôsobí ako kamenná skulptúra.

Výtvarná abstrakcia, používanie jedného materiálu a s tým 
súvisiaca monumentalita architektonického diela, „zdôrazňova-
nie váhy, masívnosti a lapidárnosti hmoty a jej tvarov“26 radí dielo 
Ladislava Kušníra do hlavného prúdu architektúry neskorého 
modernizmu na Slovensku. Vápencové kamenné obklady spá-
jajú jeho diela s prácami Ferdinanda Milučkého či Ivana Matušíka 
(1930), traktovanie celkového objemu stavby do série rovnakých 
menších objemov pripomína tvorbu iných Kušnírových súputní-
kov, najmä Vladimíra Dedečka (1929) ale aj trojice Ferdinand 
Konček (1929), Iľja Skoček (1930), Ľubomír Titl (1929).

Tvorivé postupy, ktoré Kušnír rozvinul a zdokonalil práve vďaka 
významným štátnym objednávkam, mohol súčasne uplatniť aj 
v menej exponovaných dielach a prispieť tak k pozdvihnutiu štan-
dardnej domácej stavebnej produkcie. Ideálnym priestorom na 
to boli typizované objekty, akým bola napríklad séria integrova-
ných domov obchodu a služieb pre obce troch veľkostných kate-
górií27 či rekreačné zariadenia roztrúsené takmer po celom 
Slovensku28. Aj keď viaceré z týchto diel už nesú znaky určitého 
schematizmu, dodnes aj na tých najzapadnutejších miestach 
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našej krajiny už na prvý pohľad prezrádzajú silu a istotu profesio-
nálne zvládnutej architektonickej úlohy.

Obdobie druhej polovice sedemdesiatych rokov 20. storočia 
nepatrilo na Slovensku v oblasti architektúry k najdynamickej-
ším. Napriek tomu, predsa len dochádzalo k „hľadaniu nových 
foriem“, ktoré symbolizovali najmä interiérové riešenia smerujúce 
k „mocne pôsobiacim komplexným vloženým interiérom s pre-
svedčivými a lapidárnymi materiálmi, farbami a tvarmi“29. Názor-
ným príkladom takého hľadania je aj prestavba parteru historic-
kej štruktúry severozápadnej hrany Námestia SNP v Bra-tislave, 
kde sa po rokoch v spoločnom kolektíve stretli Kušnír so 
Slameňom.30 Funkčne a priestorovo rozmanitá séria barov, 
kaviarní a reštaurácií sa úplne vymykala normalizačnej monotón-
nosti historických centier slovenských miest. Postmoderná bez-
prostrednosť výrazu, radikálna redukcia mierky smerom k užíva-
teľovi a rešpekt k okolitému historickému prostrediu predstavo-
vali nádejnú alternatívu k všeobecne rozšírenému štandardu 
a jednoznačne naznačovali lámanie neskoromodernistickej 
paradigmy.

Osemdesiate roky 20. storočia priniesli Kušnírovi aj ďalšiu 
zaujímavú prácu, výskum v oblasti energeticky úsporných byto-
vých stavieb. Téma, ktorú v medzinárodnej architektonickej dis-
kusii podmienila ropná kríza v sedemdesiatych rokoch 20. storo-
čia, sa vo vtedajšom Československu objavila so značným one-
skorením. Cieľom práce na experimentálnom bytovom dome vo 
Valticiach (L. Kušnír, I. Jankovich, M. Vaněk, 1984) bolo okrem 
iného overiť možnosti uplatnenia riešení šetriacich spotrebu 
energie počas užívania budovy v rámci typizovanej hromadnej 
bytovej výstavby. uplatnili tu vtedy viacero inovatívnych riešení 
v oblasti pasívneho a aktívneho využívania slnečnej energie ako 
zimné záhrady so slnečnými kolektormi, okná s trojitým zaskle-
ním a rekuperáciou tepla či špeciálne vrstvené izolačné obvo-
dové panely.31 Výsledky tohto úsilia, silno limitované možnosťami 
vtedajšieho stavebníctva, postihol Kušnír kriticky a s hlbokým 
osobným poznaním v závere svojej habilitačnej práce. Odstup 
s akým hodnotí experimentálno-vývojú prácu na energeticky 
úspornom bytovom dome, či kritické pripomienky k moderným 
bytovým dispozíciám z hľadiska každodenných životných situácií 
prezrádzajú veľa o permanentnej intelektuálnej reflexii vlastného 
architektonického diela a patria v našom prostredí k ojedinelo 
uceleným autorským výpovediam.

Keď sa po roku 1989 brány Fakulty architektúry opäť otvorili 
bývalým odídencom, vrátil sa na miesto, kde začal jeho príbeh 
architekta, aj Ladislav Kušnír. Ako vysokoškolský pedagóg strávil 
na škole desať rokov. Koniec 20. storočia priniesol Kušnírovi aj 
ďalšie zadosťučinenie. Desiatky rokov spochybňovaný Most 
SNP sa v celoslovenskej ankete stal Stavbou storočia a Kušnír 
sa zrazu ocitol v centre záujmu médií. So sebe vlastným zľahču-
júcim odmietaním tento až prekvapivo charizmatický rozprávač 
vysvetľoval súvislosti vzniku návrhu mosta i peripetie jeho 
výstavby. Robí to často a rád až dodnes. Nikdy však pritom neza-
budne zdôrazniť nenahraditeľnú silu kolektívu, v ktorom sa toto 
dielo zrodilo.32
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R E A L I Z á C I E
urbanizmus, architektúra, interiéry

¢ 1959 Klub mládeže v Bratislave na Stromovej ul., spoluautor J. Huntier 
¢ 1961 Dom kultúry ZČSP v Bratislave, Námestie Ľ. Štúra, rekonštrukcia 

objektu a riešenie interiérov, spoluautor J. Lacko, I. Slameň, F. Németh 
¢ 1964 Rodinné domy, poschodové v troch veľkostných kategóriách (4-5, 

5-6, 6-7) v úsporných rozponoch, v klasických stavebných konštrukciách 
a troch urbanistickych skladbách, (voľne stojací, dvojdom a radový) celo-
štátny typový podklad, spoluautor J. Lacko, I. Slameň

¢ 1965 Orient espresso v Bratislave na Námestí SNP, spoluautor I. Slameň, 
P. Čaba, výtvarná spolupráca J. Marth

¢ 1966 Sobášna sieň v Senici, spoluautor I. Slameň, výtvarná spolupráca 
A. Mlynarčík

¢ 1966 Kláštorná vináreň v Bratislave na ul. Františkánov, spoluautor 
I.Slameň, P. Čaba, výtvarná spolupráca A. Mlynarčík, M. urbasek

¢ 1967 Pamätník Ľ. Štúra vo Zvolene, spolupráca J. Lacko, I Slameň, 
výtvarná spolupráca J. Kulich

¢ 1968 Bytový dom v Bratislave na Palisádach č. 1 a 3, spoluautor J. Antal, 
L. Antalová, B. Havránková, I Slameň

¢ 1969 Spoločenská sála Vodohospodárskych stavieb n. p. v Bratislave, 
interiér

¢ 1970 Čínska záhradná besiedka, v parku Arboréta Mlyňany 
¢ 1972 Most SNP v Bratislave, spoluautor J. Lacko, I. Slameň, statika  

A. Tesár, J. Zvara, E. Chladný, výtvarná spolupráca Ľ. Cvengrošová,  
J. Kulich, T. Kavecký, Stavba Storočia Slovenskej republiky v kategórii 
Inžinierske stavby a Celková cena mimo kategórii v celonárodnej ankete 
odborníkov a laickej verejnosti usporiadanej v roku 2001

¢ 1972 Rybné námestie v Bratislave, architektonicko-stavebné riešenie 
priestoru námestia, trafostanice pri Dóme sv. Martina, spoluautor  
J. Lacko, I Slameň, výtvarná spolupráca Ľ. Cvengrošová 1973 Pamätný 
plastický kamenný blok znázorňujúci pôvodný pôdorysný stav Rybného 
námestia v Bratislave, spoluautor I. Slameň

¢ 1973 Vyhliadková kaviareň na pylóne mostu SNP- interiér, spoluautor  
J. Lacko I. Slameň, výtvarná spolupráca J. Kulich

¢ 1973 Rekreačno-vzdelávacie zariadenia ÚV KSS v Častej- Piesky, inte-
riéry, autor stavebnej časti K. Paluš)

¢ 1974 Stožiarové uličné svietidlá, dva funkčno-tvarové typy v Bratislave  
na Hviezdoslavovom námestí, (design a dielenská dokumentácia)

¢ 1975 Energetické centrum – meniareň Dopravného podniku mesta 
Bratislavy na Martanovičovej ul. v Bratislave, spoluautor C. Rovňák

¢ 1975 Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie v Piešťanoch, inte-
riéry, spoluautor J. Valachovič, výtvarná spolupráca S. Koreň

¢ 1976 Sasanka, rekreačné stredisko Elektrovodu v Tatranskej Lomnici, 
interiéry 

¢ 1977 Domov mládeže Elektrovodu n. p. v Záhorskej Bystrici, interiéry, 
spoluautor J. Antal, J. Šilinger 

¢ 1979 Úrad vlády Slovenskej republiky, prístavba v Bratislave na Námestí 
slobody v historickom parku, spoluautor Ľ. Jendreják, P. Puškár,  
J. Šilinger, výtvarná polupráca O. Berger V. Cigler, Drexler, J. Fízel,  
Ľ. Jergušová-Vydarená, L. Korkoš, M. Šujanová; Cena ZSA (Cena Dušana 
Jurkoviča) za rok 1980

¢ 1979 Integrované domy obchodu, služieb, verejného stravovania, pôšt, 
okruh 1400, 2500, 3000, a 5000 obyvateľov, typový podklad pre oblasť 
Slovenska, spoluautor P. Puškár, celoslovenské realizácie 

¢ 1979 Hotel STuDNIČKA (bývalý Poľnohospodár) v Námestove na 
Oravskej priehrade, ( projekt pre Slanú vodu na Orave )

¢ 1979 Zlaté stránky, vydavateľstvo telefónnych zoznamov, prestavba rodin-
ného domu na redakciu v Bratislave na Opavskej ul., spoluautor J. Kerti

¢ 1980 Občerstvovacie a stravovacie zariadenia, Námestie SNP na v Bra-
tislave, rekonštrukcia exteriérov a interiérov šiestich objektov na severnej 
časti námestia, spoluautor I. Hyža, C. Rovňák, I. Slameň, B. Somora,  
J. uhlíř, výtvarná spolupráca D. Castilione, K. Drexler, F. Kráľ, M. Šujanová, 
Cena mesta Bratislavy – hlavného mesta Slovenska za rok 1980

¢ 1981 Obchodné zastupiteľstvo ČSSR v Moskve a bytová časť (30 byto-
vých jednotiek), spoluautor Ľ. Jendreják, V. Husák, P. Puškár, J. Šilinger, 
výtvarná spolupráca O. Berger, V. Cigler, E. Holecziová, S. Koreň,  
A. Žačko; Cena ZSA (Cena Dušana Jurkoviča) za rok 1981

¢ 1982 Radnica v Spišskej Novej Vsi, interiéry kaštieľa, spoluautor J. Kerti 
¢ 1983 Veľvyslanectvo ČSSR v Mongolskej ľudovej republike v ulan-Batare 

s rezidenciou veľvyslanca a bytovou časťou zamestnancov (40 bytových 
jednotiek), spoluautori Ľ. Jendreják, P. Puškár, J. Šilinger, výtvarná spolu-
práca J. Marth

¢ 1985 Energetický úsporný bytový dom vo Valticiach, veľkopanelová  
(7.20 m) stavebná sústava, výskumná spolupráca Pozemné stavby Zlín  
a I. Jankovich, M. Vanek

¢ 1985 Hotel SITNO SPA* WELLNESS vo Vyhniach, spolupráca Š. Buček
¢ 1985 Veľvyslanectvo ČSSR v Nemeckej spolkovej republike v Bonne  

s s bytovou časťou (36 bytovách jednotiek) a základnou školou, spoluau-
tor Ľ. Jendreják, P. Puškár, J. Šilinger, výtvarná spolupráca V. Hložník,  
O. Eckhert. J. Marth

¢ 1987 Presscentrum – tlačový kombinát a Československá tlačová kance-
lária v Bratislave, spoluautor J. Lacko, I. Slameň, O. Dora

¢ 1988 BuČINáR, hotel Bučiny Zvolen v Dudinciach, spolupráca Š. Buček, 
E. Kadová, výtvarná spolupráca L. Struhárik

¢ 1990 Energetický úsporný bytový dom v Holiči, (10 bytových jednotiek), 
z keramických panelov v Holíči, spoluautor M. Kiaček, I. Kubík, B. Hnat

¢ 1990 Kaplnka pre sestričky Rímsko-katolíckej cirkvi v Bratislave na 
Liptovskej ulici (rekonštrukcia časti rodinného domu) – interiéry

¢ 1992 Viacúčelová sála v Holíči so spoločenskými priestormi a príslušen-
stvom, prístavba, spoluautor B. Hnat

¢ 1992 Reštaurácia Machánek, prístavba k autoservisu v Bratislave  
na Poliankach, spoluautor J. Kerti

¢ 1992 Hotel DIPLOMAT v Prahe (Rekrea), spoluautor D. Bystrický,  
L. Bystrická, B. Hnát, V. Husák, M. Kiaček, I. Kubík, L. Kušnír

¢ 1993 Radnica v Rajci, interiéry, spoluautor J. Kerti (autor stavby  
F. Milučký)

¢ 1993 Zmenáreň Pravis, administratívne priestory s apartmánom vrátane 
interiérov v Bratislave v pamiatkovom prostredí Jozefskej ul., spoluautor  
J. Kerti

¢ 1994 Zasadacia miestnosť vedeckej rady Lekárskej fakulty uK 
v Bratislave, interiér v Aspremontovom paláci, spoluautor J. Kerti

¢ 1994 Hudobno-estrádna agentúra Paczelt s apartmánom v Devíne na 
Kremeľskej ulici 

¢ 1995 Autosalón Machánek v Bratislave na Poliankach, spoluautor J. Kerti
¢ 1996 Obradná sieň v obci Domaniža, interiér
¢ 1996 Mestský úrad v Senici a Slovenská štátna sporiteľňa, integrovaná 

administrativna budova, spoluautor B. Hnat
¢ 1997 Polyfunkčný bytový dom v Púchove na Moravskej ul., v parteri 

obchody, služby a stravovacie zariadenia, spoluautori J. Antal D. Ferianc, 
Ľ. Selcová

¢ 1998 Nadstavba pamiatkového bytového domu, 2 podlažia, 6 bytových 
jednotiek v Bratislave na Jakubovom námestí (výsledné architektonické 
úpravy R. Hájek) 

¢ 1999 Pestovateľské stredisko Plantago, riešenie areálu a prevádzkového 
objektu s apartmánom správcu na pestovateľskej plantáži vo Veľkom Bieli, 
spoluautor M. Michalica, (výsledné stvárnenie objektu dodávateľ stavby) 

¢ 2001 Autosalón s predajom Machánek na Starej Vajnorskej 
v Bratislave,spoluautor J. Kerti

Poznámka:
Hore uvedená časť neobsahuje početné realizované rodinné domy, ich prestavby a nad-

stavby, podobne ako i práce grafické a výtvarné. 

 
N E R E A L I Z O V A N é  P R á C E
urbanistické, architektonické objemové štúdie, vyzvané 
štúdie, interiéry, úvodné projekty a iné návrhy 

¢ 1960 Reštaurácia v brale pod hradom Devín, revitalizácia pôvodných 
priestorov, spoluautor I. Slameň

¢ 1963 Európa hotel v Košiciach na Mlynskej ul., interiéry spoločenskej 
časti, spoluautor F. Milučký, I. Slameň

¢ 1964 Výletná reštaurácia v nástupnom priestore hradu Devín, architekt-
nicko-objemové riešenie, študijná úloha ZSA, spoluautor I. Slameň,  
2. miesto 

¢ 1964 Tatra hotel v Bratislave , Hodžovo námestie, interiéry spoločenských 
priestorov, spoluautori P. Čaba, M. Kodoň, I. Slameň 

¢ 1964 Kongresová hala na Gottwaldovom námestí v Bratislave, spoluautor 
J. Lacko, I. Slameň, študijná úloha ZSA, 1. miesto 

¢ 1965 Školské a rekreačné stredisko v Jasnej v Nízkych Tatrách pre pracu-
júcich v poľnohospodárstve, architektonická objemová vyhľadávacia štúdia

¢ 1965 Vysoká škola múzických umení v Bratislave na Podhradí v troch 
alternatívnych architektonických objemových štúdiách, spoluautori  
J. Lacko, I. Slameň

¢ 1970 Farský kostol Rimsko-katolickej cirkvi v Sládečkovciach, spoluautori 
J. Lacko, I. Slameň
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televízne štúdio v Bratislave, 1966, spoluautori J. Lacko, I. slameň, celoštátna súťaž, 2. cena

¢ 1971 Veľvyslanectvo Československej republiky v Budapešti, vyzvaná 
urbanisticko-architektonická vyhľadávacia štúdia, spoluautor J. Lacko,  
I. Slameň

¢ 1971 Holiday Inn, hotel v Bratislave na Rybnom námestí, architektonická 
objemová štúdia, spoluautori J. Lacko, I. Slameň

¢ 1973 Slovenská národná rada v Bratislave na Podhradí (Rázusovo nábre-
žie), štúdia k úvodnému projektu, spoluautori Ľ. Jendreják, V. Husák,  
J. Šilinger

¢ 1973 Bytové domy P1.14/15- podchody a podjazdy, typizačná štúdia
¢ 1973 Bytové domy P1,14/15- koncové a pravouhlé sekcie, typizačná  

štúdia
¢ 1974 Dostavba a rekonštrukcia Reduty, objektu Slovenskej filharmónie 

v Bratislave, architektonicko-objemová štúdia, spoluautori I. Slameň,  
B. Somora

¢ 1975 Administratívno-prevádzková budova vlády SSR, architektonická 
objemová štúdia, spoluautor Ľ. Jendreják

¢ 1976 Slovenská koliba, dva architektonicko-objemové typy reštauračných 
zariadení pre Slovenský výbor cestovného ruchu pre cestnú sieť 
Slovenska

¢ 1977 Motel pre Slovenský výbor cestovného ruchu s reštauračným vyba-
vením

¢ 1978 Dlhé diely, obchod a služby, čiastková experimentálna úloha obyt-
ného súboru, zodpovedný riešiteľ T. Gebauer

¢ 1980 Rekreačné a rehabilitačné stredisko Slovnaftu v Štiavnických 
vrchoch, vyhľadávacia štúdia

¢ 1982 Slovenská koliba, typ reštauračného zariadenia v troch architekto-
nických alternatívach pre oblasť Slovenska; pre Slovenský výbor cestov-
ného ruchu 

¢ 1983 Barierové protihlukové bytové domy, kat. bytov I –VI v systéme  
liateho betónu, typizačná štúdia 

¢ 1984 umelecká beseda, prestavba suterénnej časti na pohostinsko-spolo-
čenské zariadenie ( Martanovičova ul. v Bratislave) spoluautori Š. Buček,  
J. Kerti 

¢ 1985 Slovenská národná rada na hradnom návrší (Mudroňova ul.), urba-
nisticko- architektonická objemová štúdia, spoluautori F. Husovský,  
M. Kiaček, M. Kubík 

¢ 1985 Jalta bar v Bratislave na Gorkého ul., interiér, spoluautor Š. Buček
¢ 1986 Inštitút riadenia pre vládu Slovenskej republiky v Bratislave 
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– Dúbravke, architektonická objemová štúdia k PÚ, spoluautori  
M. Kiaček, I. Kubík

¢ 1986 Múzeum robotníckeho hnutia v Bratislave na Martanovičovej ul. na 
budúcom Divadelnom Námestí, jednostupňový projekt, spoluautori  
M. Kiaček, I. M. Kubík, B. Hnat

¢ 1987 Penzión Marko, hotelové ubytovacie zariadenie v Podunajských 
Biskupiciach, Fedinova ul., architektonická štúdia, spoluautor J, Kerti 

¢ 1988 Intertour, hotel v centre Piešťan, vyhľadávacia a overovacia štúdia 
pre zahraničného investora (Francia) Slovenské svetové obchodné cen-
trum v Bratislave na Karadžičovej ul., urbanisticko-architektonická štúdia 
k PÚ, spoluautori M. Kiaček, P. Komár, B. Hnat

¢ 1989 Konzulárne byty v Bratislave na Jančovej ul., urbanisticko-architek-
tonická štúdia, alternatívne riešenia 

¢ 1989 Konzulát s rezidenciou konzula – prenajímateľný, v Bratislave na 
Jančovej ul., architektonická objemová štúdia, spolupráca I. Kubik,  
K. Trizuliak. I. Bezáková 

¢ 1990 Motel pri Dunajskej Strede, zastavovacia štúdia areálu s objemovým 
riešením spoločenského prevádzkového objektu

¢ 1990 umelecká beseda v Bratislave na Dostojevského rade, prestavba 
suterénných priestorov na pohostinské zariadenie umeleckej besedy, 
spoluautor J. Kerti, Š. Buček

¢ 1991 Strojárenský pavilón v Nitre vo výstavnom areáli, architektonická 
objemová štúdia v dvoch alternatívach 

¢ 1992 Tenisové centrum vo Zvolene, objemová štúdia klubového zariade-
nia a tenisovej haly v športovom areáli vo Zvolene

¢ 1993 Bývanie Rómov, architektonicko-typologická štúdia s príkladmi obje-
mového riešenia objektov a urbanistických skladieb, ako súčasť 
výskumnej úlohy Ministerstva výstavby a sociálnych veci, spoluautor  
I. Slameň

¢ 1994 Polyfunkčná administratívna budova (Sociálna poisťovňa) 
v Bratislave na Záhradníckej ul., vyzvaná architektonická objemová štúdia, 
2. miesto 

¢ 1994 Predstaničný priestor Bratislave, urbanistická štúdia dopravnej 
a objemovo-funkčnej prestavby (rozpracovaná, neukončená verejná súťaž)

¢ 1995 Revitalizácia obytného prostredia panelových sídiel, výskumná 
úloha, príklady riešenia zo sídelného útvaru bratislavskej Petržalky, spolu-
práca na výskumnej úlohe J. Antal, D. Ferianc, E. Kádová, Ľ. Selcová

¢ 1996 Kaštieľ Orlové, revitalizácia historického objektu pre potreby 
Považských strojární a. s. Považská Bystrica, spoluautor J, Kerti

¢ 1997 Rekreačno-vzdelávacie zariadenie VuB na Kolibe v Bratislave,  
štúdia prestavby existujúceho objektu Sokol pre potreby Všeobecnej  
úverovej banky

¢ 1997 Zimná olympiáda 2006 – čiastkové projekty Olympijského areálu 
Poprad, areálu Kežmarok, urbanisticko-architektonické štúdie s objemovými 
riešeniami určených objektov (resp. ich rekonštrukciami), Poprad –  
1. miesto (kandidatúra na ZOH 2006 Poprad-Tatry), Kežmarok – 2. miesto 

¢ 1999 Obytný súbor Pánsky les -Mariánka, urbanistická štúdia, spoluautori 
J. Antal, D. Ferianc

¢ 2000 Obytná skupina rodinných domov na Machnáči v Bratislave s návr-
hom architektonicko-objemových riešení rodinných domov, spoluautor  
J. Antal, J. Kerti

¢ 2002 Smerný územný plán západnej časti mesta Partizánske ako doplnok 
úpravy

¢ 2002 Tower 115, (Presscentrum), Štúdia riešenia opláštenia fasády,  
a dispozičné možnosti typického podlažia pre funkciu hotelového bývania 
v piatich pod lažiach objektu,( zodpovedný projektant J. Herman

¢ 2006 Centrum vzdelávania v Lozorne, zmena využitia bývalej osobitnej 

školy na novú funkciu, architektonická obj. štúdia, spoluautor J. Kerti,  
M. Hlušík

¢ 2007 Obytná skupina mestských vil (tri dispozično-objemové typy) s urba-
nistickým vyriešením zastavovacich podmienok v prostredí Slávičieho údo-
lia v Bratislave, spoluautor J. Kerti , M. Hlušík

¢ 2008 Rodinné penzióny, dva dispozično-objemové typy v alternatívnom 
riešení, architektonická štúdia v Devínskej Novej Vsi, pod Devínskou 
Kobylou 

¢ 2009 Ateliér výtvarníka s apartmánom, nadstavba nad rodinným domom  
v Bratislave v Slávičom údolí (v realizácii).

S Ú ŤA Ž E  verejné, anonymné, celoštátne, zahraničné, vyzvané 

¢ 1957 Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, celoštátna, 2. odmena
¢ 1958 Dom kultúry pre 1500, celoštátna, Česká republika, 2. odmena 
¢ 1959 Dom umenia v Piešťanoch, celoštátna, spoluautori J. Lacko,  

J. Červeň, 1. odmena 
¢ 1959 Vysokohorský hotel na Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách, spolu-

autor F. Németh, celoštátna súťaž, 2. cena 
¢ 1959 Rodinné domy, celoštátna, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, 2. cena 
¢ 1959 Všešportový areál v Michalovciach, celoštátna, spoluautori  

J. Lacko, I. Slameň, 2. odmena
¢ 1960 Rodinné domy, celoštátna, v tradičných stavebných technológiách, 

spoluautori J. Lacko, I. Slameň; prízemné – 3. cena, prízemné na svahu 
– 1.odmena, poschodové v 3 veľkostných kategóriách a 3 urd. skladbách 
1. cena. Následne bola práca v plnom rozsahu realizovaná formou vyko-
návacieho projektu a uplatnená vo výstavbe v rámci celej ČSSR

¢ 1960 Gottwaldovo námestie v Bratislave, riešenie námestia a pamätníka, 
celoštátna, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, výtvarná spolupráca T. Baník, 
1.odmena 

¢ 1961 Slovenské národné divadlo, celoštátna vyhľadávacia, spoluautori  
J. Lacko, I. Slameň ( Podhradie), najvyššia odmena 

¢ 1961 Gottwaldovo námestie v Bratislave, celoštátna, spoluautori J. Lacko, 
I. Slameň, výtvarná spolupráca T. Kavecký, 2. cena

¢ 1961 Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave, fakultná súťaž, objemové rieše-
nie, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, najvyššie ohodnotenie 

¢ 1961 Hotel a obchodný dom na Kamennom námestí v Bratislave, celo-
štátna, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, J. Antal, 2. cena 

¢ 1961 Chemická fakulta SVŠT v Bratislave, fakultná súťaž architektonicko-
objemové riešenie, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, 1. miesto 

¢ 1962 Matica slovenská v Martine, celoštátna, spoluautori J. Lacko,  
I. Slameň, 1. odmena

¢ 1962 Staničný komplex s prednádražím v Sofii, medzinárodná, spoluau-
tori J. Lacko, I. Slameň, 2.cena 

¢ 1963 univerzitný komplex v Dubline, medzištátna, spoluautor J. Lacko,  
I. Slameň

¢ 1964 Kongresová sála na Gottwaldovom námestí v Bratislave, vyzvaná 
ZSA, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, 1. cena

¢ 1965 Areál vysokých škôl v Bratislave v Mlynskej doline, urbanistická, 
vyzvaná, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, J. Červeň, M. Kodoň, 1. miesto

¢ 1966 Most z Rybného námestia cez Dunaj v Bratislave, celoštátna, spolu-
autori J. Lacko, I. Slameň, statika A. Tesár kolektív, 1.odmena 

¢ 1966 Televízne štúdio v Bratislave v Mlynskej doline, celoštátna, spoluau-
tori J. Lacko, I. Slameň, 2. cena 

¢ 1967 Kultúrno-spoločenské centrum mesta Bratislavy pri Dunaji 
(Martanovičova ul.), celoštátna, spoluautori J. Lacko, I. Slameň, 1.cena

¢ 1967 Námestie SNP v Bratislave, celoštátna, spoluautori J. Lacko,  
I. Slameň, výtvarná spolupráca T. Kavecký, odmena

¢ 1968 Prestavba centra mesta Jeny, NDR, medzinárodná, spoluautori  
J. Lacko, E. Hruška, M. Kodoň, I. Slameň, odmena

¢ 1969 Slovenská technická knižnica v Bratislave, (Martanovičova ul.),  
spoluautori J. Lacko, I. Slameň, Š. Šlachta 

¢ 1980 Slovenské národné divadlo, vyhľadávacia (nábrežie v Sade J. Kráľa), 
spoluautori J. Lacko, I. Slameň, 

¢ 2005 Polyfunkčná budova na Kollárovom námestí v Bratislave,  
P. Hanzalík, M. Michalica, J. Pavúk; pre administratívnu príčinu nehodno-
tené

¢ 2007 Slovenské veľvyslanectvo v Prahe, celoštátna, spoluautori  
P. Hanzalík, M. Michalica, J. Pavúk 

kongresová sála na Gottwaldovom námestí v Bratislave, vyzvaná súťaž 
ZsA, 1964, spoluautori J. Lacko, I. slameň, 1. cena
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Cena Emila Belluša 2010 – Ladislav Kušnír
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Slovenská národná rada (Mudroňova ul.), urbanisticko-architektonická objemová štúdia, 1985, 
spoluautor F. Husovský, M. Kiaček, M. Kubík 
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slovenská národná rada (mudroňova ul.), urbanisticko-architektonická objemová štúdia, 1985, 
spoluautor F. Husovský, m. kiaček, m. kubík 


