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Miro Minca 
A, že sa to bude zase raz „šiť horúcou 
ihlou“, niet skoro žiadnych pochýb.  
Veď mesiac pred začiatkom MS sa  
stále nič nedeje. Aká je teda hlavná 
myšlienka tejto „hokejovej rozprávky“?

4
Pavol Demeš 
Mosty ma fascinujú. Preklenujú  
plynúci vodný živel,  ale neuväzňujú  
ho ako priehrady. 
... Staviame a boríme, aby sme  
opäť stavali. Mosty i vzťahy.

5
Matúš Jenčík 
Veľa projektov, ktoré sa realizujú  
v zahraničí, by u nás priestor nenašlo. 
Zahraničia sa netreba báť, treba ovládať 
reč a mať chuť spoznávať nové veci.

18
Štefan Šlachta 
Ak by sa Hurbanove kasárne stali zberňou 
spomínaných inštitúcii s ich úradníkmi, 
bola by to prehra Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky aj Bratislavčanov.

liberec - mesto iba štvrtinové oproti 
Bratislave. mesto s najlepšou architektúrou 
v československu, mesto sialu a architek-
tov okolo hubáčka. túto povesť si zachováva. 
je aj dnes živé, je kultúrne. má asi najlepšiu 
školu architektúry v čechách. napriek jeho 
kultúrnej klíme sa nepodarilo zachrániť 
významnú ikonu modernej architektúry, 
obchodný dom ještěd, dielo sialu.  
na jeho mieste stojí síce fungujúce,  
ale bezduché, komerčné a  pre históriu 
zabudnuteľné obchodné centrum.

j .  m .  B a h n a
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Slovenskóóó!
Onedlho budeme počuť v hlavnom 
meste takých, ale aj podobných hrdel-
ných výkrikov našich a zahraničných 
fanúšikov hokeja (tí budú samozrejme 
kričať názov tej svojej krajiny...) iste 
veľmi často. A určite aj „šťavnatej-
ších“... To bude neklamný znak toho, 
že prvé majstrovstvá sveta v ľadovom 
hokeji na Slovensku sú v plnom prúde. 
Masy hokeja-milovných (a aj iných 
„adrenalínov-milovných“) ľudí mini-
málne z Európy a ďalekej Ameriky  
sa ocitnú, možno po prvýkrát, na 
Slovensku, prípadne v hlavnom meste 
– Bratislave. A tu niekde sa začína  
ten pravý „hokej“... 

Priestory hlavnej železničnej stanice, 
kam sa dostanú vlakom zo zahraničia 
tisícky návštevníkov, sú priam až  
neuveriteľným skanzenom všetkého 
druhu... Tu sa totiž zastavil čas ešte 
pred revolúciou v osemdesiatom 
deviatom. Naozaj, v „neporušenom“ 
pôvodnom stave ešte z čias „nepreko-
nateľného“ spoločenského a politic-
kého zázraku – socializmu, sa na 
tomto mieste nachádzajú, počnúc 
„dizajnovými“ kúskami mestského 
mobiliáru a končiac ohyzdnou mega-
prístavbou, tie naj „vychytávky“ 
v Bratislave. To, že sa do tohto dôleži-
tého nadmestského komunikačného 
priestoru vyše dvadsať rokov neinves-
tovala ani koruna (o eure ani nehovo-
riac), je kardinálna otázka pre kompe-
tentných tohto mesta. Absolútna 
urbanisticko-architektonická devastá-
cia priestoru predčí všetky očakávania 
aj tých „najotrlejších“. A napokon, 
všetkých prichádzajúcich turistov 
z rôznych končín matičky Zeme budú 
vítať s mávadlami v ruke naši vždy 
„prispôsobiví“ spoluobčania... Možno 
dajú aj nejaké to „kultúrne“ číslo pod 
vplyvom minimálne dvoch promile...

Prichádzajúcich z iných smerov 
a inými prostriedkami, napríklad auto-
busom, čaká tiež podobné „prekvape-
nie“... Autobusová stanica a jej milieu 
určite v tomto duchu vôbec nezao-
stáva. „Hodnoty“ architektonicko-
priestorového skanzenu tu taktiež 
neoblomne pretrvávajú tých obligát-
nych dvadsať rokov. Táto stanica  
síce mala byť už dávno po radikálnej 
rekonštrukcii, ale vzhľadom na pred 
časom zasiahnuvšiu krízu privátny 
investor prehodnotil svoju investíciu, 
ktorá bola, samozrejme, naviazaná  
na väčší „kúsok“... 

Dôležitý komunikačný uzol MHD – 
Trnavské mýto, je len ďalším „dia-
mantom“ z rodinnej zbierky. Minulý 
rok dokončená rekonštrukcia zastávok 
električiek je tak len „potemkinov-
ským“ riešením. Vstupom do pod-
chodu nastáva totiž opäť ten vytúžený 
„zážitok“ časom nenarušeného 
a zachovaného skanzenu a „genia 
loci“. Hollywoodska produkcia by  
tu mohla, tak ako aj na doteraz spo-
menutých miestach, točiť tie najbru-
tálnejšie horory, a to bez výstavby 
nejakých kulís... 

Podľa dostupných a zverejnených 
informácií, chce mesto do týchto 
priestorov investovať nejakých smieš-
nych pár tisíc eur. Aby sa vyčistili, 
natreli, nakašírovali, zakryli pred 
nepríjemným pohľadom... Oproti  
tým 96 miliónom za „rekonštruovaný“ 
Zimný štadión je to žalostne málo. 
Nehovoriac o tom, že je to absolútne 
nekoncepčné a alibistické riešenie. 
A, že sa to bude zase raz „šiť horúcou 
ihlou“, niet skoro žiadnych pochýb. 
Veď mesiac pred začiatkom MS sa 
stále nič nedeje.

Aká je teda hlavná myšlienka tejto 
„hokejovej rozprávky“? Usporiadať 
MS v hokeji je síce pekná vec (aj čo 
sa týka reklamy pre usporiadajúcu 
krajinu), ale tam ten pozitívny ošiaľ 
nekončí. „Nezalepí“ nám ústa ani 
megadrahý štadión... Koncepčným 
a profesionálnym architektonickým 
riešením verejno-komunikačných 
priestorov a ich primeraným financo-
vaním môže mesto dosiahnuť tú úro-
veň, ktorá je viac než samozrejmá 
v hlavnom meste jednej kultúrnej  
krajiny. A to nezávisle od toho, či sa 
tam organizujú nejaké majstrovstvá 
sveta. Už len preto, aby sa tam jeho 
obyvatelia a návštevníci cítili prí-
jemne... Veď všetci dobre vieme,  
že nič nie je zadarmo, ale nie  
všetko je za peniaze. Slovenskóóó  
do tohóóó!

M i rO  M i N cA

K veci...



Lebo mosty

mosty ma fascinujú. preklenujú plynúci 
vodný živel, ale neuväzňujú ho ako prie-
hrady. preto ich mám radšej. starodávne 
i tie nové, moderné. od detstva obdivujem 
génia architektov a staviteľov, ktorí ich 
vymyslia, a pre nás laikov často nepocho-
piteľne ako, postavia. keď v roku 2005 
lode otáčali konštrukciu najnovšieho  
prírastku do rodiny pätice bratislavských 
mostov – apollo – stál som niekoľko 
hodín na petržalskom nábreží dunaja 
a žasol spolu s tisíckami ľudí nad tým,  
ako sa gigantické mostné teleso na pontó-
noch pomaly točí, aby napokon s hodinár-
skou presnosťou dosadlo na určený pilier. 
je to skvostný a elegantný oblúkový most, 
hodný nášho modernizujúceho sa hlav-
ného mesta. 

od čias vysokoškolských štúdií 
v prahe mám nesmierne rád starodávny 
karlov most na vltave. je to pán most, 
historická pamiatka, po ktorej sa chodí  
len pešo, žiadna doprava. maliari, umelci, 
milenci a  turisti z celého sveta tu majú 
povznášajúci a nezabudnuteľný pocit,  
ktorý sa snažia zvečniť. skúste si niekedy 
v lete po ňom pochodiť, len tak naboso,  
po dlaždiciach vyleštených ľuďmi  
zemegule. 

chcem však spomenúť most, ktorý  
ma fascinuje zo všetkých najviac. neviem 
sa ho nabažiť, dohladiť jeho kamene 

a ručné kovanie, neviem sa ho dofotogra-
fovat – vo dne či v noci. tento unikátny 
most svojmu mestu dáva všetko, vrátane 
mena – mostar. Bez jedinečného stredove-
kého mosta na tyrkysovej dravej rieke 
neretve by toto krásne mesto v Bosne 
a hercegovine jednoducho nebolo tým, 
čím je. keďže starý most a jeho okolie sú 
súčasťou svetového kultúrneho dedičstva 
chráneného unesco, je to aj náš most.  
ja som si ho už zapísal do svojho dedič-
stva a je mi odvtedy o kúsok lepšie. 
odporúčam – navštíviť a jednoducho  
si most zapísať. stačí pošepnúť neretve 
a je to. easy.

most rozhodol postaviť v časoch 
osmanskej ríše v roku 1557 sulejman 
nádherný. jeho výstavba trvala až  
9 rokov a pripisuje sa staviteľovi mima-
rovi hayruddinovi. podľa legendy hrozil 
architektovi trest smrti, ak oblúkový most, 
do tých čias nepredstaviteľných rozmerov, 
nepostaví. vraj mal počas odstraňovania 
lešenia už pripravený i pohreb. mnohé 
ostáva záhadou: ako bolo technicky možné 
v tých časoch oblúkový, 30 metrov dlhý 

a štyri metre široký most z pieskovcových 
kvádrov postaviť? vďaka architektovmu 
géniovi most slúžil 427 rokov, až kým ho 
len nedávno – 9. novembra 1993, teda 
v našich moderných časoch, barbarsky 
nezničili vojaci počas hrôzostrašnej bos-

nianskej vojny. jeho zničenie nemalo ani 
tak vojenský ako psychologický charakter. 
mal to byť zásah do srdca. toto barbarstvo 
však vyburcovalo celosvetové spoločen-
stvo a pod patronátom osn bol most  
znova vybudovaný a  23. júla 2004 sláv-
nostne otvorený. medzinárodný konkurz  
na jeho obnovu vyhrali – kto iní? – tureckí 
inžinieri. 

počas jednej z mojich návštev 
mostaru som videl pod figovníkom  
odpočívať skupinu tureckých kamenárov 
so  zaprášenými, mozoľnatými rukami. 
muži snedých tvári opäť po stáročiach 
ručne opracovávali a spájali na neretve 
kameň z neďalekého lomu, odkiaľ ho 
kedysi dávno dobývali ich predchodcovia. 
zažil som silný dotyk s trvale platnou 
metaforou – sizyfovským údelom. 
staviame a boríme, aby sme opäť stavali. 
mosty i vzťahy.

p a v o l  d e m e š

rndr. pavol demeš, csc.
základné a stredoškolské štúdium ukončil  
vo vrábľoch, vysokoškolské a postgraduálne  
na karlovej univerzite v prahe a univerzite 
komenského v Bratislave. Bývalý minister 
medzinárodných vzťahov slovenskej republiky 
a poradca prezidenta michala kováča je medzi-
národne uznávaným odborníkom na oblasť 
zahraničnej politiky a občianskej spoločnosti. 
Fotografovanie patrí k jeho záľubám. portréty 
svetových osobností a reportážne fotografie 

vystavoval a publikoval doma i v zahraničí.

architektúra 
a SpoločnoSť

p o h Ľ a D
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Zahraničia sa 
netreba báť

Po absolvovaní štúdia architek-
túry na STu v Bratislave si 
nenašiel zodpovedajúcu prácu. 
rozhodol sa skúsiť profesijné 
možnosti v zahraničí. 
Nasmeroval si to na cyprus – 
iste aj vďaka tomu, že tam  
už pôsobil kamarát. Napokon 
zostal päť rokov (2006 až 2010). 
O bohatých skúsenostiach sa 
rozhovoril mladý architekt 
Matúš Jenčík.

Čím vás oslovil práve cyprus?
odpoveď je celkom jednoduchá – mal 
som tam dobrého kamaráta a prvotné 
obavy z neznámeho odbúralo aj to, že mi 
o cypre veľa rozprával. hneď po ukončení 
štúdia sa tam dostal cez Fakultu architek-
túry stu spolu s niekoľkými ďalšími 
absolventmi. zo začiatku som teda mal kde 
bývať a pomohol mi aj trocha sa rozhliad-
nuť. lenže na rozdiel od neho som si 
zamestnanie musel hľadať sám. Bolo to 
však povzbudzujúce: na rozdiel od 
slovenska mi behom jedného týždňa  
prišlo päť ponúk. prirodzene, vybral som 
si v tom čase najväčšieho developera – 
leptos estates, čo však nebolo najšťastnej-
šie riešenie.

Prečo?
do architektonického tímu leptos estates 
property development som nastúpil  
11. septembra 2006 v úlohe začínajúceho 
architekta. náplňou práce bolo vytváranie 
akejsi kombinácie tradičných dizajnov 
rodinných domov s modernými prvkami, 
záhradné a parkové úpravy, príprava kon-
štrukčných plánov pre stavebné povolenie, 
detailov interiérov a exteriérov, ručne kres-
lených návrhov, komunikácia s klientmi 
a zapracovávanie ich predstáv do plánov, 
koordinácia architektov s tímom modelá-
rov (ručne vyrábané modely domov a oko-
lia – niekedy rozmerov aj 3 x 5 metrov) 
a, samozrejme, stavebný dozor. na úvod 
praxe to nebolo zlé, no keďže sa venovali 
prevažne kombinácii moderno-tradičnej 
architektúry a vo výsledku to nebolo 
dobré, rok práce na takýchto projektoch  
mi „stačil“ a ďalej ma už práca v tomto 
tíme z pohľadu architektúry neuspokojo-
vala...

Zaujali ma modely veľkosti 3 x 5 
metrov. Povedzte niečo o tom.
modely vypracovávali talentovaní modelári 
z egypta, veľmi šikovní chlapci, ktorí vďaka 
spolupráci s nami vedeli dokonalejšie 
vytvoriť predstavu projektu. premena 
výkresov a 3d animácií do reálneho 
modelu klientom dotvorila obraz a často  
aj tých, ktorí projektu veľmi nerozumeli, 
prípadne nevenovali pozornosť prezentá-

ciám, práve model presvedčil o kúpe 
nehnuteľnosti. skutočne sa to oplatilo. 
Ľudia často nevedia doceniť návrhy „na 
papieri“. prirodzene, nie každý má dobrú 
predstavivosť, takže modely im povedia 
oveľa viac. 

Nasledovala teda zmena – po roku 
ste sa stali súčasťou architektonic-
kého tímu Pafilia Property 
Development. Bolo to iné?
hľadal som väčšieho rivala, a ním bola 
developerská firma pafília. po veľmi krát-
kom čase mi umožnili do ich architektúry 
vsunúť progresívne riešenia a moderné 

prvky. do tohto tímu som nastúpil 2. júla 
2007. náplňou mojej práce architekta bolo 
vytváranie nových moderných dizajnov 
rodinných domov pre anglickú, ruskú 
a arabskú klientelu, komunikácia s nimi 
a prezentácie návrhov, návrhy parkových 
úprav golfového areálu a dozor nad 
výstavbou s prihliadnutím na neštan-
dardné detaily konštrukcií. mal som  
na starosti skupinu mladých architektov, 
ich zácvik a prideľovanie úloh. v spolu-
práci s anglickou firmou sme boli  
schopní vytvoriť projekt minthis hills 

(www.minthishills.com), ktorý je už vo 
výstavbe. predstavoval úplne iný pohľad 
na architektúru. veľa tamojších ľudí ju  
zo začiatku nevedelo prijať a odsudzovali 
ju. časom však odhalili obrovské výhody 
v šetrení energie, pohodu v interiéri a veľa 
iného. 

Tam sa vám už teda podarilo presa-
dzovať aj vlastné, progresívne 
názory a návrhy?
takáto architektúra nie je na cypre vôbec 
štandardom a nie sú na ňu pripravení.  
za prejavenú dôveru vo mňa a pre zmenu 
štandardov ich architektúry som bol veľmi 
vďačný. myslím si, že my architekti potre-
bujeme názorovo „dospieť“. majiteľ pafílie 
– firmy, kde som pracoval, bol starší, skú-
sený a veľmi rozumný muž. vytvoril sa 
medzi nami výborný vzťah. aj vďaka tomu 
sa mi podarilo prezentovať novú vlnu 
dizajnu. Bola to pre mňa veľká výzva 
a obrovská skúsenosť.  

Detailne ste teda spoznali cyperskú 
architektúru. Aká je?
pri svojich potulkách som našiel len 
jeden, jediný moderný dom, ktorý by ma 
aspoň trochu zaujal. väčšinou sú tam také 
zlepence všetkého možného a výsledky 
z pohľadu architektúry nehovoria nič. 
často som však chodieval na výlety  
do trodosu, čo je oblasť centrálnej časti 
cypru, kde sú staré, často aj opustené 
dedinky a obydlia, bez náznaku modernej 
spoločnosti. oceňujem ich tradičnú archi-
tektúru, hlinené domčeky natreté nabielo 
s modrými okienkami, ako je typické pre 
južné oblasti. tam sa mi veľmi páčilo.

Ako stavajú cyperčania?
spoločné s nami majú pravidlo: rýchlo 
a lacno. čo sa však týka stavieb, prirovnal 
by som to ku „kocúrkovu“. skutočne 
nemajú žiaden cit pre detail – a tie 
stavby... to by bolo treba vidieť. o riešení 
dispozície sa ani nedá hovoriť. základný 
materiál je betón, ktorý vôbec nie je izolo-
vaný. všetko čoskoro splesnivie a v stav-
bách je ohromný hluk. používajú hliníkové 
okenné rámy, čo je katastrofa zo stránky 
izolácie a prestupu tepla. v letnom období 
je v bytoch neuveriteľne horúco, v zimnom 
zasa veľmi chladno. zima na cypre je azda 
horšia než u nás. pár stupňov nad nulou 
a vlhkosť spojená so zimou, ktorá sa 
doslova „derie pod nechty“. napadol mi 
jeden „pekný“ príklad, ktorý je aplikovaný 

r o z h o V o r

vizualizácia tradično-moderného vilového domu - zadná časť

vizualizácia tradično-moderného vilového domu - predná časť

elysia park (pafilia) - vnútorný pohľad

minthis hills - Golf club, interiér 
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anthea Gardens (pafilia) – časť: mezonetové byty 

souny village (leptos) – kresba  olympus village (leptos) – kresba

elysia park (pafilia) – pohľad na celý projekt

minthis hills – vilové domy – zľava: echo, callisto, harmonia

minthis hills – vilový dom danae

minthis hills – vilový dom echo



asi všade: klimatizačnú jednotku namontujú na stenu, 
vyvŕtajú dieru z exteriéru do interiéru, prepchajú 
rúrku, kabeláž nechajú voľne visieť. rúrka má často 
aj štyri metre, lebo sa netrafili do správnej izby... 
a tak vyvŕtajú ďalšiu dieru, napríklad o šesťdesiat 
centimetrov ďalej, pričom tú pôvodnú nechajú tak. 
všetko vonku trčí a nikomu to neprekáža... káble 
natiahnuté po exteriéri, bez problémov aj okolo 
domu, nedokončené strechy s odkrytou železnou 
výstužou (to ale preto, aby obišli zákon a platili nižšiu 
daň), ohromný neporiadok okolo domu... avšak 
hlavne, že Ferrari je zaparkované pred domom –  
to jednoducho musí byť. o problémoch zo staveb-
ného hľadiska, aké na cypre sú, by som skutočne 
vedel napísať knihu. 

Čo vám osobne z profesijného hľadiska tento 
pobyt dal? 
skúsenosti. to je to najdôležitejšie. každý architekt 
ich potrebuje, aby vedel správne navrhovať, na to 
knihy nestačia. prax je často úplne iná než teoretizo-
vanie. porekadlo „raz vidieť než stokrát počuť“ je 
úplne namieste. vedieť reagovať na problémy, ich 
promptné riešenie, odhadnúť správne čas na realizá-
ciu projektu a predvídať, čo by sa mohlo stať, prí-
padne či to, čo je v návrhu, bude naozaj fungovať,  
to všetko vám dá len skúsenosť. 

Myslíte si, že by mali naši architekti chodiť 
viac do sveta? Čo radíte tým, ktorí sa nevedia 
rozhodnúť, prípadne majú obavy z nezná-
meho? 
myslím, že architekti radi chodia do sveta. či už sú to 
výstavy, náučné skupinové výlety, alebo len osobný 
záujem preskúmať nové realizácie. veľa projektov, 
ktoré sa realizujú v zahraničí, by u nás priestor nena-
šlo. zahraničia sa netreba báť, treba ovládať reč a mať 
chuť spoznávať nové veci. preto, ak dám dokopy 
peniaze, mám v pláne presun na dlhšiu dobu do 
kanady. 

za rozhovor ďakuje
B e ata  v r z G u l o v á
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Architektúra  
je reflexiou doby...

„Architektúra a urbanizmus sú prostriedky, pomo-
cou ktorých si ľudia utvárajú prospešný rámec 
svojho života, vyjadrujúc veľmi presne materiálne 
a morálne hodnoty danej spoločnosti.“ le corbusier 

architektúra je reflexiou doby, tá zas politiky, ktorá je obra-
zom schopností a charakterov jej predstaviteľov, ale aj ich 
elektorátu.

pri bežnom surfovaní na internete som narazil na 
stránkach ska na list petra pásztora, adresovaný primáto-
rovi košíc vo veci odvolania martina drahovského z funk-
cie hlavného architekta košíc. minulý rok som vo „Fórum 
architektúry“ v úvodníku „k veci“ vyslovil  názor, aby funk-
ciu hlavného architekta mesta zastával autorizovaný archi-
tekt a zároveň autor územného plánu mesta. košice som 
uviedol ako pozitívny príklad. v ďalšom mojom článku 
„architektúra v prostredí mediálnej civilizácie“ som pranie-
roval neetické spôsoby a konania pri získavaní zákaziek, 
presadzovaní a realizácií stavieb, pričom ako negatívny 
príklad som uviedol ocenený obytný dom „city park club 
v košicoch“. som presvedčený, že drahovského odvolanie 
z funkcie hl. architekta súvisí s jeho principiálnymi 
postojmi k rozvoju mesta, ktoré si vysoko cením, predo-
všetkým k vyššie spomenutej („čiernej“) stavbe, známej  
už ako „športovo-relaxačný paškavil“ v ochrannom pásme 
parku. (kto vie, ako by reagovali iní hlavní architekti 
z radov principiálne flexibilných a s ambivalentnými 
postojmi.) nemali by sme ostať ľahostajní a mlčať, keď sa 
rúbu stromy v parkoch a keď sa asfaltujú záhrady a ihriská.

naše mestá a predovšetkým ich sídliská z obdobia 
budovania svetlejších zajtrajškov, „králikárne“ ako ich 
nazval absurdný dramatik, sme v porevolučnej eufórií po 
r.1990 chceli začať humanizovať dúfajúc, že z miest vytvo-
ríme biotopy, v ktorých sa život najrozličnejších tvarov 
a podôb dostane do rovnováhy. mysleli sme, že kladením 
dôrazu na vysokú ochranu životného prostredia a dodrža-
ním podmienok trvalo udržateľného rozvoja, zamedzíme 
nerozvážnemu ničeniu tradícií a nebezpečnému narastaniu 
nenásytnej agresivity či už asociálnej alebo podnikateľskej. 
Bolo vypracovaných veľa užitočných rozvojových urbanis-
ticko-architektonických štúdií, ktoré sa však nedarilo pre-
mietnuť do nových územných plánov. kým dav sníval 
o skutočných svetlých zajtrajškoch a pustil sa do práce, 
„potmehúdi“ z pozadia „javiskovej revolúcie“ začali poti-
chu skupovať pozemky a prostredníctvom lobistických 
skupín a nastrčených politikov vytvárať podmienky pre prí-
pravu a schválenie vágne znejúcej legislatívy, aby jednot-
livé paragrafy zákonov nebol problém obchádzať. stavebný 
zákon, zahrňujúci územné plánovanie a stavebný poriadok, 
je toho pregnantným príkladom. komplikovane vypraco-
vané a zdĺhavo schvaľované územné plány miest a obcí 
(Úpn, Úpn-z) sa nakoniec aj tak nedodržujú, dokonca ani 
v záväzných ukazovateľoch, mnohé stavby sa realizujú 
v rozpore so stavebným zákonom, ktorý mal byť už dávno 
nahradený novým. ukazuje sa, že slušný, odborne zdatný 
a autonómne mysliaci hlavný architekt, akým je pán archi-
tekt martin drahovský, je pre podnikateľov a ich zaslepe-
ných „sluhov“ v politike, personou non grata. mnohí zis-
kuchtivci si asi neuvedomujú, že zdevastovaná krajina, 
mesto, obec (urbanisticky, hospodársky aj kultúrne) budú 
mať negatívny dopad aj na nich a ich rodiny. (možno im je 
to jedno, „vydeaflympiádujú“ štát a ujdú do daňového raja.) 

myslím si, že  skutočná, teda morálne založená sloven-
ská inteligencia, tvoriaca len veľmi tenký planktón spoloč-
nosti, je z politiky vytesňovaná. neporovnateľne väčšiu sku-
pinu tvoria vzdelanci na rôznej úrovni vedomia, pričom tí 
s flexibilným myslením a konaním majú zatiaľ navrch nad 
tými so schopnosťou autonómneho myslenia a slobodného 
konania. tak sa zdá, že práve tí najmenej schopní alebo naj-

menej etickí z radov flexibilných  sa presadzujú v politike 
(naprieč celým politickým spektrom), lebo ako ináč by prišli 
k majetku bez schopností a bez poctivej a zmysluplnej 
práce. veď najľahšie sa bohatne rozkrádaním eráru, zatiaľ.  
aj keď som dosť znechutený situáciou v spoločnosti, predsa 
len som (aj keď trochu silene) optimista s vierou, že raz si  
za stôl sadne pravda zdravého rozumu, prinášajúca nie len 
duchovnú obrodu, ale aj poriadok a hospodársku prosperitu 
slovenska, čo sa pozitívne odrazí aj v urbanizácií slovenska. 
ale najprv treba rôznych podnikavcov odpojiť od „peňazo-
vodu“ napojeného na štátny rozpočet, z ktorého „varehujú“ 
financie na vlastné kontá a ochudobňujú štát. potom chý-
bajú peniaze napr. na potrebnú prípravu a spracovávanie 
Úpd, realizáciu technickej infraštruktúry, alebo ochranu 
životného prostredia. domnievam sa, že pokiaľ do vrcholo-
vej politiky neprídu len čestní a overene odborne zdatní 
ľudia, schopní zmysluplne riadiť štát a ministerstvá s per-
spektívnym smerovaním, pokiaľ na ministerstvách, v štátnej 
správe a samospráve budú „úradničiť“ toľký nastrčení 
a neschopní ľudia z politických strán, protekční rodinní  
príslušníci politikov, pokiaľ „nepreškolíme“ slepca len na 
jedno oko, držiaceho váhy s jednou miskou s paragrafom 
a s druhou s pytľom peňazí, obrat k lepšiemu nenastane  
ani v urbanizme. (otravné exhibície politických strán u nás 
naznačujú, že súčasný typ demokracie je už asi u konca 
s dychom. možno by jej na začiatok pomohla liečba melo-
dickým acyl-kryl-pirínom.) 

architekti, urbanisti, projektanti, stavbári, remeselníci, 
skratka ľudia práce v oblasti architektúry a urbanizmu, 
nemali by sme sa nechať znechutiť politickými avanturis-
tami, z ktorých domnievam sa väčšina len predstiera 
(„gašparkovičuje“) lavicovosť, pravicovosť, liberálnosť, 
konzervatívnosť, kresťanskosť a slovenskosť kvôli politic-
kej kariére, s cieľom „nabaliť sa“. podporme sa v nekom-
promisných postojoch  (Quod sentimus, loquamur, quod 
loquimur, sentiamus), aby užitočná tvorivá práca ľudí 
v prospech verejného záujmu nevychádzala nazmar.

urobme všetko pre to, aby sa „urbanistami“ našich miest 
a obcí, tvorcami obrazu krajiny nestávali diletanti (aj keď 
niekedy s titulmi), karieristi, agresívni podnikatelia 
v honbe za ziskom, neraz nahlúpli politici nastrčení lobis-
tami („uzákonenými korupčníkmi“), očakávajúci províziu 
za podporu ich zámerov. pusťme sa do boja proti devastá-
cii našej krajiny, proti živelnému a nekoncepčnému zasta-
vovaniu krajiny, našich miest a obcí. posielajme protesty 
do médií, píšme otvorené petície vládnym a miestnym 
činiteľom, aktivizujme verejnosť pri každom obchádzaní 
a zneužívaní znenia (nie len) stavebného zákona (Facta 
sunt potentiora verbis). naša iniciatíva aj prostredníctvom 
sas, ska a je nevyhnutná, aby sa naša generácia nedo-
stala na dejinnú lavicu obžalovaných.

environmentalista jakob von uexkull (1864 – 1944) 
raz povedal: „veda o životnom prostredí je čosi ako navo-
nok preložená náuka o duši“. psychológ alexander 
mitscherlich (1908 – 1982) ho doplnil slovami: „spôsob, 
akým si vytvárame prostredie okolo seba, je výrazom 
nášho vnútorného stavu“. každá generácia, teda aj tá naša, 
má zodpovednosť za túto krajinu, pretože sme ju zdedili  
od našich predkov a zároveň ju máme prenajatú od našich 
potomkov. (aby sme mohli krajinu zveľaďovať, presadiť nie 
len jej zmysluplnú urbanizáciu, potrebujeme zveriť opraty 
vozov putujúcich po cestách našej krajiny takým z nás, 
ktorí na to majú schopnosti, majú ku krajine pozitívny 
vzťah, dokážu sa rozhodnúť pre tú najsprávnejšiu a „rovnú“ 
cestu prospešnú pre nás všetkých, ktorí si vážia tradície aj 
prácu cestárov, trestajú cestných „korzárov – čo chudob-
ným berú a svojim bohatým rozdávajú“, a ktorí dokážu eli-
minovať rafinované rozvracanie našej kultúry aj duchov-
nosti s vnucovaním cudzieho svetáckeho životného štýlu, 
plného pýchy a posmechovania. nezaškodilo by aj hlbšie 
sa zamyslieť nad príbehom o „troch grošoch“.

p e t e r  h o lý

minthis hills - vilový dom harmonia

minthis hills - vilový dom callisto

minthis hills - vilový dom callisto - riešenie kuchyne
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rekonštrukcia 
Dessewffyho 
paláca 
v Bratislave 

Autori: pavol senecký a kolektív  
architektonickej kancelárie  
aocr s.r.o., Bratislava

investor: palace office, a.s.
Hlavný stavebný dodávateľ: Bolton, 

s.r.o., nové mesto nad váhom
celková zastavaná plocha: 813 m2

Zastavaný objem: 22 000 m3

Počet podlaží: 1 podzemné,  
6 nadzemných

Projektová dokumentácia:  
2006 – 2009

Začiatok a ukončenie rekonštrukcie: 
2008 – 2010

dessewffyho palác bol jedným z posled-
ných historických objektov v Bratislave, 
kde sa uskutočnila komplexná rekonštruk-
cia. palác sa nachádza na námestí Ľ. štúra 
v trojuholníku ďalších významných objek-
tov: hotelový komplex carlton, reduta, 
slovenská národná galéria, pričom výhľad 
lemuje nábrežie dunaja. 

história tohoto paláca siaha do roku 
1870, kedy dnešné námestie malo 
významné postavenie v našej histórii.  
stál tam takzvaný kráľovský korunovačný 
kopček a samostatné námestie sa volalo 
korunovačné námestie. na tomto mieste 
sa končila jazda panovníka na koni ulicami 
mesta po slávnostnej korunovácií na uhor-
ského kráľa. určite aj preto významný bra-
tislavský architekt ignác Feigler – ako 
autor tejto krásnej stavby – zvolil štýlovo 
čistú neorenesančnú architektúru citujúcu 
stavby talianskych palácov. objekt bol 
pravdepodobne postavený grófom 
esterházym. od roku 1895 sa ako majiteľ 
uvádza gróf dessewffy. pôvod tohoto rodu 
siaha až do slovinska a historické pra-
mene hovoria, že rod dessewffy žil na 
našom území v čase nepriaznivej situácie 
v slovinsku.

tak ako sa menila história námestia 
kráľovny márie terézie (dnešného nám.  
Ľ. štúra), menilo sa aj využitie dessewffyho 
paláca. od roku 1918 v objekte sídlila 
hospodárska banka, po roku 1948 tu bol 
umiestnený „dom československo-soviet-
skeho priateľstva“ až do doby revolúcie 
1989. mnohí Bratislavčania si určite pamä-
tajú, že ako pionieri chodili do malého kina 
v tejto budove...

nadviazať na slávnu históriu 
dessewffyho paláca a využiť priestory  
prestavované vo dvore objektu počas  
úradovania banky a iných inštitúcií do 
roku 1989 bolo hlavnou úlohou kolektívu 
autorov z architektonickej kancelárie 
aocr, s.r.o. z Bratislavy. okrem toho  
bolo zámerom investora vybudovať vysoký 
štandard vybavenia administratívnych 
priestorov so zázemím menších kongreso-
vých miestností a obchodných priestorov. 
dôležitou úlohou bolo tiež ponechať 
všetky hodnotné prvky drevených obložení 
v jednotlivých miestnostiach niektorých 
podlaží objektu, štukovej výzdoby miest-
ností, zachovať charakter historického 
schodiska v objekte a mnoho iných  
krásnych a nenahraditeľných prvkov. 
výsledkom je zrekonštruovaný objekt 
paláca, ktorý už svojim logom vyjadruje 
spojitosť zachovanej historickej časti 
objektu a novej časti, ktorá sa nachádza 
v bývalom dvornom segmente. 

hlavný stavebný dodávateľ sa musel 
popasovať s vybudovaním nového –  
vnútorného -traktu objektu, pričom bočná 
fasáda orientovaná do uličky smerom  
ku komplexu carlton bola z veľkej časti 
zachovaná. náročným prvkom bolo aj 
umiestnenie nového – priehľadného svet-
líka, ktorý dnes prepája historickú a novú 
časť v átriu objektu na najvyššom podlaží. 
plynulo nadväzuje na sklenenú fasádu 
átria objektu. pôvodne tento svetlík dobu-
dovali počas fungovania hospodárskej 
banky, ale na nižšom podlaží objektu  
mal kovové zhotovenie. v neposlednom 
rade treba oceniť spoluprácu architektov 
s krajským pamiatkovým úradom, pretože 
aj pri uličnom pohľade na čelnú fasádu sa 
podarilo zachovať pôvodný výraz objektu, 
a pritom vznikli nové priestory v bývalej 

podkrovnej časti historickej časti budovy 
s krásnym výhľadom na nábrežie dunaja, 
sad janka kráľa a z druhej strany na 
Bratislavský hrad.

asi bolo prirodzené, že súčasní 
nájomcovia administratívnych priestorov 
v dessewffyho paláci si prioritne zvolili 
práve najvyššie podlažia objektu a časti, 
kde sa nachádzali hodnotné drevené oblo-
ženia – niektoré v barokovom štýle a štu-
ková výzdoba. ide o obchodné firmy 
a advokátsku kanceláriu, ktoré oceňujú 
vysoký štandard zhotovenia rekonštrukcie, 
citlivý prístup architekta a dennú starostli-
vosť o nájomcu zo strany správy a údržby 
objektu. 

átrium objektu tvorí spojnicu medzi 
historickou a novou časťou. dotvára ho 
fontána -dielo architekta objektu – a ume-
lecké prvky známeho sochára a výtvarníka 
milana lukáča. tam je tiež hlavná „non-
stop“ recepcia objektu.

klenotom budovy je aj miestnosť na 
zvýšenom prízemí, kde majetní páni tej 
doby chodili kočmi do objektu paláca. 
vystúpili priamo na historické schodisko 
a mali záujem uložiť si pravdepodobne 
svoje listiny a majetok v miestnosti, ktorá 
je celá obložená drevom a mobiliárom, 

ktorý v sebe zanechal množstvo nenápad-
ných úložných prvkov. táto miestnosť bola 
zreštaurovaná v plnom rozsahu a bude prí-
stupná nájomcom aj iným externým záu-
jemcom, ktorí ocenia zorganizovanie rôz-
nych významných príležitostí v nádhernej 
miestnosti s možnosťou využitia moder-
ného technického vybavenia (pripojenie  
na internet, videokonferencie a podobne) 
nenápadne zabudovaného do mobiliáru 
miestnosti.

ak prechádzame objektom po rekon-
štrukcii, vieme si vytvoriť predstavu 
o bývaní a fungovaní uhorskej šľachty  
19. storočia v mestskom prostredí a neruší 
nás napojenie na novú časť budovy, ktorá 
bola dobudovaná prirodzene v nadväznosti 
na jednotlivé podlažia historickej časti 
objektu. z toho vyplýva aj nadšenie 
investora, že sa po niekoľkých rokoch 
snahy všetkých zúčastnených podarilo 
dielo, ktoré zlikvidovalo chyby rôznych 
stavebných úprav z minulosti a nastavilo 
fungovanie na niekoľko rokov dopredu 
s rešpektom k našej histórií. tento odkaz 
vyjadruje aj logo investora budovy 
dessewffyho paláca.

p a v o l  s e n e c k ý 

preDStaVujeme
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L i B e r e c  
mesto dobrej 
architektúry?

kladiem si otázku: dá sa to ešte konštato-
vať? asi áno, pretože popri medzivojno-
vých stavbách ako Baťa či obchodný dom 
BB tam nájdeme nádhernú nemeckú – 
„heimat“ architektúru, vyznačujúcu sa 
solídnymi kamennými detailami. je tam 
silné 19. storočie s radnicou a mestskými 
vilami, ale i divadlom, novostavbu tech-
nickej knižnice a vysokých škôl. je to 
mesto, ktoré má všetky kultúrne a spolo-
čenské stánky potrebné k plnohodnotnému 
životu. má dominantnú vežu na ještěde, 
bývalé výstavné pavilóny, niekoľko objek-
tov zo slávnej éry sialu. chýba tu však  
už obchodné centrum ještěd. Bývalé kľú-
čové dielo architektov hubáčka, masáka 
a mladších členov tímu sial. na jeho 
mieste stojí bezduché obchodné centrum. 

je to žijúce centrum. určite má všetko to, 
čo má mať. napriek tomu tam pôvodný 
dom chýba. jeho stopa je silne vyrytá 
v povedomí ľudí a v dejinách českej  
architektúry. čudujem sa, že verejná 
mienka v tak kultúrnom meste nedokázala 

zachrániť ani časť pôvodného komplexu. 
centrum liberca má ešte ďalšie dve vnút-
romestské obchodné centrá a galérie, takže 
mesto žije. tu je zreteľný rozdiel oproti 
Bratislave, kde je v meste patová situácia. 
nie je vyriešené parkovanie. nevzniklo 
žiadne nové mestské centrum ani na snp, 
ani na obchodnej ulici. kamenné námestie 
čaká na svoj ortieľ.

v rámci obhajob diplomových prác na 
Fakulte architektúry predložili aj projekt  
už bohužiaľ iba akademickej rekonštrukcie 
bývalého centra ještěd s kultúrno –  
spoločenskými a školskými funkciami. 

oponentom práce bol martin rajniš,  
člen bývalého tímu sial. na obhajobu  
prišiel aj mirek masák, jeden z autorov 
centra. školiteľ jirka suchomel pracoval 
tiež na projekte. takáto excelentná zostava 
však už mohla iba konštatovať, že to čo 
tam vzniklo je omyl, pod ktorý sa podpísal 
ich bývalý kolega. myslím, že osud centra 
ještěd môže pomôcť v práve rozbiehanej 
kauze búrania budovy bývalého 
národného zhromaždenia. 

j .  m .  B a h n a
Február 2011

zo SVeta
architektúry
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Architektúra Slovenska 
pred a po roku 1989
Výstava fotografií Ľuba Stacha a Tibora Škandíka
Sredoslovenská galéria Banská Bystrica

Fotografia architektúry je špecifická disciplína v oblasti 
dokumentaristiky.. vystavujúca dvojica pôvodne vyštudo-
vala techniku, takže má aj technický základ. v sedemdesia-
tych rokoch sa začali venovať fotografovaniu architektúry. 
táto disciplína bola na slovensku v plienkach. existoval 
iba pán müller. ten nám dokázal aj vynikajúco reproduko-
vať výkresy. ostatní fotografovali architektúru iba spora-
dicky a dosť neprofesionálne. stredoslovenská galéria 
poskytla výstave nádherné priestory v ktorých mohli 
vyniknť fotografie veľkých formátov.

výstava predstavuje dva súbory, ktoré sú dokumentá-
ciou rôznych období slovenskej architektúry. výstava čier-

nobielych fotografií 100 x 100 architektúry Bratislavy  
1957 – 77 predstavuje spoločnú kolekciu autorov, ktorá 
vznikla ešte na bývalom zväze slovenských architektov. 
kurátorom tejto akcie, študijnej úlohy zsa, ktorá bola 
vystavená aj v sofii, bol štefan šlachta. na výstave sú 
dokumentované aj viaceré architektúry, ktoré už zapadajú 
prachom. dobrý fotograf však dokáže architektúru urobiť. 
tak aj tu nájdeme prekvapujúce zábery z nevýrazných 
architektúr. to je to umenie fotografie.

druhá výstava fotografií Ľuba stacha je autorským 
výberom zo súčasnej architektúry. Bola pôvodne pripra-
vená pre výstavu v londýne. sú to farebné fotografie. 
súčasnosť je pestrejšia ako minulá doba. predstavuje  
väčšinu významných architektúr, ktoré autor fotografoval  
v poslednom desaťročí. tvorí ucelenú sériu, ktorá môže 
reprezentovať slovensko aj v zahraničí.

j .  m .  B a



Anton cepka
Laureát ceny fondu výtvarných umení

cenu fondu výtvarných umení 2010 udelili 16. marca 2011 za celoživotné 
dielo Antonovi cepkovi (1936). Slávnostné odovzdávanie ceny sa uskutočnilo 
v Sieni Dušana Jurkoviča v sídle Spolku architektov Slovenska v Bratislave. 

akademický sochár anton cepka získal výtvarné vzdelanie na vysokej škole umelec-
kopriemy-selnej v prahe (1957 – 1963). slovenskému i zahraničnému publiku je známy 
predovšetkým ako tvorca vynikajúceho šperku. za svoju tvorbu získal v zahraničí nemálo 
významných ocenení a jeho meno sa spája s prestížnymi podujatiami a prezentáciami 
šperkárskej tvorby doma i vo svete. na slovensku ho vnímame ako zakladateľa moderného 
umeleckého šperku. od roku 1990 viedol novozriadený ateliér kovu a šperku na vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave. jeho šperk charakterizovalo spočiatku štrukturálne 

stvárnenie povrchu, neskôr zauja-
tie konštruktivistickými tenden-
ciami.

osobitnou kapitolou jeho 
diela je tvorba pre architektúru. 
jeho výtvarný výraz, najmä v tejto 
oblasti, charakterizuje racionálne 
a konštruktivistické cítenie, ktoré 
rozvíja v pozoruhodnej jednote 
v malých i veľkých sochárskych 
formách – teda aj v objektoch 
určených pre exteriérové a interié-
rové priestory rozličných architek-
tonických realizácií. aj keď je 
cepka vnímaný predovšetkým  
ako šperkár, núka sa pri tejto  
príležitosti poukázať aj na jeho 
tvorbu realizovanú v architektúre. 
jej výtvarnú a myšlienkovú orien-
táciu zhmotňujú hlavne exterié-
rové kinetické plastiky, interiérové 
osvetľovacie telesá, mreže, 
deliace a reliéfne steny a tvorba 

ďalších artefaktov typologicky orientovaných na architektúru (napr. Bratislava, nitra, 
košice, sliač, modra, komárno).

cepkove diela sa nachádzajú v mnohých verejných a súkromných zbierkach.
tvorbu umelca pripomenula výstava v Galérii architektúry sas v Bratislave na panskej 

ulici (16. – 31. marca 2011).

p e t e r  m i k l o š
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BAuHAuS DVADSAŤ-21: 
Legenda pokračuje 

Fanúšikovia architektúry, fotografie a dizajnu si mohli  
do 27. marca 2011 v design factory na Bottovej ulici 
v Bratislave pozrieť rozsiahly medzinárodný projekt 
Bauhaus dvadsať-21: legenda pokračuje. výstava vznikla 
v roku 2009 pri príležitosti 90 rokov založenia školy 
Bauhaus a do Bratislavy ju priniesla design factory  
v spolupráci s Goetheho inštitútom a veľvyslanectvom 
usa.

výstava prezentuje výnimočnosť, ktorú do architektúry 
a dizajnu priniesla škola Bauhaus a ukazuje jej stály vplyv 
na súčasných tvorcov. spolu 24 významných architekto-
nických diel – dvanásť kultových stavieb architektúry 
Bauhaus spred roku 1933 a dvanásť výrazných projektov 
súčasnosti, ktoré nesú jasné rysy školy Bauhaus –  

to všetko je zdokumentované na vyše 80. umeleckých veľ-
koplošných fotografiách od amerického fotografa Gordona 
Watkinsona. navyše – doplnené pôdorysmi, popisnými 
textami a  rozsiahlym katalógom.

na výstave sa prezentovali nadčasové, vyše 80 ročné, 
stavby od architektov ako Walter Gropius, ludwig mies 
van der rohe, hannes meyer, Georg muche či richard 

paulick, ale aj diela súčasných architektov a ateliérov ako 
rolf disch (de), Galli & rudolf (ch), ingvartsen (dk), 
Graham phillips (uk), rcr architects (es), sauerbruch 
hutton (de) alebo Wingårdhs (se). 

výstavu doplnila aj prezentácia fotografií z workshopu, 
ktorý sa konal 3. – 4. marca 2011 pod vedením Gordona 
Watkinsona. vyše 30 účastníkov, prevažne študentov 
architektúry a fotografie vytvorilo vlastné príbehy vo foto-
grafiách jednej z mála „bauhausovských“ budov v Bra-
tislave – bývalej nemocnici na Bezručovej ulici. 

výstavu koncipoval Gordon Watkinson (americký foto-
graf pôsobiaci v new yorku a paríži, ktorý sa venuje ume-
leckej i komerčnej fotografii reklamy, architektúry, dizajnu 
a módy) v spolupráci s Foto+synthesis, michaelom 
siebenbrodt, riaditeľom múzea Bauhaus vo Weimare 
a Falkom jaegerom, nezávislým kritikom architektúry. 

viac informácií: www.designfactory.sk

Foto: petra Bošanská

plastika – betón, oceľ, hliník, farba, (1967)

kinetická plastika – oceľ, hliník, farba, (1968)

kinetický objekt – oceľ, optické sklo, (1974)

Brošňa – striebro farebný lak, (1975) Brošňa – striebro, farebný lak, (1975)
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List z Jarného 
festivalu  
architektúry
(Budapešť 3. – 5. marca 2011)

V poradí už ôsmy Jarný festival 
architektúry (JfA) v Budapešti 
sa konal v znamení príprav 
XXiV. Svetového kongresu 
Medzinárodnej únie architektov 
(uiA), ktorý bude v Tokiu v sep-
tembri tohto roku. Program  
festivalu bol preto bohatší 
a náročnejší pre organizátorov 
aj účastníkov. Spolok architek-
tov Slovenska na festivale 
reprezentoval prezident SAS  
Ján Bahna, riaditeľ kancelárie 
SAS ivan Mikloš a ja –  
Jozef istenes. 

 
štvrtého marca sa konali podujatia  
v dome architektov, v sídle maďarského 
zväzu architektov na Ötpacsírta utca 2. 
paralelne prebiehali zasadnutia výboru 
uia pre medzinárodné súťaže (icc), kto-
rému predsedal tomaž kancler a výboru 
pre pracovný program uia „architektúra 
pre udržateľný rozvoj“- na úrovni ii. regi-
ónu uia, ktorému predsedal lászló szekér. 
osobitne sa uskutočnila konferencia veno-
vaná téme „možnosti medzinárodných 
súťaží v maďarsku“, ktorú moderoval 
lászló Földes.

 výbor pre medzinárodné súťaže uia 
mal svoje ročné zasadnutie, kde sa prero-
kovali výsledky vyhodnotených súťaží po 
celom svete, prezentované tiež na web-
stránke uia-architectes.org. v tejto súvis-
losti sa vyslovila potreba zostavenia 
medzinárodného registra porotcov archi-
tektonických súťaží so zreteľom na profesi-
onálnu orientáciu expertov. vyslovila sa 
potreba doplnenia metodiky pre vypisova-
nie medzinárodných súťaží so zvláštnym 
zreteľom na selekciu podaných návrhov  
vo fáze predvýberu a vo vyšších kolách 
hodnotenia návrhov. toto doplnenie treba 
preto, že v poslednom období sa rapídne 
zvyšuje počet podaných návrhov do 
medzinárodných súťaží. napríklad, na  
riešenie nového centra jerevanu podali 
viac ako 1100 návrhov. vznikla aj potreba 
vyslovenia všeobecných odporúčaní 
investorom pre ďalší postup nakladania 
s víťaznými a vysoko hodnotenými 
návrhmi. v tomto smere sú osobitným 
problémom ppp projekty, kde uia má byť 
partnerom pri spolupráci regionálnych 
samospráv, štátnych orgánov a súkrom-
ných investorov. Úskalie je vo veľkých 
odlišnostiach v úlohách jednotlivých 
zúčastnených subjektov v týchto projek-
toch (závislosti od politického usporiada-
nia a hospodárskych podmienok jednotli-
vých krajín). členovia výboru vyslovili 
názory k prípravnému materiálu na vydanie 
publikácie a k scenáru putovnej výstavy 
pod názvom „architektonické súťaže uia 
od roku 1956 po dnešok“. výbor zobral  

na vedomie text deklarácie uia o pomoci 
krajinám postihnutým prírodnými katastro-
fami. osobitne sa hovorilo o postupe 
pomoci mestu la aquilla v taliansku po 
ničivom zemetrasení v roku 2007, celým 
regiónom postihnutým zemetraseniam 
v roku 2010 v karibskom mori, osobitne 
ostrovnému štátu haiti a jeho hlavnému 
mestu port-au-prince, ako aj povodňami 
postihnutým oblastiam v juhovýchodnej 
časti austrálie.

po prerokovaní vytýčených bodov pra-
covného programu výboru som oboznámil 
členov výboru s priebehom a výsledkami 
medzinárodnej urbanisticko-architektonic-
kej súťaže „Bratislava, čulenova – nové 
mestské centrum“, ktorá bola súčasťou 
súčasne uskutočňovaného developerského 
projektu spoločnosti penta investments.

zasadnutia výboru pre pracovný 
program uia „architektúra pre udržateľný 
rozvoj“- na úrovni ii. regiónu uia som sa 
– pre paralelný časový priebeh – nemohol 
zúčastniť, ale bol som na konferencii 
venovanej téme „možnosti medzinárod-
ných súťaží v maďarsku“, ktorú otvárala 
louise cox, prezidentka uia a hostí priví-
tal ernő kálmán, prezident zväzu maďar-
ských architektov. 

tomaž kancler vo svojej prednáške 
uviedol krátku históriu a súčasný základný 
prístup k organizovaniu medzinárodných 
architektonických súťaží uia v celosveto-
vom meradle. ako príklad uviedol medzi-
národnú architektonickú súťaž na riešenie 
nábrežia rieky drávy v jeho rodnom meste 
v maribore. slovinský maribor bude 
v roku 2012 európskym hlavným mestom 
kultúry a na túto úlohu sa pripravuje 
v s veľkým nasadením. 

pekným príkladom úspešnej medziná-
rodnej architektonickej súťaže z posled-
ných mesiacov bola prezentácia víťazného 
projektu centra výdobytkov vedy 
v Belehrade, na nábreží sútoku sávy 
a dunaja. projekt prezentoval vedúci  
riešiteľského tímu Wolfgang tschapeller 
z viedne.

univerzitný profesor sándor pálfy 
prednášal o histórii rozvoja Budapešti od 
rímskych dôb až po súčasnosť, so zrete-
ľom na kontakt pôvodného osídlenia tohto 
miesta a súčasného mesta s riekou dunaj. 



vyslovil niekoľko základných požiadaviek 
pre riadenie budúcich investícií – hlavne 
dopravných – s cieľom zabezpečenia  
harmonickejšieho včlenenia veľtoku do 
organizmu mesta.

hlavný architekt Budapešti György 
kerekes účastníkov festivalu oboznámil 
s metodikou analýzy zložiek humánneho 
a prírodného hmotného prostredia, ako 
kritérií skúmania založených na hodnoto-
vom princípe. tie budú tvoriť podklad pre 
pripravované zadávacie dokumenty budú-
cich medzinárodných architektonických 
súťaží na riešenie nábreží dunaja.

Gábor kruppa, člen komisie pre súťaže 
maďarskej komory architektov vysvetlil 
súčasnú prax architektonických súťaží 
v krajine. právnik péter antalóczi objasnil 
súčasnú národnú právnu legislatívu platnú 
pre architektonické súťaže v maďarsku.  
tá znemožňuje priame vypísanie medziná-
rodných architektonických súťaží uia 
v krajine. doterajšia právna prax definuje 
iba národné súťaže – účasť zo zahraničia  
je však v týchto súťažiach prípustná. 

v rozprave louise cox vysvetlila 
otázku ernő kálmána, prečo uia nemôže 
intervenovať u národných vlád vypísanie 
medzinárodných architektonických súťaží. 
uia je dobrovoľná medzinárodná organizá-
cia všetkých architektov sveta založená  
na občianskom princípe. jej cieľom je 
dosiahnutie vyššej kvality stavebnej kul-
túry v celosvetovom meradle a pomoc 
regiónom v núdzi, a tým dosiahnutie zvý-
šenia prestíže architektúry a jej tvorcov 
v povedomí svetovej spoločnosti. nemá 
teda nástroje ani dôvod na apel voči  
vládam jednotlivých štátov. 

podujatia jarného festivalu architek-
túry pokračovali 5. marca vo viacúčelovej 
kongresovej sále novo rekonštruovaného 
kláštora piaristov na nábreží dunaja. 
„medzinárodnú konferenciu o architektúre“ 
zabezpečovala maďarská komora architek-
tov spolu s vydavateľstvom artifex. toto 
vydavateľstvo vydáva odbornú stavebnú 
a architektonickú literatúru, štyri periodiká 
o architektúre a rôzne publikácie, organi-
zuje konferencie o stavebníctve a architek-
túre a rediguje súčasne niekoľko webpor-
tálov v tejto oblasti. konferenciu otváral 
pál csanády, riaditeľ vydavateľstva a za 
uia louise cox, ktorá pozdravila vyše  
400 účastníkov. 

celodenný program naplnili pred-
nášky významných architektonických 
osobností a mladých talentov. hlavným 
mottom väčšiny prednášok bol vzťah  
človeka k vode.

ákos moravánsky zo zürichu, profe-
sor univerzity v Bostone, túto tému rozvi-
nul z aspektu histórie architektúry s dôra-
zom na dvadsiate storočie. 

mladý architekt tamás lévai prezento-
val dve budovy – výstavný pavilón 
maďarska na eXpo 2010 v šanghaji,  
ktorý realizoval ako víťaz celoštátnej  
architektonickej súťaže spolu so svojim 
tímom a jeho víťazný projekt medzinárod-
nej architektonickej súťaže uia – kultúrne 
centrum pre maribor, ehmk 2012.

profesor vito acconci z univerzity 
v new yorku premietal svoje vízie  
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Miesto konferencie o architektúre, kláštor Piaristov, tesne pred dokončením komplexnej rekonštrukcie. Budova bude sídlom centrálnej 
administratívy rehole a cirkevného gymnázia s kompletnou vybavenosťou, konferenčného centra so sálou pre asi 500 hostí a s krídlom 
nájomných kancelárskych priestorov. konferenčné centrum bude mať k dispozícii aj reštauráciu s kaviarňou a terasou, exponovanou 
na námestie 15. marca a nábrežie Dunaja.

a realizácie priestorových štruktúr v krajine 
na vode a v mestskom prostredí. 

jens thomas arnfred z kodane kládol 
hlavný dôraz na jeho realizácie rôznych 
foriem bývania pre sociálne slabšie vrstvy. 
ukazoval príklady ich situovania pri vod-
ných plochách a spôsob, akým obohacuje 
vodný živel tvorivé nástroje architekta.

nuno mateus z lisabonu sa inšpiroval 
krásnou prírodou svojej krajiny, do ktorej 
vkladal kompozície snehobielych plôch víl, 
škôl, nemocníc a múzeí. 

po krásnych pohľadoch na morské 
pobrežia nás ako studená sprcha zasiahli 
zábery zo senegalu, z tanzánie 
a somálska, tisíce plechových chatrčí vo 
veľkých enklávach v okolí veľkých miest 
a všade po krajine. a hlavne nedostatok 
čistej vody – zdroja života. členka misie 
na pomoc týmto krajinám – jenni reuter 
z helsínk nám ukázala niekoľko príkladov 
na posilnenie sociálnej kohézie migrantov 
– usadlíkov stavaním škôl, ošetrovní,  
kultúrnych domov, modlitební... 

nasledovala veľká architektúra v po-
daní Borisa podreccu z viedne (v súčas-
nosti žije v Benátkach), s ukážkami jeho 
najnovšej tvorby verejných priestorov  
pri vode. koncept art electronica – linz 
a pešie promenády s množstvom pre-
mostení nad kanálom dunaja – Wien nord 

sú si podobné svojim duchovným nábo-
jom. architekt apeluje, aby sme sa 
konečne vymanili duševne z tejto podma-
nivej turbo – kapitalistickej éry a sústredili 
sa v skutku na potreby ľudského intelektu, 
a tým na reanimáciu našich sídiel so sna-
hou na prinavrátenie ich stratenej priesto-
rovej a štýlovej harmónie. ako pokusy 
v tomto smere premietol: riešenie námes-
tia v priestore Generel court & city 
hall; štátneho divadla v novom sade; 
úpravu riešenia Grain Bridge v ljubljani 
v náväznosti na plečnikovu tvorbu; rehabi-
litáciu celého prístavného zálivu v terste, 
spolu s pešou zónou v centre mesta. 
venuje sa aj vernaculárnej architektúre. 
ukážkou vinárstva neďaleko od terstu 
predviedol skutočnú harmóniu s prírodou. 
predstavil tiež teoretické možnosti vstupov 
do historických štruktúr na príklade mesta 
piran v slovinsku, dubrovníka, neapolu 
a areálu arsenalu v Benátkach.

cui kai z pekingu v krátkosti predsta-
vil univerzitu a fakultu architektúry – svoju 
alma mater. nasledoval prierez jeho tvor-
bou od železničného nádražia v tibete  
cez univerzitný komplex v šanghaji až po 
administratívne mrakodrapy v pekingu. 
z jeho prác vyžaruje, popri pochopení  
historického kontextu, úžasná sila nových 
impulzov do architektonického výrazu – 

opierajúc sa o nové technologické nástroje 
a využívajúc ich s výtvarným zámerom.

Blok prednášok uzatváral jános Golda, 
vedúci architekt riešiteľského tímu celkovej 
rekonštrukcie a dostavby komplexu budov 
kláštora piaristov – miesta nášho kon-
gresu. informoval o chronologickom 
architektonickom vývoji kláštora a cirkev-
nej školy so všetkými problémami jej päť 
rokov trvajúcej postupnej obnovy. teraz sa 
tam nachádza moderné cirkevné gymná-
zium, viacúčelová kongresová hala, krídlo 
nájomných administratívnych priestorov. 
na uvedenie do prevádzky sa pripravujú 
reštaurácia a kaviareň s expozíciou na 
nábrežie dunaja. po odznení prednášky  
si tieto priestory mohli v skutočnosti –  
za odborného vedenia jánosa Goldu – 
prezrieť všetci účastníci konferencie. 

maďarský zväz architektov bol sku-
točne galantným hostiteľom všetkých 
účastníkov podujatí jarného festivalu 
architektúry v Budapešti. spolu s maďar-
skou komorou architektov a vydavateľ-
stvom artifex vytvorili osobité fluidum 
konferencie o architektúre, ktorú sa oplatí 
zažiť. odporúčam kolegom zúčastniť  
sa nasledujúcich ročníkov.

s pozdravom
j o z e F  i s t e n e s 
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16. ročník  
študentskej súťaže  
a 8. ročník medzinárodnej 
súťaže yTONG 
koncertná sieň pre Plzeňskú filharmóniu / 
Čro Plzeň

motto: „Hovoriť o hudbe je ako tancovať o architek-
túre,“ – ondřej kukal, skladateľ, dirigent a huslista.

tomáš Benák, marek harčarík a marián lucký z Fakulty 
architektúry stu v Bratislave sa stali víťazmi 16. ročníka 
študentskej súťaže, ktorú organizuje spoločnosť Xella – 
výrobca stavebného materiálu ytong. zadaním tohto ročníka 
bola koncertná sieň pre plzeňskú filharmóniu / čro plzeň. 
súťažiaci navrhovali koncertnú sieň a vytvárali tak reprezen-
tatívny priestor pre spoločné vnímanie hudby. ideou bolo, 
aby priestor nezaťažili prílišnou multifunkčnosťou a vytvárali 
vzájomnú symbiózu s budovou českého rozhlasu. porota 
teda hodnotila nielen kvalitu samotného návrhu, ale aj  
najvhodnejšiu väzbu k existujúcej architektúre. 

mestu plzeň chýba kvalitná koncertná sieň, pričom 
rôzne dlhodobé provizória vo viacúčelových sálach 
plzenskej filharmónii celkovú situáciu neriešia. preto sa 
témou 16. ročníka študentskej súťaže stal návrh koncertnej 
sieni pre plzenskú filharmóniu. 

zámer vychádza z pôvodnej koncepcie neskorofunkci-
onalistického súboru budov českého rozhlasu z r. 1947  
na námestí mieru v plzni, postaveného ako jediná budova 
v čr priamo pre potreby rozhlasu... severné krídlo budovy 
koncertnej siene zamýšľané pre plzeňskú filharmóniu však 
už nedostavali. na teme súťaže je určite lákavá aj neob-
vyklá priama nadväznosť na kvalitnú architektúru pôvodnej 
budovy, blízky kontext mestského parku a, samozrejme, 
tiež istá prestíž, či idea samotnej kulturno-spoločenskej 
náplne.

do súťaže sa zapojili 45. súťažnými projektmi študenti 
z čiech a slovenska. zasadnutie poroty sa uskutočnilo  
2. – 3. marca 2011 v plzni. tvorili ju významní českí a slo-
venskí architekti na čele s predsedom alešom Brotánekom, 
ktorý po zasadnutí povedal: „v mene celej poroty by som 
rád ocenil všetky návrhy, ktoré zohľadnili ideový a funkčný 
rozmer zadania. víťazný projekt čistou architektonickou 
formou zjednotil nový objem koncertnej sály s existujúcou 
budovou. priestorový koncept sály vytvára predpoklady 
pre akusticky kvalitný koncertný priestor, dispozične prak-
ticky zorientovaný k existujúcemu nahrávaciemu štúdiu. 

horizontála pergoly, levitujúca na subtilných strunách,  
či dráhach kvapiek dažďa tónov definuje aktívnu zónu inte-
riérových a exteriérových aktivít hudobného života. na jed-
nej strane vkladá inštitúcii adekvátnu vážnosť, svojím vtip-
ným dizajnom zase ľahkosť príjemnú pre priblíženie hudby 
širokému spektru recipientov. návrh je podaný presvedči-
vou a kultivovanou bielou grafikou, ktorá prostredníctvom 
typografickej schémy a ručnej skice prezentuje podstatu 
myšlienky.“ 

slávnostné odovzdanie cien výhercom 16. ročníka  
študentskej súťaže sa uskutoční počas veľtrhu iBF Brno 
12. apríla 2011 o 11.00 h. v sále p1 v pavilóne p. 

Výsledky 16. ročníka Študentskej súťaže:
1. cena: tomáš Benák, marek harčarík, marián lucký 
   Fa stu Bratislava
2. cena: róbert Bakyta
  svF stu Bratislava
3. cena: peter panulin, patrik uchaľ, peter koban
  Fa čvut praha
odmena:  matúš Grega-jakub
  svF stu Bratislava
odmena: peter richtárik 
  Fa stu Bratislava
odmena: michal vašek
  tu liberec

 odmena: michal vašek

1. cena: tomáš Benák, marek harčarík, marián lucký 2. cena: róbert Bakyta 3. cena: peter panulin, patrik uchaľ, peter koban

odmena: matúš Grega-jakub odmena: peter richtárik 
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Výsledky študentskej 
architektonickej súťaže

Zvíťazila Solárna Babylonská veža

študent architektúry na stu v Bratislave 
lukáš Biroščák sa so svojim projektom 
solárna Babylonská veža stal víťazom  
2. ročníka verejnej študentskej architekto-
nickej súťaže schüco energy2. vyhlasova-
teľom súťaže s témou energy2 – energiu 
v budovách šetriť a energiu v budovách zís-
kavať (zo zelených zdrojov) je spoločnosť 
schüco international kG, o. z. slovensko.

hodnotenie jednotlivých projektov pod-
liehalo hlavným kritériám, a to kvalite a ori-
ginalite architektonického návrhu, s dôra-
zom na dispozičné a konštrukčné riešenie. 
„samozrejme sme boli zvedaví, akým spô-
sobom študenti riešili použitie našich pro-
duktov v rámci návrhov, čo bola jedna  
zo súťažných podmienok. autor víťaznej 
solárnej Babylonskej veže si poradil  
so zadaním bravúrne. koncepčne vytvoril 
„mesto v budove“. zmysluplne do návrhu 
zakomponoval typ dvojitej fasády, ktorá 
vďaka svojim vlastnostiam podporila myš-
lienku využitia zelených zdrojov. výborne 
vymyslené je aj vetranie objektu a využitie 
dažďovej i podzemnej vody. nápad solárnej 
veže sa nám páčil od začiatku a patrí mu tak 
tiež víťazný koniec,“ konštatoval roman 
mojžiš, zástupca vyhlasovateľa súťaže. 

v rámci 2. ročníka súťaže schüco 
energy2 porota v zložení darina lalíková, 
ivan Gürtler a roman mojžiš (schüco) ude-
lila jedno prvé a dve tretie miesta, pričom 

víťaz si odniesol finančnú odmenu 1000 eur 
a dva projekty na treťom mieste po 500 eur. 
do súťaže zaradili všetky práce študentov 
denného štúdia na vysokej škole, ktoré  
spĺňali súťažné podmienky. 

tretí ročník verejnej študentskej archi-
tektonickej súťaže schüco energy2 vyhlásia 
na jeseň tohto roka.

Ocenené projekty:
1. miesto – lukáš Biroščák (projekt 

solárna Babylonská veža) 
2. miesto – neudelili
3. miesto – zuzana koniarová (projekt 

student eco campus) a michal 
mustakov (projekt penzión).
 

O víťaznom projekte:
ideovou podstatou veže je z histórie známa 
Babylonská veža. vedci sa domnievajú,  
že ňou bol zikkurat etemenanki, ktorý má 
pôdorysný tvar štvorca. umelecky znázor-
ňovaná veža má tvar kruhu. výsledkom  
je prienik týchto tvarov, ktorý zároveň 
zabezpečuje optimálne obtekanie  
vzduchu.

solárna Babylonská veža má poly-
funkčný charakter a je koncipovaná ako 
„mesto v budove“.

v konštrukčne nadštandardne riešenom 
objekte (exo skelet umožňuje dynamické 
vertikálne uskočenie časti stavby) je navrh-
nutá občianska vybavenosť, tzB, zásobník 
vody, s postupom nahor administratívne 
priestory, multifunkčná sála či galéria. 
približne v strede výšky je situovaná vodná 
nádrž a plaváreň, pričom ďalšia vodná nádrž 
je nad parkom. v poslednej tretine sú 

priestory na bývanie, hotel, reštauráciu, 
park a vyhliadkovú plošinu. „strechu“ tvorí 
opäť vodná nádrž. 

Progresívne vetranie a osvetlenie
jedinečnosťou projektu je tiež riešenie vet-
rania budovy v letných mesiacoch. systém 
interných vzdušných kanálov založených na 
komínovom efekte vychádza z dokonalého 
vetracieho systému hniezd termitov. objekt 
je tak prirodzene vetraný, čím sa šetrí ener-
gia vynaložená na nútené vetranie. 

netradičné riešenie veže zabezpečuje 
dokonalé hĺbkové osvetlenie priestorov 

priamym denným svetlom. priestory záro-
veň poskytujú svetelnú pohodu vďaka dvo-
jitej fasáde s aktívnym fotovoltalickým tie-
nením v kombinácii s relaxačnými zelenými 
plochami. 

Voda z neba i zo zeme 
zásobníky vody sú napĺňané systémom 
čerpadiel spúšťaných pri nadbytku vyrobe-
nej energie. voda z nádrží slúži ako 
požiarna voda, cez leto na ochladzovanie 
objektu, splachovanie, zavlažovanie, umý-
vanie áut... týmto spôsobom sa ušetrí 
množstvo pitnej vody.

Jurkovičova vila  
v Brne – Žabovřeskách

po dvojročnom úsilí dokončili rekonštrukciu vlastnej vily 
dušana jurkoviča v Brne, Žabovřeskách. moravská galéria 
získala vilu a z nórskych fondov zabezpečovala rekon-
štrukciu. vila bude prístupná verejnosti od 1. apríla 2011.

na slávnostnom otvorení sa zúčastnili tri žijúce vnučky 
dušana jurkoviča, autorka monografie dana Bořutová 
a zástupcovia spolku architektov slovenska. kurátorka vily 
martina lehmanová previedla hostí vilou. v priestoroch 
ateliérov a v suteréne sú inštalované aktuálne výstavy. 
vlastná vila architekta je dôležitým dielom v jeho vývoji. 
vila bude slúžiť ako centrum pre výskum dobovej architek-
túry. politika českej republiky je veľkorysejšia k architek-

tonickým pamiatkam. aj ďalšie vily v Brne sa rekonštruujú 
a budú slúžiť ako expozície. naše zaujímavé vily, 
hudecova, lendyelova i jurkovičova iba čakajú na takéto 
činy. zatiaľ diela našich architektov dobre spravujú v Brne 
i šanghaji. za čo im môžeme byť vďační.

j .  m .  B a
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Posledný klasik / ernest Zmeták –  
umelec a zberateľ

pod týmto názvom v slovenskej národnej galérii otvorili 2. marca 2011 výstavu tvorby 
a prehliadku zberateľských aktivít ernesta zmetáka (výstava potrvá do 5. 6. 2011). 

ernest zmeták (1919 – 2004), rodák z nových zámkov, absolvent budapeštianskej 
akadémie (1938 – 1943, prof. vilmos aba-novák) patril k významným osobnostiam 
moderného slovenského výtvarného umenia. rozsiahla „dvojvýstava“ mapuje nielen  
celoživotné dielo umelca, ale aj jeho rozsiahlu zberateľskú činnosť. kurátorkou výtvarnej 
časti výstavy je katarína Bajcurová, zberateľskej július Barczi.

retrospektíva jeho tvorby, po prvý raz v takom rozsiahlom súbore, umožňuje pochopiť 
súvislosti a význam hodnôt, ktoré v slovenskom výtvarnom umení minulého storočia umelec 
reprezentoval. zmeták bol predovšetkým maliar, grafik a kresliar. stvárňoval motívy inšpiro-

vané krajinou, známe sú jeho autoportréty a portréty, zátišia, grafiky inšpirované ľudovou 
tematikou. venoval sa aj monumentálnej tvorbe (mozaika na priečelí primaciálneho paláca 
v Bratislave, 1959). v rámci krajinárskych inšpirácií k najpozoruhodnejším kompozíciám  
patria diela orientované na motívy starej talianskej architektúry. zmetákove legendárne talian-
ske cesty (od roku 1947) našli svoje reflexie nielen v typických motívoch urbanizovanej  
krajiny, ale aj vo fascinujúcej atmosfére obrazov s nevšednými výtvarnými hodnotami.  
sú výnimočným príspevkom do slovenskej krajinárskej maľby. 

pred časom, v roku 2009, k poznaniu tejto časti zmetákovej tvorby prispela aj neveľká, 
ale o to zaujímavejšia výstava, organizovaná našou Galériou sas, nazvaná ernest zmeták- 
z Benátok do cefalu – architektonický cestopis (v kurátorskej koncepcii jána Bahnu). 

výstižnú, v skratke vyjadrenú charakteristiku princípov jeho tvorby sformulovala  
už v roku 1949 alžbeta Guntherová – mayerová, keď sa vyslovila, že je „...hlásateľom  
veľkej formy a silného výrazu“.

p e t e r  m i k l o š

Vyhlásenie 17. ročníka  
celoštátnej verejnej súťaže

Stavba roka 2011
združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva 
– aBF slovakia, ministerstvo dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja sr, zväz stavebných podnikateľov 
slovenska, slovenská komora stavebných inžinierov, 
slovenská komora architektov, slovenská technická uni-
verzita v Bratislave, stavebná fakulta, slovenský zväz sta-
vebných inžinierov, spolok architektov slovenska, 
technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., prvá stavebná 
sporiteľňa, a. s., vydavateľstvo eurostav, s. r. o. vyhla-
sujú 17. ročník celoštátnej verejnej súťaže 
STAVBA rOkA 2011.

organizátorom je združenie pre rozvoj slovenskej 
architektúry a stavebníctva – aBF slovakia. záštitu nad 
súťažou prevzal prezident slovenskej republiky ivan 
Gašparovič.

poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej reali-
zácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému 
zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom 
v reálnom čase dosiahnuť európske štandardy. jedným 
z gestorov tohto systému je ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja sr a garantmi kvality jeho realizá-
cie sú slovenská komora stavebných inžinierov 
a slovenská komora architektov. 

vyhlasuje sa podľa novej štatistickej klasifikácie stavieb 
pre všetky stavebné diela, budovy a inžinierske stavby  
(novostavby, rekonštrukcie, obnovy), realizované na území 
slovenska, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu regis-
trácie autorov ich architektonického riešenia, projektantov, 
hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov. 

podmienky: dokončená stavba, na ktorú sa vydalo 
kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplat-
nosti v období od 1. apríla 2009 do 30. júna 2011. 

ani jedno prihlásené stavebné dielo v 17. ročníku tejto 
súťaže nesmelo byť prihlásené v predchádzajúcich dvoch 
ročníkoch účastníkom tejto súťaže. pri možných etapách 
realizácie jedného investičného zámeru platí termín nado-
budnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
poslednej jej etapy (stavby) od 1. apríla 2009 do 30. júna 
2011 s tým, že termín nadobudnutia právoplatnosti na 
prvej etape stavby je najneskôr od 1. apríla 2008. 

slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdáva-
nia cien sa uskutoční koncom októbra 2011 v Bratislave 
s účasťou slovenskej televízie. súčasťou tohto podujatia 
bude aj vernisáž putovnej výstavy stavBy roka 2011  
(jej reinštalácia do konca júla 2012), teda výstavy všetkých 
prihlásených odbornou porotou posudzovaných súťažných 
návrhov. 

prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hod-
notí odborná porota s medzinárodnou účasťou (podľa 
predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliad-
kou), a to ich stavebno-technického riešenie, funkčnosť 
a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, 
stavebnú realizáciu, urbanistické a architektonické rieše-
nie, celospoločenský prínos. 

ceNy
podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí: 
tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich 
hlavnú cenu titul stavBa roka 2011.

porota ďalej udeľuje:
dve ceny za celospoločenský prínos: 
cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sr,
cenu primátora hlavného mesta sr Bratislavy, 

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:
cenu slovenskej komory stavebných inžinierov 

za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,
cenu zväzu stavebných podnikateľov slovenska 

za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,
cenu stu v Bratislave, stavebnej fakulty 

za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného 
diela,

cenu technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. 
za optimálne použitie progresívnych stavebných mate-
riálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,

cenu združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a sta-
vebníctva – aBF slovakia 
za originálne urbanistické a architektonické riešenie 
stavebného diela,

cenu vydavateľstva eurostav, s. r. o. 
za komplexne progresívne riešenie architektonického 
diela,

cenu prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 
Bytový dom roka 2011 (vrátane rodinného domu).

súčasťou 17. ročníka celoštátnej verejnej súťaže stavba 
roka 2011 je 3. ročník ceNA VereJNOSTi 2011. 
udeľuje ju verejnosť hlasovaním na internetovom portáli 
zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september 2011). 
prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo 
fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. autor 
architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ 
(stavebná firma), stavebník, stavebný dozor, ak stavebné 
dielo zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.
uzávierka prihlášok do súťaže: 15. máj 2011.

odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie 
podľa súťažných podmienok:

31. máj 2011.
súťažné podmienky stavBa roka 2011 a prihlášky 

do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva 
– aBF slovakia, drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, 
slovenská republika
tel.: +421 2 4329 5525, mobil: +421 903 246 628, 
e-mail: abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk,  
www.stavbaroka.eu

nová taormina ii. 1969. olejová tempera, plátno, 60 × 79 cm, Galéria umenia nové zámkynový prístav v cefalù. 1997. olejová tempera, plátno, 64,5 × 84,5 cm, súkromný majetok
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konferencia 
construction  
Summit 2011

V bratislavskom hoteli Gate One sa konala 
10. februára 2011 konferencia construction 
Summit 2011, ktorá sa venovala, okrem 
iného, aj zaujímavým formám bývania. 

riaditeľ výzkumného centra průmyslového dědictví 
českého vysokého učení v prahe, Benjamin 
Fragner vystúpil s témou: premeny kritérií a prístu-
pov k novému využitiu priemyselného dedičstva – 
odraz v realizovaných projektoch v čr a zahraničí.

priemyselné dedičstvo – cesty od jeho ochrany 
k novému využitiu, bolo témou príspevku heleny 
zemánkovej z fakulty architektury vysokého učení 
technického v Brne. robotnícke kolónie – súčasť 
priemyselného dedičstva, analyzovala klára 
Frolíková palánová, odborná asistentka katedry 
architektúry, Fast, všB-tu v ostrave, konverzia 
ako neoddeliteľná súčasť trvalo udržateľného roz-
voja – bola téma martiny peřinkovej; všB – tu 
ostrava, stavebná fakulta, katedra architektúry.

peter lovich z fakulty architektúry stu Bra-
tislava prednášal tému: aktuálne trendy v oblasti 
konverzie administratívnych budov na špecifické 
formy.

Branislav puškár z Ústavu architektúry bývania, 
obytných a občianskych budov, Fa stu Bratislava 

sa zameral na konverziu panelového bytu na inteli-
gentný.

poobede pokračoval konferenčný maratón prí-
spevkom martina drahoša, business unit manažera, 
vnet, a.s. infraštruktúra objektu ako konkurenčná 
výhoda a priestor pre zníženie nákladov.

marián rybanský, softvérový inžinier pre inteli-
gentné inštalácie knX, aBB, s.r.o. sa zaoberal 
témou: inteligentné inštalácie – štandard budúc-
nosti. aktuálne trendy v oblasti výstavby murova-
ných rodinných a bytových domov.

nové materiály a technológie reagujúce na stále 
sa zvyšujúce tepelnoizolačné parametre budov 
odzneli v prednáške miroslava maříka, marketingo-
vého manažéra, heluz cihlářský průmysl, v.o.s.

Panelová diskusia
na záver podujatia sa uskutočnila panelová disku-
sia – ako zvýšiť kvalitu projektovej prípravy (doku-
mentácie)?

zúčastnili sa na nej: štefan šlachta, hlavný 
architekt mesta Bratislava; oto hornáček, generálny 
riaditeľ a predseda predstavenstva, hornex, a.s.; 
miroslav hrušovský, head of architecture, penta 
investments limited, o.z.; Bohumil kováč, vedúci 
katedry, Ústav urbanizmu a územného plánovania, 
Fa stuBa; jozef Futrikanič, riaditeľ odb. financo-
vania nehnuteľností, československá obchodná 
banka, a. s. a andrea klimková z architektonického 
ateliéru ak2.

informácie o ďalších podujatiach:  
www.informslovakia.sk

Hudec a Slovenská  
architektúra
STV 2, 24. 3. 2011

slovenská televízia pripravila na 24. marca 2011 tematický večer 
o slovenskej architektúre. základ tvorili úspešné filmy režiséra 
ladislava kaboša o architektovi hudecovi a modernej slovenskej 
architektúre. kaboš vytvoril dokumenty, ktoré predstavujú dva  
rôzne póly slovenskej architektúry. Film o architektovi hudecovi  
nás reprezentoval aj na expo v šanghaji. ladislav hudec sa stal 
kontaktnou osobou číny so slovenskom. jeho architektúra vznikala 
v exotickom a hektickom prostredí šanghaja medzi dvoma vojnami. 
druhý film predstavuje zrod a vzostup slovenskej architektúry 
doma.

na diskusii o ladislavovi hudecovi sa zúčastnili okrem režiséra 
architekti zainteresovaní v rozvíjaní hudecovho odkazu. štefan šlachta 
sa ako prvý venoval hudecovej tvorbe. so spolkom architektov sloven-
ska pripravil jeho prvú výstavu. pred rokmi bol aj v šanghaji. archi-
tektka Bendová pôsobí v šanghaji a pozná hudecovo dielo. architekt 
teplan zastupoval v diskusii Banskú Bystricu. architekt studený 
a architektka moravčíková sa do diskusie zapojili okrajovo. pani 
moravčíková upozornila na nejasné zatriedenie kvality a významu 
tohto v koloniálnych štýloch tvoriaceho architekta. 

v tom má pravdu, že vlastne nikto sa nevenuje analýze jeho 
diela a jeho tvorby. hudecova architektúra je tak pestrá a aj exotická, 
že jeho zaradenie môže robiť problémy našim modernistickým  
teoretikom. myslím, že jeho životné dielo je pre pochopenie súvis-
lostí vhodné porovnávať s rovesníkom emilom Bellušom. je to  
vzorový príklad vplyvu prostredia a spoločnosti na architektúru. 
obaja architekti pochádzali z podobného protestantského prostre-
dia. vyštudo vali techniku v Budapešti. každý však tvoril v inom 
prostredí, pre iných klientov a v iných podmienkach. Belluš zostal 
doma. pracoval pre slovenskú podnikateľskú vrstvu. modernu 
transformoval do charakteristického regionálneho štýlu. nebola to 
ortodoxná moderna. jeho tvorba nesie stopy talianskeho raciona-
lizmu i nemeckého monumentalizmu. robil pre tisa i socialistický 
realizmus. to je zrovnateľné s pestrosťou hudecových koloniálnych 
investorov.

hlavne pri kostoloch pre rôzne konfesie hľadal formy príbuzné 
zadávateľovi. pri rodinných domoch rozvíjal Wrightovský a staro-
anglický štýl. v tridsiatych rokoch poznal ameriku a jeho architek-
túra nabrala racionálnejšie modernistickejšie prvky. priniesol si 
nové technológie a aktuálne formy art deco. realizácie z tohto 
obdobia sú už moderné. také diela ako park hotel, Grand theatre  
či dom pre dr. Woo nemáme ani na slovensku. z celosvetového 
hľadiska sú asi významnejšie ako naše domáce stavby z tých rokov. 
park hotel by som označil za najvýznamnejšiu stavbu slovenského 
architekta vo svete.

druhá diskusná téma o súčasnej slovenskej architektúre skon-
čila rozhárane. moderátor najprv položil otázku o dobrej architek-
túre, na ktorú sú už architekti alergickí. nikto mu však nedokázal 
odpovedať prečo je ťažké na takúto otázku odpovedať. pani 
moravčíková sa dokonca pokúsila definovať dobrú architektúru  
ako tú, o ktorej sa píše. na to reagoval architekt teplan poznámkou, 
že architektúra škandinávie je dobrá, pretože sa v nej žije a má 
dobrý štandard. nemusí sa o nej písať, nemusí to byť ikona.  
práve v tieto dni u nás prednášal dánsky architekt Gehl na túto 
tému. divákom televízie je vhodné na otázky moderátora odpovedať 
jasnejšie a netlačiť zo seba aj pomocou gestikulácie rúk nesúrodé 
zložité vety. moderátorove otázky upadali do klišé o developeroch 
a výškových stavbách či pko. architektka Bendová sa jednoznačne 
prezentovala ako predstaviteľka čínskeho pragmatizmu. nedopove-
dané zostali názory na developerov, ktorí sú v kultúrnom svete aj 
predstaviteľmi pozitívnych činov. tí naši „rýchlokvasení“ do tejto 
úrovne ešte nedorástli. západní developeri si uvedomujú svoju 
súčasť stavebnej kultúry, bez ktorej akceptovania nebudú úspešné 
a ani predajné ich stavby.

divákov asi viac zaujali výborné filmy režiséra kaboša. 
moderátor a diskusia len potvrdili rozpačitú úroveň medializácie 
našej architektúry.

j .  B a h n a
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4th international 
OikODOMOS WOrkSHOP: 
Housing and Proximity
istanbul Technical university, 2. – 6. máj 2011

partnermi projektu oikodomos sú univerzity a výskumné centrá 
z Belgicka, Francúzska, slovenska (Fa stu), španielska, 
švajčiarska, veľkej Británie a tureckej časti cypru. projekt sa 
zaoberá aktuálnymi problémami bývania a hľadaním inovatív-
nych riešení, ktoré korešpondujú so sociálnymi, ekonomickými 
a technologickými výzvami súčasnej európskej spoločnosti. 
v rámci svojich vzdelávacích aktivít pripravuje medzinárodný 
študentský workshop 2. – 6. mája 2011 v istanbule, ktorého 
hlavnou témou je “housing and proximity”. cieľom workshopu 
je multikultúrna a interdisciplinárna analýza stavu súčasného 
bývania v suburbánnych oblastiach, návrh densifikácie a tvorba 

kompaktného mestského prostredia, založeného na modeloch 
proximity v jej rôznom ponímaní – fyzická blízkosť, sociálna, 
ekonomická proximita a podobne vo vzťahu k potrebám obyva-
teľov bytu, domu, obytného prostredia, sídla. Workshopu sa 
môže zúčastniť každý záujemca, ktorý do 30. marca 2011 pošle 
v anglickom jazyku motivačný list, cv a krátku úvahu o “proxi-
mite” v bývaní na: oikodomos@architectuur.sintlucas.wenk.be

vybraní účastníci dostanú informáciu do 15. apríla 2011 
a nebudú platiť vložné na workshop.

podrobnejšie informácie nájdete na:  
http://www.oikodomos.org

Odišiel Vladimír kompánek 
(1926 – 2011)

vladimír kompánek bol sochárom, 
ktorý v šesťdesiatych rokoch 
významne spolupracoval s generá-
ciou architektov rovesníkov. 
s milučkým i vilhanom boli kraja-
nia. pochádzal z rajeckej doliny 
a turca. poznal ľudové remeslá 
a ľudovú architektúru. v jeho diele 
boli transformované rozprávky, 
mýty a poetika severného 
slovenska. do dejín architektúry  
je pevne zapísaný jeho totem na 
lúke pred krematóriom. je súčasťou 
architektonickej kompozície. jeho 
vertikála tvorí kontrapunkt k hori-
zontálam terás.

kompának sa významne podie-
ľal aj na dotvorení slovenskej koliby 
na expo v montreale. jeho vrstvené 
reliéfy z nakladaných drevených lát 
boli súčasťou slovenskej reštaurá-

cie. pri vládnom salóniku na letisku v Bratislave sa vojto vilhan 
vrátil k tomuto motívu. kompánek bol už v rokoch 1972 – 73 
persona nežiadúca. napriek riziku investor objednal realizáciu 
poetických reliéfov do vládneho salónika. Boli to motívy hra-
čiek, ktoré vtedy robil, ako východisko z nepriaznivej situácie. 
Úľuv mu bral jeho hračky, a tým mal zabezpečený aspoň 
základný príjem.

o jeho autorstve sa, samozrejme, verejne nehovorilo, aj  
keď priestor slúžil najvyššej politickej reprezentácii. kompánek 
transformoval ľudové umenie so svojou logikou, materiálom, 
technológiami do poetických, moderných kompozícií a v tomto 
názore zostane ukotvený v histórii moderného slovenského 
umenia.

j .  m .  B a h n a

Ako ďalej 
v Hurbanových 
kasárňach?

ohlas na rozhodnutie ministra obrany  
sr dať hurbanove kasárne k dispozícii 
ministerstvu kultúry je v kultúrnej obci 
Bratislavy veľmi pozitívny. namieste je 
však skôr opatrný optimizmus, pretože  
boj o kasárne sa ešte len začína. predstavy 
o novej funkcii týchto objektov sa zatiaľ 
dosť rozchádzajú, rovnako ako aj pred-
stavy o financovaní projektu rekonštrukcie 
či jej harmonograme. prioritou nemôže byť 
sťahovanie úradníkov kultúrnych inštitúcii 
do týchto objektov (slovenské centrum 
dizajnu, hudobné centrum, divadelný 
ústav, literárne informačné centrum, 
národné osvetové centrum, ÚĽuv, 
lúčnica, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví 
a slovenské centrum vizuálnych umení). 
z kasární sa nesmie stať nová administra-
tívna budova, ktorá sa po 16. hodine stane 
mŕtvym domom v centre mesta. naopak, 
musia sem prísť kultúrne funkcie, ktoré 
budú v prevádzke „24 hodín“ a pomôžu 
centrum oživiť. musia to byť prevádzky, 
ktoré sem nepritiahnu stovky áut, ale 
naopak priestor sa stane absolútnou 
doménou pre peších. prezentovaná  
predstava, že rekonštrukcia hurbanových 
kasární sa bude financovať práve z predaja 
budov, ktoré ministerskí pracovníci opus-
tia je tiež zvláštna. pre ministerstvo kultúry 
sr tiež platí, že ich musia ponúknuť iným 
štátnym organizáciám bezodplatným  
prevodom... alebo nie? zdá sa však, že 
najdôležitejšie bude rozhodovanie o tom, 
čo sa tu umiestni. o tomto by nemal  
rozhodovať referent ministerstva – treba 
aby o tom rozhodla programová komisia, 
ktorá dokáže viesť dialógy so širšou  
kultúrnou obcou.

dnešné kasárenské objekty majú  
svoje limity. nie sú to však pamiatkovo 
chránené objekty, ktoré by nebolo možné 
upravovať – možno aj nadstavbou či prí-
stavbou. príkladov je dosť – v susednej 
viedni, Budapešti, kolíne nad rýnom 
a podobne. ako samozrejmosť predpokla-
dám, že riešenie celého areálu sa bude 
hľadať formou verejnej architektonickej 
súťaže. 

priestory podkrovia bloku 
z mickiewiczovej ulice sú dnes v takom 
stave, že už zajtra tu môže niečo začať fun-
govať. sú to, napríklad ideálne výstavné  
či ateliérové priestory. čakanie na začatie 
rekonštrukcie do roku 2014 je neprijateľné. 
za tri – štyri roky budú objekty zdevasto-
vané a rekonštrukcia bude stáť oveľa viac 
ako dnes.

ak by sa hurbanove kasárne stali 
zberňou spomínaných inštitúcii s ich  
úradníkmi, bola by to prehra ministerstva 
kultúry slovenskej republiky aj Brati-
slavčanov.

š t e F a n  š l a c h ta



Výstavy  
v Galérii architektúry SAS
Architekti BB ± 50
6. – 21. 4. 2011
kurátorka: danica turčanová

Architektonická súťaž Vodný svet košice 
28. 4. – 13. 5. 2011
kurátor: martin jerguš

utópie 70. a 80. rokov 
18. 5. – 3. 6. 2011
výstavu kurátorsky pripravili: j. Bahna, a. Gürtler,  
F. kalesný

Výstavy v Banskej Bystrici
cena Dušana Jurkoviča 2010
2. – 12. 5. radnica v Banskej Bystrici
kurátor: p. mikloš

Architektúra Slovenska pred a po r. 1989
výstava fotografií Ľuba Stacha a Tibora Škandíka
23. 3. – 8. 5. stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

cena emila Belluša 2010 
29. 3. – 4. 4. radnica v Banskej Bystrici
kurátor: B. somora

Prednáška na zvláštne témy
spolok architektov slovenska – regionálna rada 
v Banskej Bystrici a architekt jozef Frtús pozvali na pred-
nášku antona uhnáka na zvláštne témy: výskum rodovej 
línie v japonsku a jeho aplikácia na naše podmienky; 
základné prírodné zákony a ich aplikácia do sociálneho 
života; ukážky architektúry južnej kórey.

prednáška sa konala 17. marca v priestoroch bývalého 
klubu architektov na nám. snp 7 v Banskej Bystrici. 

cena fondu výtvarných 
umení 2010
v sieni dušana jurkoviča Balassovho paláca v Bratislave 
sa 16. marca 2011 uskutočnilo slávnostné udeľovanie 
ceny Fondu výtvarných umení za rok 2010. každoročne ju 
udeľuje rada Fondu výtvarných umení za celoživotné dielo 
v oblasti výtvarného umenia. laureátom ceny za rok 2010 
sa stal akademický sochár anton cepka. výstava prác  
laureáta v priestoroch sas trvala do 31. marca 2011.
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SaS 
informuje

M A r e c  2 0 1 1

  4. 3. 1941 Otto SEDLÁK Žilina 70
  6. 3. 1941 Viliam ŠLOPEK Žilina 70
12. 3. 1941 Peter ŠEBESTA Banská Bystrica 70
17. 3. 1936 Anna TOMAŠÁKOVÁ Bratislava 75
17. 3. 1946 Igor GERDENICH Bratislava 65
17. 3. 1951 Katarína BENDOVÁ Bratislava 60
21. 3. 1956 Martin MAŠEK Bratislava 55
24. 3. 1956 Jana ZLÁMALOVÁ Bratislava 55
27. 3. 1961 Peter ONDREAS Bratislava 50

A P r í L  2 0 1 1

  2. 4. 1956 Juraj KOBAN Košice 55
15. 4. 1956 Sylvia MASÁROVÁ Bratislava 55
15. 4. 1961 Zoja DROPPOVÁ Bratislava 50
16. 4. 1941 Darina DUBOVSKÁ Bratislava 70
16. 4. 1946 Danica ZAHATŇANSKÁ Košice 65
17. 4. 1936 Rudolf LAHKOVIČ Stupava 75
24. 4. 1956 Dezidera KOVÁCS Moldava 
  nad Bodvou 55
24. 4. 1961 Ľubica FÁBRI Bratislava 50
29. 4. 1941 Ján GAJDOŠ Bratislava 70
30. 4. 1941 Stanislav LIKAVEC Banská Bystrica 70

Srdečne blahoželáme

j u b i l e á

komora architektov vyhlasuje 
ce∙ZA∙Ar 2011

slovenská komora architektov vyhlasuje jubilejný X. ročník 
ceny slovenskej komory architektov za architektúru – 
ce∙za∙ar 2011. ocenenie ce∙za∙ar sa udeľuje každo-
ročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované 
architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohate-
niu hmotnej kultúry na slovensku v šiestich kategóriách: 
rodinné domy; Bytové domy; občianske a priemyselné 
budovy; rekonštrukcia a obnova budov; interiér; exteriér.

o cenu sa môže uchádzať každý autor, resp. člen 
autorského kolektívu, ktorý bude v čase podania prihlášky 
členom komory. navrhnúť na ocenenie možno architekto-
nické dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. 
prihlášku treba doručiť na Úrad slovenskej komory archi-
tektov do 30. apríla 2011.

o udelení cien bude rozhodovať sedemčlenná  
medzinárodná porota v zložení andrej alexy (sk), john  
B.W. Bosch, Bna (nl), aleš Burian (cz), peter riepl (at), 
iľja skoček (sk), jiří suchomel (cz) a peter čanecký,  
scénograf (sk). porota hodnotí diela vo dvoch kolách. 
v prvom kole vyberá z prihlásených návrhov spravidla  
tri nominácie v jednotlivých kategóriách, v druhom kole – 
po obhliadke nominovaných stavieb – vyberie porota víťazné 
diela, pričom o konečných výsledkoch hlasovania je do ich 
vyhlásenia informovaný len predseda poroty. nominácie 
budú známe po zasadnutí poroty, koncom júna 2011. 
slávnostné vyhlásenie výsledkov ce∙za∙ar 2011 spojené 
s odovzdávaním cien je plánované na 6. októbra 2011.
prihlášku a pokyny k prihláseniu možno nájsť na:  
www.ce-za-ar.sk a www.komarch.sk

pre ďalšie informácie kontaktujte: 
vyhlasovateľ súťaže: slovenská komora architektov, 

panská ulica 15, 811 01 Bratislava, tel: +421254431254; 
email: komarch@komarch.sk, www.komarch.sk, sekretár 
súťaže: anna zajková 

organizačný partner ce·za·ar 2011: design factory, 
Bottova 2, 811 09 Bratislava, tel: +421250201717; 
 email: info@designfactory.sk, www.designfactory.sk

ing. arch. Marián Marcinka
výber z architektonickej tvorby

Fakulta architektúry stu Bratislava vás pozýva v utorok  
3. mája 2011 na vernisáž výstavy ing. arch. marián 
marcinka – výber z architektonickej tvorby, ktorá sa usku-
toční vo vestibule Fakulty architektúry stu Bratislava,  
na námestí slobody 19.

architekt marián marcinka bude mať v stredu 4. mája 
prednášku o vlastných prácach v posluchárni fakulty  
architektúry na 1. poschodí.

16. medzinárodná konferencia
Tepelná ochrana budov 2011
Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy

 
ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sr; 
slovenská komora stavebných inžinierov; česká komora 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; 
technický a skúšobný ústav stavebný n.o.; šála-modi, 
praha; slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť- 
člen zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností 

SerViS 
Domáce poDujatia
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miesto konania: lisabon (portugalsko)
informácie: www.nomadit.co.uk/sief/sief2011

60. rokov vzdelávania v oblasti záhradnej  
architektúry 
termín konania: 21. apríl 2011
miesto konania: sofia (Bulharsko)
informácie: www.ltu.bg

25. európska regionálna konferencia iciD
termín konania: 16. – 20. máj 2011
miesto konania: Groningen (holandsko)
informácie: www.www.icid2011.nl

Letná škola záhradnej architektúry
termín konania: 18. – 20. máj 2011
miesto konania: dessau (nemecko)
informácie: http://193.25.34.143/landschaftsinforma-
tik/211.html

48. svetový kongres ifLA
téma: z mestskej urbánnej krajiny k alpským záhradám
termín konania: 27. – 29. jún 2011
miesto konania: zürich (švajčiarsko)
informácie: www.ifla2011.com

Prehliadka č. 155
Obytný dom urban topos

Termín prehliadky: 13. mája 2011 o 16.00
Miesto stretnutia: mariahilfer straße
Miesto prehliadky: turnergasse 24, viedeň

architektonický ateliér: holodeck architekti  
(arch. marlies Breuss, arch. michael ogertschnig,  
di carolin saile, di christian rottensteiner, nana 
schilling), www.holodeckarchitects.com

stavba je definovaná ako urbánna topografia. je obklopený 
bohatou zeleňou, balkónmi a terasami. každý byt je orien-
tovaný na dve svetové strany. 

informácie: www.oegfa.at/event.php?item=6364,  
tel: +43-1-319 77 15 alebo email: office@oegfa.at

Medzinárodná konferencia

európske fórum  
pre architektonickú politiku

nosnou témou je voda a rieka dunaj. konferencia má, 
v európskom kontexte, upriamiť pozornosť na globálne 
otázky, ktoré vyžadujú spoločné riešenia v urbanizme 
a architektúre.

Témy: 
1. európa, maďarsko, architektonická politika.
2. dunaj a voda – chyťme sa šance.
3. inovácie pre udržateľnosť.
Termín konania: 4. – 7. máj 2011
Miesto konania: vaci ulica č. 62-64 Budapešť

Prednáška
Pier Vittorio Aureli
Práca, mestá, architektúra 

Termín konania: 6. máj 2011 o 19.00 h.
Miesto konania: Gumpendorfer straße 63b, viedeň – 
priestory ig-architektur

pozývajú záujemcov na 16. medzinárodnú konferenciu 
tepelná ochrana budov 2011 – aktuálne tepelnotechnické 
požiadavky a trendy, ktorá sa koná 5. – 6. mája 2011 vo 
vysokých tatrách – štrbské pleso, v hoteli patria.

termín uzávierky prihlášok je 29. apríla 2011. 
viac informácií: ing. eugénia kiselyová,  

organizačná garantka, e-mail: stav@zsvts.sk,  
tel. Fax: 02 / 50207650, www.zsvts.sk

Nové mestské stratégie  
a architektonické aktivity  
vo verejnom priestore 

architektonický časopis era 21 v spolupráci s Goethe 
-inštitútom pri príležitosti vydania čísla o súčasnej nemec-
kej architektúre pripravili diskusné stretnutia na tému nové 
mestské stratégie a architektonické aktivity vo verejnom 
priestore. podujatia sa uskutočnili 10. marca na Fakultě 
architektury čvut v prahe; 11. marca na Fakultě architek-
tury vut Brno a v rovnakom dni podvečer na Fakulte 
architektúry stu Bratislava.

hlavnými prednášajúcimi a diskutérmi boli matthias 
rick (raumlaborberlin) s príspevkom „instantná architek-
túra – príbehy, stavby a experimenty” a klaus overmeyer 
(urban catalyst): „katalyzovanie mestskej transformácie”. 
v prahe sa k nim pripojil skúsenosťami z neziskového  
sektoru jan tilinger (surya, o. s.): „slnečné školy v indic-
kých himálajach, kargyak 4 200 m n. m.”

v Brne kateřina šedá predstavila svoje sociálne  
happeningy pod názvom „zrkadlový vrch”. v Bratislave  
za miestnych aktivistov vystoupil matúš vallo (vsa)  
s najnovšími poznatkami zo svojho newyorského 
výskumného pobytu na tému „dobrovoľníctvo  
vo verejnom priestore”.

Študijná cesta do Milána

cestovná agentúra ars tour a združenie sas – 
interiér*výstavníctvo*design (rudolf melčák) zorganizovali 
študijnú cestu do milána na medzinárodný veľtrh nábytku 
salone internationale del mobile a ďalšie súbežné výstavy, 
predovšetkým euroluce, international Furnishing 
accessories exhibition, salone ufficio a salone sattelite.

cestu po dobrých skúsenostiach z minulých rokov 
obohatili o odborné exkurzie do Bazileja a mulhousu  
a pri návrate účastníci prežijú príjemný deň v padove.

Téma: architektúra a dizajn 21. storočia – bytovky, múzeá, 
showrooms a veľké stavby.

Termín: 12. – 16. apríl 2011
Trasa: Bratislava – Basel – mulhouse – lugano – milano 

– padova – Bratislava
Cena: 390,00 eur/os.(vrátane dph) za dopravu luxusným 

zahraničným autobusom (Wc, video, bufet), ubytova-
nie s raňajkami 4x, večere v hoteli victoria v lugane 
2x, komplexné cestovné poistenie uniQa,  
sprievodcu a občerstvenie počas cesty.

Ďalšie informácie: 
ars tour cestovná agentúra k. adlera 3,  

841 02 Bratislava (mária horváthová): 02/39 64 46 26; 
0905/; maria_horvathova@nextra.sk

alebo u  rudolfa melčáka – tel, fax: 02/63 82 04 92; 
0903/477677; archid@chello.sk

Prečo je dobré zachovať PkO?

na tlačovej besede o riešení pko v kontexte nábrežia 
a v súlade s verejným záujmom odzneli 17. marca 2011 
odborné názory na urbanisticko-architektonické, pamiat-
kové, kultúrne a spoločenské hodnoty pko. prezentovali 
ich jana Gregorová, henrieta moravčíková, zora 
pauliniová a ďalší. 

Architectura delineata et sculpta 
/ Obraz architektúry v grafike  
16. – 18. storočia

SNG esterházyho palác, 1. posch.,  
Nám. Ľ. Štúra 4, Bratislava
(31. marec – 29. máj 2011)

výstava tematizuje architektúru v jej rôznych polohách 
videnú a stvárňovanú predovšetkým v grafickom médiu, 
ale aj v kresbe a maľbe 16. – 18. storočia. približne  
160 diel zo zbierok slovenských múzeí a galérií predstaví 
architektúru od teoretických traktátov, cez dobové pohľady 
na stavby minulé i súdobé až po diela ideálnej, efemérnej 
a triumfálnej architektúry v období baroka. pritom je archi-
tektúra predstavená nielen z pohľadu architektov a scéno-
grafov, ale aj ako prostriedok dekorácie a predmet zobrazo-
vania.

SerViS 
zahraničné poDujatia

Prehľad podujatí ifLA a efLA

kongres: funkcia krajiny a manažment zachovania
termín konania: 3. – 8. apríl 2011
miesto konania: viedeň (rakúsko)
informácie: http://meetings.copernicus.org/egu2011/

Medzinárodná vedecká konferencia záhradnej 
architektúry
termín konania: 14. – 21. apríl 2011
miesto konania: zadar (chorvátsko)
informácie: www.catpaisatge.net/docs/workshop_croazia.
pdf

10. medzinárodný kongres: Ľudia vytvárajú mestá
termín konania: 17. – 24. apríl
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predmetom prednášky bude analýza vzťahov medzi trans-
formáciou práce a vývojom architektonickej formy. 
informácie: www.oegfa.at/event.php?item=6362

Prehľad podujatí uiA

Sympózium na tému: Denné svetlo
termín konania: 3. – 5. máj 2011
miesto konania: lausanne (švajčiarsko)
informácie: lena chawes, e-mail: lena.chawes@velux.com

konferencia na tému: ekológia
termín konania: 11. – 14. máj 2011
miesto konania: new orleans (usa)
informácie: www.aia.org

30. výročie založenia únie a Valné zhromaždenie 
únie architektov v Afrike
termín konania: 23. – 25. máj 20
miesto konania: luanda (angola)
informácie: seif alnaga e-mail: uiaegypt@mail.compresi-
dent alebo www.aua-architects.org/

konferencia kráľovského architektonického  
inštitútu v kanade (rAic)
termín konania: 24. – 27. máj 2011
miesto konania: vancouver (kanada)
informácie: www.raic.org/

Valné zhromaždenie ruskej architektonickej  
akadémie a konferencia na tému: sociálne normy 
a kvalita života v architektúre
miesto konania: 14. – 27. mája 2011
miesto konania: orel (ruská federácia)
informácie: raasn.ru/aasn_e.htm alebo  
e-mail: raasn@edunet.ru

Národné zhromaždenie federácie architektov 
Mexika
termín konania: 24. – 28. mája 2011
miesto konania: villahermosa (mexiko)
informácie: www.arquitab.org.mx

4. medzinárodný seminár na tému: Zachovanie 
modernej architektúry
termín konania: 28. máj – 23. jún 2011
miesto konania: helsinki (Fínsko)
informácie: www.iccrom.org

24. svetový kongres uiA
25. valné zhromaždenie uiA

Miesto konania: tokyo, japonsko
Termín konania: 25. september –  

1. október 2011
Hlavná téma: desiGn 2050

architektúra v 21. storočí zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu 
pri vytváraní udržateľnej spoločnosti a atraktívnych miest 
ako i v ochrane ľudského života a životného štýlu.

registračný poplatok: 40.000 jpy (asi 340 eur),  
študenti 15 000 jpy (asi 130 eur)

termín úhrady registračného poplatku: 31. júl 2011

Program: zasadnutie výboru uia,  
valné zhromaždenie uia.

súčasťou kongresu bude aj slávnostné udelenie zlatej 
madaily uia udeľovanej za celoživotné dielo architekta, 
cena sira patricka abercrombie za urbanizmus a územný 
rozvoj, cena augusta pereta za významné novátorské pou-
žitie technológií v architektúre, cena jeana tchumi za 

architektonickú kritiku a architektonické vzdelávanie,  
cena sira roberta mathewa za pokrok v oblasti ľudského 
bývania, cena vassilisa sgoutasa za prínos v oblasti 
odstránenia chudoby a následkov katastrof a napokon 
vyhlásenie výsledkov študentskej súťaže.

sprievodné podujatia kongresu: prednášky, diskusie, 
dizajnérske dni, workshopy, veľtrh, výstavy. prednášajú: 
Fumihiko maki (architekt, japonsko), david adjaye  
(architekt, Británia), christoph ingenhoven (architekt, 
nemecko), vladimír šlapeta (architekt-historik, česká 
republika), kazuyo sejima (architekt, japonsko),  
ryue nishizawa (architekt, japonsko) 

informácie o kongrese a registrácia:  
http://www.uia2011tokyo.com/en/

Vinárský komplex
Winzerhof Dockner

v nedeľu 20. marca 2011 o 11.00 h sa slávnostne začalo 
so stavbou nového vinárskeho komplexu Winzerhof 
dockner v höbenbachu pri kremsi v rakúsku. zúčastnili 
sa ho architekti lukas a Fritz Göebl, viceprimátor mesta 
paudorf josef Böck, za investorov josef a sepp dockner, 
staviteľ max Fraiss a prezident vinárskeho združenia dol-
ného rakúska Franz Backknecht. 

v nasledujúcich mesiacoch vyrastie v údolí pri kremsi 
vinársky a kulinársky komplex, kde si návštevníci budú 
môcť ochutnať i zakúpiť vína, prezrieť si skladové priestory 
aj pálenicu. 

Výstava Marcel Breuer –  
Dizajn a architektúra

marcel Breuer (1902 – 1981) patrí k najvýraznejším osob-
nostiam architektúry a dizajnu 30. rokov 20. storočia. 
absolvent školy Bauhausu ako 23 ročný vytvoril mobiliár 
z ohýbanej  rúrkovitej ocele, a tým inšpiroval súčasníkov 
ale i  ďalšie generácie dizajnérov. po emigrácii do ameriky 
v roku 1937 sa venoval architektúre, sú známe najmä jeho 
rodinné domy, ale tiež kostoly, múzeá a univerzity. 
trvanie výstavy: 16. marec – 3. júl 2011.
otvorené denne okrem pondelka od 10 h. do 18 h.
miesto konania: hofmobiliendepot  möbel museum Wien, 

andreasgasse 7, 1070 viedeň.
vstupné: 6,90 eur / 5,50 eur / 4,50eur, od 1. apríla  

7,90 eur / 6,50eur / 5,50eur.
výstavné priestory sú dostupné aj imobilným  

návštevníkom. informácie: www.hofmobiliendepot.at 

Výsledky súťaže  
Trimo urban crash

súťaž, ktorá podporuje kreatívne zmeny v urbanistickom 
okolí s využitím moderných stavebných materiálov a tech-
nológií sa uskutočnila od 15. októbra 2010 do 31. januára 
2011. zapojili sa do nej študenti z 56. krajín sveta, ktorí 
spolu predložili 363 návrhov viacúčelovej tribúny na  
sídlisku Fužine v slovinsku. 

víťazmi medzinárodnej súťaže pre študentov architek-
túry a dizajnu trimo urban crash sú poľskí študenti 
Wojciech nowak a martynika Bielawska z fakulty architek-
túry  v meste Gliwice. kombináciou hlasov verejnosti 
(návštevníci  internetovej strany www.trimo-urbancrash.

com) a odbornej poroty bola vybraná ich myšlienka 
viacúčelovej tribúny na sídlisku Fužine.

druhé miesto patrí slovinským študentom, tretie 
miesto získal študent z nového zélandu. slávnostné vyhlá-
senie víťaza a otvorenie objektu sa uskutoční na sídlisku 
Fužine v hlavnom meste slovinska tento rok v júni. 

víťazná »tribúna života« je viacúčelový športový  
a kultúrny architektonický projekt, ktorý ponúka možnosť 
stretávania sa a organizácie festivalov. druhé miesto získali 
matej ramšak a aleksij vičič z fakulty architektúry  
v ljubljane, ktorí navrhli most, spájajúci rieku so školským 
ihriskom a zároveň symbolizuje spolužitie rozličných 
generácií na sídlisku Fužine. tretie miesto získal 
novozélanďan Gabriel Xie, študent fakulty architektúry  
v aucklande, ktorý navrhol konštrukciu určenú na stretnu-
tia, vystúpenia na pódiu a detské hry.

vybrané bolo aj najlepšie konceptové riešenie,  
ktoré tento rok prichádza z Bosny a hercegoviny. nedim 
mutevelić, študent architektúry v sarajeve, a amar 
zahiragić, študent na fakulty umenia v sarajeve presvedčili 
odbornú porotu s sémantickou hrou menších inštalácií  
v tvare písmen po celom sídlisku.

Město nad městem Δ Vize karla 
Pragera

dom nad domom, mesto nad mestom, nový stavebný druh
centrum pre stredoeurópsku architektúru a národné 

múzeum pozývajú na  výstavu město nad městem Δ vize 
karla pragera.

desať rokov po smrti jedného z najvýznamnejších 
architektov československa sa po prvýkrát predstavuje 
záujem tohoto architekta o super štruktúry. Budova býva-
lého Federálneho zhromaždenia „dom nad domom“ sa 
stala impulzom pre architektovu víziu „mesta nad mes-
tom“, ktorej sa venoval v sedemdesiatych rokoch.

výstava sa uskutočňuje v novej budove národného 
múzea, v budove bývalého Federálneho zhromaždenia, 
vinohradská 1, praha 1 a potrvá do 17. apríla 2011.

Súčasťou je tiež sprievodný program k výstave: 
 kurátorské výklady 
 komentované prehliadky po budove bývalého 

Federálneho zhromaždenia
 prednášky odborníkov 
 prehliadky iných realizovaných stavieb karla pragera 
 Filmové projekcie 

aktuálne informácie o sprievodnom programe nájdete 
na: www.ccea.cz a www.nm.cz
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domy elegantne a inteligentne:

vila na Bradlianskej ulici od emila Belluša
autori rekonštrukcie: matej Galanda,  
peter hažer, juraj radošovský;  
element aa Bratislava

dom zlomu v kynceľovej
autori: Branislav hovorka, martin pauliny;  
hovorka pauliny architekti Banská Bystrica

clip house madrid 
autori: F. javier Bernalte a jose luis leon;  
Bernalte-leon y asociados, španielsko

vila na Bradlianskej.  
Foto: peter Gula

dom zlomu v kynceľovej.  
Foto: hovorka pauliny architekti 

clip house madrid.  
Foto: Bernalte-leon



Tematicky špecializované odborné semináre
pod názvom Prezentačné dni, organizované 
Architektonicko-stavebným informačným cen-
trom sú už 17 rokov jedinečnou možnosťou os-
obného kontaktu odborníkov z oblasti
stavebníctva na strane jednej a zástupcov
prezentujúcich sa spoločností, ktoré informujú
o výrobkoch, materiáloch, technológiách 
a novinkách na strane druhej.

Ako najväčší organizátor odborných semi-
nárov a prezentácií v stavebnej profesii sme od
januára do konca marca 2011 zorganizovali 27
prezentačných dní, v 17 mestách Slovenska,
na ktorých sa odprezentovalo 82 výrobných 
a obchodných firiem zo SR i zahraničia.

Počas týchto podujatí si prednášky vypočulo
viac ako 2500 architektov, projektantov 
a ďalších odborníkov, ktorí využili prítomnosť
odborných zástupcov prezentujúcich sa
spoločností k získaniu informácií a nadviazaniu
nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu. 

Pre rok 2011 sme pre Vás pripravili 6 tema-
tických zameraní:
– Novostavba, rekonštrukcia, modernizácia
– Lídri stavebného priemyslu
– Aqua
– Vykurovanie, klimatizácia, vzduchotechnika
– Fasádne systémy, konštrukcie, okná, dvere, 

brány
– Design a architektúra v interiéri

Prezentačné dni si počas doby svojej pôsob-
nosti našli početnú skupinu priaznivcov, ktorá
sa neustále rozširuje, medzi poslucháčmi aj
prezentujúcimi sa firmami. 

Názory zúčastnených odborníkov –
poslucháčov na prezentačné dni:

„Prezentačné dni poskytujú priestor na bližšie
oboznámenie sa s produktmi aj prednášajúcimi
a nadviazanie nových kontaktov. Osobný kon-
takt nenahradí žiaden článok alebo obrázok, je
veľký rozdiel medzi reklamnými informáciami 
a informáciami odbornými, technickými. Sys-
tém týchto prednášok a prezentácií je pre mňa
ideálny.“ Ing. Ambróz, projekcia

„Ako účastník týchto prezentácií si v pokoji
prediskutujem svoj problém – riešenie mám 
z prvej ruky. Ja osobne vždy posuniem dobrú

informáciu, alebo nové trendy aj svojím kole-
gom architektom alebo šéfovi firmy, ktorá pro-
jekt realizuje.“  Ing. arch. Kozáková

„Je to najlepší spôsob získavania informácií 
v stavebníctve.” Ing. Rimarčík, projekcia

„Kultivovaný a príjemný spôsob s možnosťou
operatívnej komunikácie.” Ing. Václavíková, 
referent investičnej výstavby

„Dobrý spôsob získania nových informácií v
mieste svojho bydliska.” Ing. Fedor, projekcia

Plán prezentačných dní 2011:

NOVOSTAVBA, REKONŠTRUKCIA,   
MODERNIZÁCIA
14. 04. – Bratislava
15. 04. – Piešťany
18. 05. – Nitra
19. 05. – Skalica
20. 05. – Žilina 
09. 06. – Bratislava
12. 10. – Komárno
13. 10. – Zvolen
14. 10. – Liptovský Mikuláš
26. 10. – Prešov
27. 10. – Košice 
10. 11. – Bratislava 
11. 11. – Banská Bystrica

LÍDRI STAVEBNÉHO PRIEMYSLU
06. 04. – Banská Bystrica 
07. 04. – Dunajská Streda
08. 04. – Trenčín
04. 10. – Bratislava
05. 10. – Bojnice
24. 11. – Trnava
25. 11. – Martin

AQUA
11. 05. – Bratislava 
12. 05. – Banská Bystrica
13. 05. – Košice
08. 11. – Žilina
09. 11. – Nitra

VYKUROVANIE, KLIMATIZÁCIA, 
VZDUCHOTECHNIKA
07. 09. – Bratislava 
08. 09. – Nitra 
09. 09. – Banská Bystrica 
29. 09. – Trenčín
30. 09. – Trnava

FASÁDNE SYSTÉMY, KONŠTRUKCIE,  
OKNÁ, DVERE, BRÁNY
27. 09. – Košice
28. 09. – Prešov 
06. 10. – Žilina
07. 10. – Poprad

DESIGN A ARCHITEKTÚRA V INTERÉRI
07. 12. – Bratislava
08. 12. – Žilina
09. 12. – Košice

Srdečne Vás pozývame na tieto odborné 
podujatia, viac informácií nájdete na našej
stránke  www.asice.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PREZENTAČNÉ DNI 2011
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