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13. bienále architektúry v benátkach

udalosťou tejto jesene je 13. Bienále architektúry v Benátkach. aj tento 
rok putujú architekti z celého sveta do mesta na lagúne, do chrámu 
architektúry. Bienále je veľké divadlo, ktoré sa odohráva v kulisách nád-
herného mesta. je to cirkus v hlavnej úlohe s architektúrou, je to feno-
mén, ktorý si vás získa naplno. pýtam sa, prečo slovensko nedokáže na 
tomto svetovom fóre predstaviť niečo príťažlivé a charakterizujúce našu 
architektúru? je to už od roku 2004 tretí nevydarený pokus, kedy pred-
vádzame svetu prázdne steny pavilónu. podobne dopadajú aj naše 
expozície na svetových výstavách.  

Foto: j. m. Bahna

3
Igor thurzo
Viaceré civilizácie v dejinách 
trpeli syndrómom babylonskej 
veže, dostali sa na vrchol, keď už 
nevedeli čo od dobroty a potom 
sa rozpadli na prach. 

4
soňa motusová
zaujímavou črtou miest býva 
aj priemyselná architektúra. 
Vyslúžilé manufaktúry 
a továrničky sa menia na 
miesta plné života s galériami, 
ateliérmi, kaviarničkami. aj 
slávna londýnska tata Gallery 
je bývalá fabrika. Len u nás to 
nejde.

9
zoja droppová
balassov palác je krásny 
a obdivovaný našimi 
návštevníkmi aj turistami. Je 
národnou kultúrnou pamiatkou 
1. kategórie, čo so sebou prináša 
komplikovanú prevádzku a  
zvýšené náklady.
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Realita a kultúrnosť
Ad: Ivan Szabó: Nostalgia a realita.  

Fórum architektúry č. 4/2012, s. 5.

Vďaka novinárovi Ivanovi Szabóovi, že „inakším“ pohľa-
dom zavŕtal do problematiky naoko banálnej, pritom 
s hlbším významom.
 Asi roku 1954 nás, vtedajších poslucháčov architektúry, 
vzal profesor Piffl na exkurziu po českých mestách. Keď 
sme prišli do Chebu, videli sme mesto, vtedy veľmi zane-
dbané, ako pomaly berie skazu. O niekoľko rokov Česi 
dokázali tento stav prekonať a Cheb, mesto „ošarpané, 
potkanmi popreliezané“ (slová I. Szabóa) obnoviť.  
Po 2. svetovej vojne Poliaci obnovili zrúcanú Varšavu 
a Gdansk. Keď som bol pred 40 rokmi na služobnej ceste 
v Bulharsku, obdivoval som nádherne obnovené historické 
mesto Koprivštica. Vtedy som mal možnosť porovnať 
aj naše kultúrne povedomie s kultúrnym povedomím 
Bulharov: keď náš služobný mikrobus prechádzal cez prie-
smyk Šipka, zastal, všetci prítomní bulharskí kolegovia 
spontánne vystúpili a išli vzdať úctu tým, ktorí na týchto 
miestach kedysi padli v boji za oslobodenie Bulharov spod 
tureckej nadvlády. Bulhari si ctia Cyrila a Metoda, ale kde 
sme my vo vzťahu k tejto historickej epoche v kultúre 
Slovanov v porovnaní s nimi? 
 Nedávno som počul názor: „My Slováci sme barbari. 
Potrebujeme nad sebou pána. Keď nás pustia z reťaze, 
dokážeme iba ničiť.“ Je naša technokratická „filozofia“ 
určitým odrazom stavu nášho kultúrneho povedomia? 
Ale áno, snažíme sa diery v našej kultúrnosti plátať/kom-
penzovať: zavše sa tvárime ako imperiálna veľmoc, ktorá 
má korene vari pri stvorení sveta, veselo pestujeme mýty, 
mýtom staviame pyšné memoriály (Svätopluk). Alebo 
Matica sa pohráva s myšlienkou vyhlásiť 14. marec za 
štátny sviatok.
 Na druhej strane niekoľko príkladov: Trpel „nostalgiou“ 
Dušan Jurkovič, keď išiel obnovovať Čičmany, keď projek-
toval Pustevne na Radhošti? Trpela „nostalgiou“ moderná 
žena 20. storočia Alica Masaryková, keď horlila za kul-
túrne dedičstvo slovenského vidieka? Trpeli „nostalgiou“ 
moderní architekti Belluš a Hruška, keď sa stavali proti 
výstavbe mosta pred bratislavskou Židovňou? Trpel 
„nostalgiou“ Alfréd Piffl, keď kreslil Podhradie a horlil 
za obnovu hradu nad ním? Trpel „nostalgiou“ modernista 
Alexander Matuška, keď išiel (márne) orodovať k minis-
trovi Válkovi za banskobystrický Hušták? Trpeli „nostal-
giou“ Vojtech Mihálik a Roman Kaliský, keď sa postavil 
proti zbúraniu starého Martina?

Apropos: Netrpeli „nostalgiou“ Paladio a renesanční 
architekti, pripomínajúci si zašlú slávu starého Ríma? 

Netrpel „nostalgiou“ aj veľký modernista Le Corbusier, 
túžiaci po návrate ku prostote/jednoduchosti na spôsob 
architektúry prírodných národov?

Kto je na vine, že pozoruhodné dielo industriálu na 
dunajskom nábreží, pôvodne určené pre Dunajské veľtrhy 
a úspešne transformované na kultúrne účely, berie skazu? 
Kto je na vine, že zodpovední sa vykašľali na niekdajší  
priľahlý park? Podstata problému nie je v tom, že v PKO 
vystupovali Werich a Horníček alebo sem chodievali mladí 
na tanečné. Podstata problému je vo vzťahu k prostrediu 
a mierke krajiny, v kultúrnosti urbanizmu. Bolo by pekné, 
keby sa majitelia obrovských peňazí napr. rozhodli, že 
PKO ako pamiatku niekdajšieho industriálu, architektúry 
aj kultúrnych dejín jednoducho obnovia do pôvodného 
stavu ako dar občanom. Možno, že by potom pocítili čosi 
ušľachtilého v srdci. Je to utópia alebo krok ku zlepšova-
niu tejto doby, trpiacej na diagnózu insufficientia cordis 
(nedostatočnosť srdca, lepšie povedané – nedostatočnosť 
idealizmu)?
 Notabene Eiffelovka. Práve ju si vybral niekdajší fúzatý 
diktátor so zdvihnutou pravicou, túžiaci po svetovláde, 
aby sa z nej kochal pohľadom na okupovaný Paríž, ako sa 
predtým kochal pohľadom z Pražského hradu na okupo-
vanú Prahu; po dobytí Moskvy zamýšľali jeho technokrati 
zaplaviť miesto po metropole Ruska veľkým umelým jaze-
rom. Mimochodom, menovaný pán mal vraj v úmysle 
zrovnať so zemou aj Paríž a Londýn, ale Parížu v ostatnej 
chvíli udelil milosť. Technokrati tohto „vedecky riade-
ného“ sociálneho inžinierstva chceli nastoliť poriadok 
vo svete napríklad aj tým, že z chaosu ľudských rás 
vyberú iba jednu, tú správnu a čistú a ostatné „menej-
cenné“ pošlú do plynu. Nejde tu o syndróm Babylonskej 
veže, ktorá mala pôvodne siahať až do neba a vyzývať 
na súboj samotného Stvoriteľa? Možno, že proti syndró-
mom Babylonskej veže sa zavše ozvú tí obyčajní občania 
s trochou zdravého rozumu, aby upozornili na otázku 
miery vecí vo svete. Jednoducho, dôležitá je schopnosť 
rozlišovať.
 Stavitelia Babylonskej veže v biblickom príbehu sa 
naostatok rozhádali, rozišli a dielo ponechali osudu. 
Príbeh Babylonskej veže je príznačným príkladom osudu 
istých civilizácií. Viaceré civilizácie v dejinách trpeli syn-
drómom Babylonskej veže, dostali sa na vrchol, keď už 
nevedeli čo od dobroty a potom sa rozpadli na prach. 
Kto zaručí, že naša dnešná, na okázalý prepych a konzum 
navyknutá civilizácia, bude trvať večne, že sa nezamoce 
vo svojich problémoch a aj ona sa naostatok neocitne na 
konci? Možno jej trosky budú dakedy obdivovať ľudia 
budúcich generácií a civilizácií s „nostalgiou“. Ale ak 
niečo z našej civilizácie prežije, pravdepodobne to bude 
Beethovenova Deviata s Ódou na radosť – Schillerovou 
básnickou víziou o bratstve a rovnosti ľudí – dodajme, že 
slobodných od pokúšania prepychu a konzumu, od syn-
drómov Babylonskej veže. Budú ju s oduševnením počúvať 
a ňou sa inšpirovať aj ľudia budúcnosti.

I G O R  T H U R Z O
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martin Jančok 

dom k, rusovce

11
zuzana poórová

kassa – kaša – čaňa,  
nový život pri vode – múzeum  

archeológie.
cena prof. jozefa lacka 2011/2012

12
adrian d. smith

Burdž chalífa 
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p o h Ľ a D

komunisti, developeri 
a genius loci

keď som v polovici sedemdesiatych rokov prišla 
študovať do Bratislavy, práve sa „zabehával“ nový 
most cez dunaj. nazvali ho most snp a s kaviarňou 
Bystrica na vysokých pylónoch bol mierne prehnutý, 
moderný, elegantný, z pohľadu doby priam futuris-
tický. ale – na druhej strane most a jeho pokračova-
nie necitlivo prekrojili podhradie, odstránili židov-
skú synagógu a naznačili, že komunistom historické 
dedičstvo môže byť ukradnuté. Bratislava most 
potrebovala, cez dunaj viedol len jeden, ten, čo 
po vojne postavila červená armáda (a dnes je pre 
dopravu uzavretý). predsa len som však mala  
v spoznávaní genia loci slovenského hlavného 
mesta šťastie.

ako je známe, život študentský je život bujarý. 
aj my sme svoje zelené roky delili medzi fakultu, 
internát a bratislavské viechy. Bolo ich nerátane. 
mohli sme skončiť u veľkých či malých Františká-
nov, skúšky sa zapíjali u zbrojnoša, pod baštou, 
alebo v Bulharskej, nešťastné lásky na vysokej 44 
či v kryštál bare. Bratislava bola aj vinohradnícke 
mesto – a bolo to vidno. tento aspekt jedného 
z najmenších európskych hlavných miest sme si 
mali uchovať, mohol sa stať cennou turistickou 
devízou. ale nestal. dnes už takmer nič z tradícií 
bratislavských viech nezostalo. aj vinohradov je 
na mestských a prímestských svahoch čoraz menej. 
a za to už nemôžu komunisti. nová doba zrodila 

nových dravcov. spoločné pôsobenie tých starých 
a nových dáva mestu poriadne „na frak“.

keď sa niekedy ocitnete v spojených štátoch 
amerických, pozorne počúvajte sprievodcu. Bude 
vám rozprávať, ako rýchlo postavili niektorý z mra-
kodrapov v city (downtowne) a koľko ton ocele, 
betónu a skla na to použili. nič iné sa totiž o tých 
mrakodrapoch nedá povedať. nemajú dušu. kdesi 
na západnom pobreží ma uchvátil reklamný nápis 
na obchode, ktorý sa hrdil svojou dlhoročnou tradí-
ciou – založili ho „už“ v roku 1968! my si tradície 
nectíme. nehovorím, že každé mesto má vyzerať ako 
francúzske carcassonne, ale rozbiť existujúce histo-
rické centrum pre rýchlostnú cestu pre autá je jed-
noducho nerozum. premeniť tradičnú a obľúbenú 
vinárničku na fastfood je svätokrádež. pozrime si 
len, ako dopadol bratislavský Firšnál s jeho maleb-
nými uličkami. najprv ho zničili komunisti, ktorí 
potrebovali veľký „plac“ na zhromaždenia, neskôr 
ho ohrozoval Gottwald so svojou družinou, ale ani 
fontána s rozpuknutým lipovým kvetom mu nevrátila 

cena  
dušana Jurkoviča 
2012

V priestoroch spolku architektov 
slovenska 27. – 28. septembra 
2012 zasadala medzinárodná 
porota ceny dušana Jurkoviča 
2012 v zložení:  
andreas Gerner (rakúsko), 
krzysztof Ingarden (poľsko), 
Jan Šépka (Česko), branislav 
hovorka (za kolektív laureátov 
ceny dušana Jurkoviča 2011), 
Václav kohlmayer (slovensko), 
Ivan masár (slovensko).  
za predsedu poroty zvolili  
Jana Šépku.

do súťaže o cenu dušana jurkoviča  
na rok 2012 bolo prihlásených 34 
architektonických diel. v prvej časti 
zasadania si členovia poroty prezreli 
panely súťažných prác a oboznámili 
sa s obsahom predloženej dokumentácie. 
na jej základe vybrali diela určené na 
obhliadku.

po obhliadke stavieb a nasledujúcej 
diskusii porota hlasovaním rozhodla – na 
cenu dušana jurkoviča 2012 nominovala 
bez určenia poradia diela:

jeho bývalý pôvab. Bývalá Fürstenalee (aleja, poču-
jete to?) sa stala námestím Gottwaldovým a neskôr 
námestím slobody. Genius loci sa stratil navždy.

Zaujímavou črtou miest býva aj priemyselná 
architektúra. vyslúžilé manufaktúry a továrničky sa 
menia na miesta plné života s galériami, ateliérmi, 
kaviarničkami. aj slávna londýnska tata Gallery 
je bývalá fabrika. len u nás to nejde. developeri 
spolu so skorumpovanými politikmi sa nestarajú 
o charakter mesta, o jeho tvár. verejný záujem 
je im ukradnutý, súkromné kontá sú dôležitejšie. 
občianska spoločnosť je v plienkach, a ak sa predsa 
len vyskytnú protesty, záujmový objekt sa zbúra 
potajomky, za včasného rána, v sobotu, či tak 
nejako. pokuty sú smiešne. ak by developeri naprí-
klad v ríme mali také možnosti, ako majú naši, 
Záhrady vily Borghese by boli dávno rozparcelo-
vané, v najstaršej rímskej štvrti trastevere by stáli 
sklené mrakodrapy a oproti chrámu svätého petra 
budovy bánk a poisťovní vyššie ako samotný chrám. 
aj londýnsky hyde park či newyorský central park 
by zastavali.

otázne je, ako zastaviť tento trend. architekti 
samotní, ba ani hlavný architekt mesta nemajú proti 
developerom (a politikom) žiadne kompetencie. 
aj urbánna architektúra vychováva. ak dnes mladý 
človek pozná len nákupné centrá a fastfoody, ľahko 
môžeme vychovať generáciu, ktorá jedáva len ham-
burgery a pije citrónové pivo, generáciu, ktorá je 
presvedčená, že michelangelo je nindža korytnačka 
a Beethoven bernardín. Zabudnú na krásu a kvalitu 
a prestanú ju vyžadovať. musíme preto aj v architek-
túre pripomínať, že my nie sme chabá kópia usa, 
že sme svojbytní a hrdí európania.

s o ň a  m o t u s o v á

soňa motusová sa narodila v nitre v roku 1955. 
vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte uk. 
po absolutóriu pôsobila v denníkoch, týždenníkoch  
i spravodajskej agentúre. Žije v Bratislave.

n  čerpacia stanica Gas, Galanta  
autori architektonického riešenia: 
adam jirkal, jerry koza, tomáš 
kalhous; architektonický ateliér: 
ateliér sad, s.r.o.

n  slamená kupola – ateliér, hrubý Šúr 
autori architektonického riešenia: 
Gernot minke, Bjorn kierulf; 
architektonický ateliér createrra, s.r.o.

n  rodinný dom patio, nitra 
autor architektonického riešenia: ivan 
matušík

n  rodinný dom v Banskej Bystrici 
autori architektonického riešenia:  
igor Šimončík, marek dupej; 
architektonický ateliér: archis, s.r.o.

výstava súťažných prác bude otvorená 
v dňoch 15. 11. – 7. 12. 2012 v Galérii 
architektúry sas, panská 15, Bratislava.

slávnostné odovzdávanie  
ceny dušana Jurkoviča (spolu 
s ďalšími architektonickými 
oceneniami spolku architektov 
slovenska) sa uskutoční 
29. novembra 2012 v zrkadlovej 
sále primaciálneho paláca 
v bratislave.

l .  j á c h i m o v á
kancelária sas

václav kohlmayer, andreas Gerner, krzysztof ingarden, jan Šépka, ivan masár, Branislav hovorka 

čerpacia stanica Gas, GalantaFoto: internet

rodinný dom v Banskej Bystrici slamená kupola – ateliér, hrubý Šúr

rodinný dom patio, nitra
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preDStaVujeme

dom k, rusovce

autor: martin jančok
spolupráca na interiéri: aleš Šedivec
stavebná časť: vojtech jačišin
statika: vladimír durbák, Bekos
realizácia: kontrakting, s.r.o.
projekt: 2008 – 2009
realizácia: 2009 – 2011
podlažná plocha: 250 m 

prvotnou predstavou klientov bolo bývať 
v jednopodlažnom dome s pôdorysom 
v tvare l. vďaka ich otvorenosti a postupne 
vybudovanej dôvere sme následným pre-
hodnocovaním požiadaviek nakoniec 
dospeli k sofistikovanejšiemu výsledku. 
svojím umiestnením, pozdĺž severnej hrany 
pozemku, tvorí dom hranicu medzi prístupo-
vou cestou a vlastnou súkromnou záhradou. 
odsadenie od uličnej čiary vytvára priedo-
mie, neoplotený poloverejný priestor prí-
stupný z ulice – miesto pre susedské 
stretnutia a hry detí s ich kamarátmi. v pros-
tredí s absenciou akéhokoľvek verejného 
priestoru, kde na cestu nadväzuje úzky 
chodník (aj to iba na jednej strane) a za ním 

obvykle nasleduje vysoký múr, takéto uvoľ-
nenie supluje nedostatky urbanistického 
plánu zóny.

dom na viacerých úrovniach prehodno-
cuje vzťah medzi spoločným a privátnym, 
otvoreným a uzavretým. to vedie k zavrhnu-
tiu tradičného členenia na dennú a nočnú 
časť. spálňa rodičov a detské izby sú umiest-
nené v dvoch protiľahlých stranách objektu. 
priestorovo dominantná obývacia izba, cen-
trum rodinného života, sa nachádza medzi 
nimi. táto časť domu je presvetlená západ-
ným svetlíkom, ktorý vpúšťa do interiéru 
svetlo v neskorých poobedňajších a večer-
ných hodinách. kým severná strana 
objektu pôsobí uzavreto a nedobytne, južná 
fasáda je celá presklená a veľkoryso otvára 
dom smerom do záhrady. jednotlivé izby 
sú pôdorysne vyposúvané tak, aby získali 
čo najviac svetla. otáčajú dom na juh 
a vzniká charakteristický odstupňovaný 
profil južnej fasády. ten súčasne vyme-
dzuje jednotlivým izbám ich súkromnú  
časť v rámci spoločnej terasy. celý dom je 
pokrytý súvislým titánzinkovým plášťom, 
ktorý obaľuje jeho jednotlivé časti a vytvára 
jeden celok.

m a r t i n  j a n č o k

kompletné súvislé opláštenie strechy a fasády je realizované s materiálom rheinZink. strecha je vyhotovená systémom dvojitej 
stojatej drážky, fasáda systémom uhlovej stojatej drážky. ekologický a prírodný materiál rheinZink dopĺňa drevený obklad fasády 
a podporuje tak dojem “prírodnosti“ objektu. Bezúdržbovosť materiálu, dlhá životnosť, schopnosť patinovať či samohojaci efekt 
škrabancov sú len niektoré z mnohých vlastností materiálu rheinZink, ktoré majiteľ ocení časom. 

Foto: pavel meluš a archív rheinZink
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Zo SVeta
architektúry

250 rokov 
balassovho 
paláca a jeho 
súčasný život

sídlom sas (a predtým Zsa) už dlhé roky 
je Balassov palác v centre Bratislavy na 
panskej ulici. dal ho postaviť príslušník 
významného šľachtického rodu Balassov-
cov gróf pavol Balassa na mieste dvoch 
starších objektov. dokončený bol v r. 1762, 
teda práve pred 250 rokmi. po Balassov-
coch palác mal rôznych majiteľov – od 
r. 1812 gróf lamberg, začiatkom 20. stor. 
gróf szecsényi, potom sa jeho vlastníkom 
stalo mesto. palác bol pôvodne oveľa 
rozsiahlejší, siahal až po hviezdoslavovo 
námestie, v 1. pol. 20. storočia však boli 
zadné krídla asanované. reprezentačné 
krídlo na panskej ulici bolo nadstavané 
a palác bol prispôsobený pre administra-
tívne využitie. nádherné priestory na 
1. poschodí s  rokokovou štukovou orna-
mentikou, originálnym dreveným oblo-
žením, oknami a dverami, sa našťastie 
zachovali dodnes, takisto aj dve unikátne 
rokokové pece a štyri „zápecné“ štuko-
lustrové niky. hlavná sála dnes nesie 
pomenovanie sieň dušana jurkoviča 
a konajú sa v nej významné spolkové 
podujatia. 

Balassov palác je krásny a obdivovaný 
našimi návštevníkmi aj turistami. je národ-
nou kultúrnou pamiatkou 1. kategórie, čo 
so sebou prináša komplikovanú prevádzku 
a  zvýšené náklady. Život v mpr, a obzvlášť 
v najužšom historickom jadre Bratislavy, 
ovplyvňujú okrem prísnych pamiatkárskych 
regulí aj početné nariadenia, poplatky 
a dane, ktoré stanovuje mesto a aj m. č. 
staré mesto. v poslednom čase nám život 
komplikuje hlavne vZn č. 9/2011, ktoré 
platí od začiatku tohto roka a upravuje 
systém vjazdov do historického jadra 
a výšku daní za vjazd. kým do konca 
r. 2011 bol povolený krátkodobý vjazd 
v čase od 6.00 do 9.00 zadarmo, teraz 
už za akýkoľvek vjazd treba platiť a čo je 
horšie, treba vopred na mÚ vystáť rad 
a vybaviť povolenie na konkrétne auto. 
týmto sa pre nás neuveriteľne zbyrokra-
tizoval nielen dovoz/odvoz výstav 
a publikácií, ale aj catering na vernisáže, 
všetky opravárske či inštalatérske služby 
a podobne. sas nevlastní auto a nerobí 
si nároky na žiadne parkovacie miesto, 
ale sú veci, ktoré sa jednoducho nedajú 
doniesť v rukách či doviezť na fúriku. 
predtým boli všetci zvyknutí, že do 9.00 
môžu u nás pristáť a bleskovo vyložiť 
výstavné panely či publikácie, teraz si musí 
každý vopred vybaviť povolenie na úrade, 
prípadne o to požiadať nášho pracovníka 
a dať mu k dispozícii potrebné údaje (ečv, 
technický preukaz...). vybavovanie zaberie 
zakaždým aspoň pol hodiny a samozrejme 
treba zaplatiť aj daň. miestni poslanci, ktorí 
tento postup schválili, si zrejme 
neuvedomujú, že aj čas sú peniaze. a pri 

schvaľovaní im akosi nenapadlo, že havária 
vodovodu alebo rozbité okno sa nedajú 
predpovedať a deň vopred vybaviť vstup 
pre opravárov... 

keďže rovnaké problémy trápia aj 
našich susedov v lokalite – obyvateľov, 
obchodníkov, podnikateľov a početné 
inštitúcie (napr. malé súkromné galérie), 
začali sme jubilejný rok nášho paláca nie 
oslavami, ale hľadaním spoločných riešení 
tejto nevýhodnej situácie. spolok i podni-
katelia posielali niekoľko listov (podpore-
ných desiatkami podpisov tunajších 
obyvateľov, galeristov, obchodníkov) 
starostke rosovej a poslancom. doteraz 

neprišla odpoveď, hoci už dávno uplynuli 
všetky zákonné lehoty. podarilo sa nám 
aspoň vybaviť prijatie u vicestarostu 
ing. krtu, výsledkom ale bolo predovšet-
kým konštatovanie, že žiadne poplatky sa 
nebudú odpúšťať, pretože miestna časť 
nemá peniaze a že odkomplikovať 
byrokratické vybavovanie povolení je  
veľmi komplikované... 

keďže vidíme, ako v okolí čoraz 
častejšie zanikajú drobné prevádzky 
(k čomu výdatne prispieva aj uvedená 
staromestská politika), zorganizoval 
sas s ateliérom Bku a našimi susedmi 
diskusiu s trochu provokatívnym názvom 
historické jadro Bratislavy – skanzen 
alebo život? (24. 9. 2012) napriek slabej 
účasti zástupcov starého mesta (riaditeľka 
úradu a jeden poslanec), bol však 
výsledok nádejný – vďaka tomu, že prišla 
hlavná architektka ingrid konrad, hlavný 
dopravný inžinier tibor schlosser, 
zástupcovia krajského pamiatkového 
úradu a viacerí architekti a slovo dostali 
aj tunajší obyvatelia, obchodníci a pod-
nikatelia (viac k téme prináša revue 
projekt). spoločne sme vyšpecifikovali 
hlavné problémy a témy, ktorým sa treba 
podrobne venovať a hovoriť o nich. témou 
najbližšej diskusie budúci mesiac bude 
doprava v dotykových územiach historic-
kého jadra, vrátane umŕtveného Župného 
námestia v súvislosti s dlhodobou 
odstávkou tunela. 

aby sme však iba nevzdychali nad 
ťažkosťami, zorganizoval sas pri príležitosti 
svetového dňa architektúry zaujímavé 
odborno-spoločenské podujatie, na ktorom 
odborníci prezentovali zaujímavé fakty 
z histórie paláca a jeho okolia (mnohé 
dosiaľ neboli nikde publikované). príspevky 
doc. Zuzany Ševčíkovej, phdr. viery 
obuchovej a phdr. jany oršulovej budú 
v rozšírenom znení publikované v zborníku, 
ktorý koncom roka vyjde v časopise projekt 
a tiež ako separátny výtlačok. plánovaná je 
aj jeho verzia v anglickom jazyku. k dianiu 
okolo nášho paláca sa vrátime v ďalších 
číslach Fóra a po celý rok o ňom 
informujeme aj na stránkach časopisu 
projekt.

 
Z o j a  d r o p p o v á
Foto: peter Gula, archív mÚop

fotoreportáž 
z preview – 
common Ground, 
benátky

13. Bienále architektúry v Benátkach 
oficiálne otvorili 29. augusta 2012 
a potrvá do 25. novembra 2012. 
otvoreniu bienále predchádzala dvojdňová 
predpremiéra – preview. to je vlastne 
najväčší zážitok z výstavy, kedy sa každú 
polhodinu otvára iný pavilón. konajú sa 
prednášky, diskusie a recepcie. vtedy tam 
stretnete ľudí z celého sveta a množstvo 
architektonických osobností. 

Balassov palác v súčasnosti

Balassov palác v roku 1941

Zuzana Ševčíková 

jana oršulová

tibor schlosser

viera obuchová

diskusia historické jadro Bratislavy – skanzen alebo život?

marquartov plán z roku 1765

katzuio sejima a nishizawa

steven holl

prezident bienále paolo Baratta

david chipperfield a henry Burdet

Bjarke ingels

prototyp dánskej architektky Škandinávske hviezdy

peter eisenman

jean nouvel toio ito

hani rashid s manželkou
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slovenskí urbanisti  
opäť vystavovali

združenie pre urbanizmus a územné plánovanie 
na slovensku (zuups), architekti, urbanisti  
a krajinní architekti v ňom združení, pripravili 
a zrealizovali v rámci celoslovenskej výstavy 
agrokomplex 2012 v Nitre 23. – 26. augusta 2012 
výstavnú akciu „plánovaním ku kvalitnému 
prostrediu“, vrátane sprievodných akcií.

po účasti na výstavách Gardénia a domeXpo 2012,  
ktoré sa uskutočnili 19. – 22. apríla 2012 na výstavisku 
agrokomplex v nitre, prijalo Združenie pre urbanizmus 
a územné plánovanie na slovensku (Zuups) pozvanie  
riaditeľstva výstavníctva agrokomplex a.s. na celoslovenskú 
výstavu agrokomplex 2012 a  23. – 26. augusta 2012 sa 
zúčastnilo na tejto výstave samostatnou výstavnou akciou 
„plánovaním ku kvalitnému prostrediu“.

Ťažiskom výstavnej akcie bola reinštalácia výstavy 
„plánovaním ku kvalitnému prostrediu“ obsahujúca pre-
hliadku kvalitných urbanistických návrhov či realizácií  
viacerých slovenských miest (martin, košice, nitra, Banská 
Bystrica, trnava), univerzít (stu v Bratislave – Ústav  
urbanizmu, Ústav manažmentu, spu v nitre – Fakulta 
záhradníctva a krajinného inžinierstva), urbanistických  
ateliérov (aureX s.r.o., archeko s.r.o., aŽ projekt s.r.o., 
sanhuma 90 s.r.o., vaškovič urbanisti s.r.o., jaZZ-
architecture a ing.arch. Baloga, ing.arch. csanda, ing.
arch. hrdý, ing.arch. kopaj, ing.arch. mizia) a ateliérov kra-
jinných architektov (ateliér aWe s.r.o., ateliér dobrucká 
s.r.o., ateliér 2ka s.r.o., parter s.r.o., tamara reháčková 
a kol., ing. demčko).

v rámci výstavy ministerstvo dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja slovenskej republiky, ako štátny orgán 
zastrešujúci územné plánovanie a výstavbu, predstavilo 
dotačný systém pre obstarávanie a spracovávanie územných 
plánov, ako aj medzinárodný projekt donauregionen.

urBion – inštitút urbanizmu a územného plánovania – 
predstavil svoju vlastnú činnosť i časopis, ktorý vydáva – 
urBanita – časopis o urbanizme a územnom plánovaní.

spolok architektov slovenska na výstave predstavil 
súťažnú prehliadku realizovaných architektonických a urba-
nistických diel – cena dušana jurkoviča 2011. vystavil 
súťažné panely nominovaných architektonických diel i laure-
átov ceny.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie 
na slovensku (Zuups) predstavilo na výstave víťazov 
ceny Zuups 2009 – cena za urbanizmus a diela súťažiace 
v cene Zuups 2011, vrátane víťazných urbanistických  
prác.

univerzity (stu v Bratislave – Ústav urbanizmu, Ústav 
manažmentu, spu v nitre – Fakulta záhradníctva a krajin-
ného inžinierstva) na výstave prezentovali vlastné študijné 
programy, vzdelávací proces v odboroch urbanizmu, územ-
ného a priestorového plánovania, ako aj študentské práce 
vytvorené na ateliérových tvorbách.

o urbanizme, územnom a priestorovom plánovaní 
na slovensku ako aj o aktuálnych a akútnych problémoch 
územného rozvoja miest a obcí, ale aj urbanizovanej či neur-
banizovanej krajiny, vrátane problematiky obstarávania 
a spracovávania územných plánov a územnoplánovacích 
podkladov, vrátane urbanistických štúdií či odvetvových 
generelov, diskutovali v rámci ťažiskovej sprievodnej akcie 
výstavy, verejných rozhovorov s osobnosťami urbanizmu, 
poprední odborníci – urbanisti a krajinní architekti. 
na otázky moderátorov jednotlivých verejných rozhovorov – 
odborníkov z oblasti urbanizmu, územného plánovania 
a tvorby krajiny (ing. arch. Baloga, ing. arch. jakušová,  
ing. arch. vaškovič, ing. arch. valášková) odpovedali hlavní 
architekti miest (ing. arch. jerguš z košíc, ing. arch. horák 
z trnavy, ing. arch. hrozenský z nitry, mgr. art. dúbravec 

z martina), odborní pracovníci útvarov hlavných architektov 
(ing. lančarič z nitry) a ďalší odborníci – osobnosti z urba-
nistickej praxe (ing. arch. priehodová, riaditeľka urBion-u, 
ing. arch. jakušová, šéfredaktorka časopisu urBanita, 
ing. dobrucká, krajinný architekt, ing. arch. hanus – expert, 
ing. arch. hudcovská – expert). verejné rozhovory sa viac-

krát zmenili na podnetné odborné diskusie, do ktorých sa 
zapojili, aj keď zriedkavo, tiež návštevníci výstavy agro-
komplex 2012. vydarenou sprievodnou akciou bolo vystú-
penie trnavského kvarteta, ktoré podčiarklo kultúrnu úroveň 
celej výstavnej akcie.

Záujem verejnosti, návštevníkov výstavy 
agrokomplex 2012, o výstavu urbanistov a územných plá-
novačov však nenaplnil očakávania organizátorov a čias-
točne potvrdil nezáujem verejnosti o aktuálne a akútne prob-
lémy urbanizmu a územného plánovania na slovensku, ako 
aj nezáujem laickej verejnosti o kvalitné diela architektúry 
a urbanizmu. dôvodom môže byť jednak skladba návštevní-
kov výstavy agrokomplex 2012, ktorí dali prednosť skôr 
témam súvisiacim s poľnohospodárstvom, jednak nedosta-
točná propagácia či absentujúca „osvetizácia“ verejnosti 
o otázkach, význame, cieľoch a úlohách územného plánova-
nia. v tejto oblasti čaká na urbanistov a územných plánova-
čov na slovensku ešte veľa usilovnej a drobnej práce medzi 
verejnosťou...

výstavná akcia „plánovaním ku kvalitnému prostrediu“ 
sa mohla uskutočniť vďaka podpore riaditeľstva výstavníctva 
agrokomplex a.s. v nitre a aj vďaka podporovateľom a via-
cerým sponzorom celej akcie. všetkým sponzorom, vystavo-
vateľom i aktívnym účastníkom výstavnej akcie úprimne 
ďakujeme.

Za Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie 
na slovensku (Zuups).

a n n a  d o B r u c k á
p e t e r  v a Š k o v i č

cena prof. Jozefa Lacka 
2011/2012

porota celoštátnej súťaže o najlepšiu diplomovú prácu 
absolventov architektonických škôl na slovensku ceny 
prof. jozefa lacka 2011/2012 zasadala 18. – 19. sep-
tembra 2012 v sieni dušana jurkoviča spolku architektov 
slovenska, panská 15, Bratislava.

porota pracovala v zložení: Ľubomír Boháč, predseda 
poroty; miroslav minca; sebastian nagy. tajomníčka 
poroty: eva oravcová. sekretárka poroty: ludmila 
jáchimová.

do súťaže nominovali poroty jednotlivých 
architektonických škôl 14 absolventských projektov. 
(tento počet je výsledkom interného výberu jednotlivých 
škôl, fakúlt, resp. architektonických katedier, na ktorých 
už prebehli školské kolá tejto súťaže):
Fa stu Bratislava: 9 prác
ka svF stu Bratislava: 1 práca
ka vŠvu Bratislava: 3 práce
ka Fu tu košice: 1 práca

pred porotou bolo prezentovaných všetkých 14 absol-
ventských prác.
hlavnými kritériami výberu, ktoré si porota stanovila, sa 
stali:
n  úroveň konceptu, prínosu, filozofie a „espritu“ návrhu
n  úroveň kvality a znalosť architektonických 

a technických princípov
n  úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického 

a výtvarného spracovania

cenu a odmeny udelili súťažiacim:

ceNa prof. Jozefa Lacka 2011/2012
cena za najkvalitnejšie komplexné naplnenie požadovaných 
kritérií súťaže o najlepšiu diplomovú prácu v aktuálnom 
akademickom roku.
Zuzana poÓrová / ka Fu tu košice.
názov diplomovej práce: kassa – kaša – čaňa, nový život 
pri vode – múzeum archeológie.
vedúci diplomovej práce: Štefan pacák.

odmena pro huma
odmena za najlepšiu úroveň riešenia humanizácie 
prostredia.
alexandra masárová / Fa stu Bratislava. 
názov diplomovej práce: konverzia cvernovej továrne 
v Bratislave.
vedúci diplomovej práce: pavol paulíny.

odmena pro art
odmena za najlepšiu úroveň výrazových a výtvarných 
hodnôt architektonického návrhu.
ondrej viráG / Fa stu Bratislava.
názov diplomovej práce: ludwigov mlyn (návrh nového 
využitia obilného sila a skladu c).
vedúci diplomovej práce: eva králová.

odmena pro urbIum
odmena za novátorské netradičné riešenie, ktoré je 
príspevkom pre skvalitnenie mestského prostredia.
igor hianik / Fa stu Bratislava.
názov diplomovej práce: transformácia územia 
„dynamitky“ – mestská trieda račianska cesta.
vedúci diplomovej práce: Ľubica vitková.

odmena pro eXhIbIt
odmena za prínos v oblasti výstavníctva – architektonicko 
výtvarného uchopenia idei.
matúš GreGa-jakuB / ka svF stu Bratislava.
názov diplomovej práce: pavilón slovenskej republiky 
na eXpo 2015 v miláne.
vedúci diplomovej práce: pavol paňák.

e v a  o r a v c o v á
tajomníčka poroty
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petrodolárová  
architektúra – dubaj (2)

V päťdesiatych rokoch minulého storočia bol 
dubaj asi dvadsaťtisícové zaprášené sídlo šejka 
jedného zo siedmich emirátov, vytvárajúcich 
spojené arabské emiráty... prinášame dokonče-
nie príspevku z minulého čísla fóra architektúry. 

mesto sa rozvíja na pravouhlej uličnej sieti, líniovo. 
na brehoch zálivu historicky vzniklo malé centrum, ktoré 
sa v priebehu jednej generácie explozívne nadstavalo 
a rozšírilo. dnes expanduje zhruba západným smerom 
pozdĺž niekoľkokilometrovej osemprúdovej sheikh Zayed 
road, mestskej magistrály, súbežnej a na šťastie aj vzdiale-
nej od pobrežia mora. na estakáde ponad jej deliacim pru-
hom vedie trať metra, ktoré pri historickom centre mesta 
mizne do podzemia. klimatizované mosty k jeho architek-
tonicky výrazným a jednotným rukopisom poznačeným 
staniciam sú jedinými miestami, kde možno pešo prejsť 
na magistrále na druhú stranu. tá pretína koberce nízkej 
zástavby mestských štvrti a vedie k zhlukom výškových 
budov a mrakodrapov. v tom prvom, ktorý je k historic-
kému centru najbližší stojí chýrna dvojička emirates 
towers a medzi zmesou všetkého, od administratívy po 
bývanie vo výške, či v európskom či islamskom roman-
tizme, tiež svetoví rekordmani Burdž chalífa (výška 828 m) 
a dubai mall – na svete najväčšie „podparkingované“ kli-
matizované mestské centrum s ulicami obchodu, stravova-
nia a supermarketov s fitness, službami, mohutným akvá-
riom s tunelom, olympijským klziskom a vodopádom cez 
tri podlažia. na prízemí je megachrám komercie otvorený 
k umelému jazeru, predelenému romanticko – islamsko 
arabským mostom, ústiacim k arabskému „súku“ menšej, 
rovnako rozprávkovej nábrežnej arabskej obytnej štvrti, 
ukončenej na úpätí susedných výškových objektov. vo 
večerných hodinách na jazere funguje elektronicky riadená 
show vodometného, rekordne vysoko striekajúceho pred-
stavenia, sprevádzaného hudbou a zábleskami do neba 
z Burdž chalífy. tu prekvapuje takmer všetko. architekta 
aj to, že došlo k pokusu riešiť okolie, čo ostatné nové 
mestské centrá dosť úspešne ignorujú. asi táto tradícia 
zapríčinila, že ohlasovaný, palmami lemovaný promenádny 
bulvár, vyústený pred tri vstupy do dubai mall funguje 
v skutočnosti len ako súbežná niekoľkoprúdová komuniká-
cia aj so značkami zákazov zastavenia, kde peších musí 
ochraňovať a organizovať „staff“. Zhluk výšok dnes končí 
pri mimoúrovňovej križovatke číslo dva a magistrála 
pokračuje. tesne za križovatkou s číslom štyri je opäť 
mestské centrum. to tu pri najnovších realizáciách zna-
mená predovšetkým škatuľovitý komplex poschodového 
parkovania napojený na klimatizované priestory obchodu, 
stravovania, zábavy aj služieb, s architektonickými ambí-
ciami zameranými len do jeho vnútra. to je charakteris-
tické aj pre mall of the emirates. toto mestské centrum 
však šokuje ešte aj štyristometrovými lyžiarskymi zasneže-
nými zjazdovkami rozličnej obťažnosti s lanovkou a sán-
karskou dráhou. to dáva kompozícii celku takmer hrozivý 
výraz. niečo podobné síce už postavili v japonsku, ale 
v horúčave tejto zemepisnej polohy ide určite o ďalší 
rekord, získaný dubajom. prakticky až na konci mesta, 
nie však sheik Zayed road, pokračujúcej na predmestia, 
vyrástol ďalší zhluk výškových budov od zastávky metra 
dubai internet city až k dubai marina, pobrežnej štvrti 
s umelo vytvorenými zálivmi pre móla súkromných lodí 
jej obyvateľov. tu, tesne za mimoúrovňovou križovatkou 
číslo šesť sa nachádza ťažko opísateľná rarita architektúry, 
ktorá je nad kategóriou architektúry „rozprávok tisíc a jed-
nej noci“. má reálne motto a aj výpoveď. je to doteraz asi 
posledné významné nákupné centrum na tejto mestskej 
magistrále, ibn Battuta shopping mall. jeho architektúra 

je jasne poznačená postmodernizmom a filozofiou, že 
shopping je nové náboženstvo a mall sú jeho chrámy. 
obchod sa tu realizuje v šiestich dvoroch, prebohato  
realizovaných so súsošiami a motívmi architektúry krajín, 
ktoré zrejme cestovateľ Battuta navštívil. je to čína, india, 
perzia, egypt, tunis a andalúzia. je to výrazovo tak 
extrémne sugestívne, že to aj pri nesúhlase vzbudzuje 
úctu. dá sa odhadovať, že extrémne náklady, ktoré realizá-
ciu museli sprevádzať, prispeli k tomu, že týmto smerom 
realizácie výstavby aj v prebohatom petrodolárovom 
dubaji nepokračujú.

 pre miestnych investorov je hlučná, autami preplnená 
sheikh Zayed road zrejme tou „dobrou adresou“, a tak sa 
tu a v jej blízkosti neustále objavujú nové výškové budovy, 
usilujúce sa o originalitu. niekedy aj nepodarky, zatieňu-
júce tie, ktoré sa podarili. Zdá sa, že okrem prekvapujúco 
dôsledne riadenej dopravy, zákazu opakovaných projektov 
(dvojičky sa tolerujú) a dodržiavania času na modlenie tu 
už nie je nič usmerňované. vyzerá to tak, že každý stavia 
čo a ako vie, predovšetkým odlišne ako sused. to by 
v princípe nemalo vadiť, ale keď sa to týka výšok objektov, 
zamiesi sa na problém. kde nestačí vlastná architektonická 
invencia, nahrádza sa aj vzorom. inšpirácia tým, čím sa 
nedávne aj súčasné dianie v architektúre prezentovalo 
a prezentuje, je tu cítiť, je to realizované obratom. až 
komicky pôsobí, keď sa stretnete s variantom new Yorskej 
chrysler building, dokonca v dvojici a spreckelsenovej 
kocky zo záveru parížskeho défence. čo je vysoké, pokiaľ 

možno niekde zakrivené, čo sa leskne a pôsobí luxusne, 
má absolútnu prednosť. či tento chaos vytvorí estetickú 
hodnotu, charakterizujúcu imidž mesta, alebo akúsi paró-
diu, sa uvidí. imidž new Yorku, ktorý sa zdá byť vzorom, 
vznikal prirodzene. tam je cítiť, že sa utváral časom 
a s generáciami. tu však zatiaľ adolescentnosť mesta 
priam vyžaruje. chýry, že dubaj je mesto pre autá, a nie 
pre človeka, sú pravdivé. Zodpovedá tomu aj parter sheikh 

Zayed road – je prakticky mŕtvy. naraziť tu na kaviarničku 
možno len na jej začiatku v okolí historického centra, ďalej, 
na tejto triede dimenzií champs elysées je to otázka šťast-
nej náhody. 

mesto má moderný prístav, dokončilo výstavbu druhej 
trasy svojho automatizovaného metra. to imponuje štýlo-
vou jednotou a pravdivosťou priznania sa k súčasnej dobe, 
rozhodne sa oplatí ho použiť. to, čo bolo na svetovej 
výstave v kanadskom vancouveri hitom, teda vlak bez 
vodiča a uplatňovalo sa postupne na významných sveto-
vých letiskách, tu slúži k bežnému životu. a metro chodí 
presne, na začiatku a konci každej súpravy na miestach, 
pôvodne určených vodičom vznikli najmä pre turistov 
vynikajúce vyhliadkové posty na priebežnú vyhliadku 
na mesto, pretože jeho prevažná časť vedie nad zemou. 
odtiaľ tiež dobre vidno výsledky úsilia o bezkolízne zvláda-
nie tokov automobilovej dopravy. jej napojenie na letisko 
a diaľnice je príkladné. dubajské mimoúrovňové križovatky 
sú lahôdkou nielen pre dopravných inžinierov. je to asi 
náhoda, ale poloha dubajského letiska pripomína polohu 
letiska v las vegas. je veľmi blízko centra mesta a obidve 
vyznačujú koniec ich najatraktívnejších častí. to dubajské 
je riešené vo veľkom štýle, prekvapí počtom 320 či 340 
odletových brán a odletovou halou, výrazne reprezentujú-
cou bohatstvo krajiny. prekypuje priestorom, technikou 
a materiálmi, je pripravené aj do budúcnosti. jednako  
je aj svedkom doby vzniku, kedy dĺžka pohyblivých chod-
níkov a eskalátorov dominovala v pojme dokonalosti pre 
pohyb pasažierov. tie dnešné, najnovšie letiská už upred-
nostňujú výťahy a automatizované súpravy podzemných 

vlakov, obdobné, aké tu používa dnes už bežná mestská 
doprava dubajského metra. 

vyhladnuté oči architekta z menej bohatej krajiny sa 
v dubaji majú na čo pozerať, treba to poznať. aj sa zamys-
lieť nad tým, nakoľko úsilie šokovať a bohatstvo prináša aj 

v architektúre skutočný pokrok. nesporne sa tu objavili 
architektúry, ktoré sa zapísali medzi míľniky vývoja. veľa 
z realizovaného tu prezentuje princípy dovedené do špič-
kovej dokonalosti, ale už aj dávno známe. objavy riešení 
určené pre špecifiká vlastného prostredia vlastne chýbajú. 
a dajú sa tu zbadať, cez prekypujúce bohatstvo nákladných 
riešení, architektonických gest, foriem a materiálov aj 
tiene. luxus života dubaja je v súčasnosti a, samozrejme, 
bude aj v jeho budúcnosti jednoznačne závislý na klimati-
zácii a jeho zeleň na odsolenej vode. toto všetko si stále 
žiada množstvá energie. na okrajoch mesta už dnes exis-
tujú „lesy“ zo stožiarov vysokého napätia elektrosústav, 
smerujúcich od elektrární, hltajúcich naftu, do centra.  
vie sa, že nafty nebude. ale mesto sa rozširuje, megapola 
turistického luxusu sa stavia bez známok toho, že by sa 
aspoň začali pokusy s využívaním náhradných zdrojov 
energií, ktorými krajina oplýva. predovšetkým slnka 
a vetra. dosť kruto pôsobí pomyslenie, že sa pri bohatstve, 
ktoré tu existuje, šetrí na tých piatich až desiatich percen-

Známa dvojička emirates towers si vytvorila aj vlastné predpolie 
s vodnou plochou a vodopádom na niekoľkých podlažiach svojich 
parkovacích garáží.

opakovať projekty tu múdro zakázali, ale dvojičky budov nie. našlo 
sa efektné riešenie, ako vec obísť.

ikonický „plachetnicový“ hotel Burdž al arab a jumeirah Beach hotel uzatvárajú dlhé pobrežie dubajských prírodných mestských pláží.

takisto neuveriteľné je dehonestujúce riešenie plochy nástupu 
k pýche dubaja, hotelu Burdž al arab ako aj to, že na riešenie inte-
riéru nemal jeho autor tom Wright zrejme vplyv. robila ho archi-
tektka khuan chew, osvedčená interiérmi u brunejského šejka.

dubajské metro je našťastie architektonicky jednotné, má charakte-
ristické zastrešenia vstupov, v meste dobre badateľných.

interiér dubajského metra vyjadruje aj jeho high-tech automatizo-
vané fungovanie.

najvýznamnejšia mestská trieda sheik Zayed road je galériou 
architektúry, ktorou dubaj raste. Začína vytvarovanou budovou 
World trade centre.

Ďalej pokračujú a aj neustále tu rastú nové výškové budovy, 
obvykle s minimálnym odstupom od pruhov dopravy.

vstupný priestor dvojičiek doplnili aj skulptúrou. pretože korán 
zakazuje zobrazovať človeka, je tu ťava, pokrytá striebornou zrkad-
liacou mozaikou.

stanice metra na sheik Zayed road slúžia tiež ako jediné prechody 
tejto mestskej triede pre peších.

paradox dubaja – fotovoltaický panel. okrem parkovacích automa-
tov ho v preslnenom dubaji ťažko zbadať.
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tách nákladov, ktorými zatiaľ, ekologicky zamerané  
a energeticky úsporné realizácie, oproti dnešným štan-
dardným prekračujú náklady stavby. neverím, že by tu na 
aktuálne problémy budúcnosti neupozorňovali architekti 
významných architektonických kancelárií, realizujúcich 
v dubaji svoje megaprojekty. asi sa tu v pohodlí prefíkane 
vyčkáva, až vyspelý svet v pote tváre vyvinie dostatočne 
spoľahlivé, bezpečné a výkonné technológie, ktoré sa  
petrodolármi, za zisky zo zvýšených cien ropy jednoducho 

kúpia a sem importujú. chudobní z juhovýchodnej ázie 
ich iste ochotne namontujú. toto pomyslenie asi aj 
zamrazí každého pri nadšení z boomu výstavby a realizácií 
súčasnej architektúry nielen v dubaji, ale v tejto časti 
sveta.

l u m í r  lý s e k

Nová kniha  
rastislava bera

vo Fóre architektúry č. 2/2012 bolo stručné 
avízo o novej knihe nášho priateľa, kolegu 
architekta, fotografa, fotografa architektúry 
rastislava Bera „architektúra poézia tvaru, 
rytmu, svetla“.

Bol príjemný podvečer, keď sa postupne 
naplnili priestory stredoslovenskej galérie 
na dolnej ulici v Banskej Bystrici – pria-
teľmi, známymi, rodinnými príslušníkmi 
autora, ale hlavne fanúšikmi umenia  
a architektúry obzvlášť. obsadené stoličky 
a desiatky stojacich hostí v sále predzname-
návali udalosť nie každodennú. očakávania 
sa naplnili. veľmi príjemný večer uviedol 
vydavateľ knihy augustín rosa. v úvodnom 
slove stručne priblížil genézu knihy, ktorú 
v ten večer oficiálne predstavilo jeho vyda-
vateľstvo verejnosti. osobne mi pripadla 
milá povinnosť vystúpiť v rámci programu 
s krátkou recenziou:

„spomenul som si na roky strávené na 
fakulte architektúry v Bratislave, kedy väč-
šina pedagógov považovala za povinnosť 
prezentovať nám mladým študentom svoju 
verziu odpovede na stále aktuálnu otázku: 
„čo je to architektúra?“ pri listovaní v  knihe 
sa pozorovateľom ponúka veľmi jasná a zro-
zumiteľná odpoveď: „architektúra je poézia 
tvaru, rytmu a svetla.“

aj keď to nie je celkom presný názov 
knihy, tak ako ju uvádza autor, ale jej obsah 
poskytuje množstvo nezvratných dôkazov 
pravdivosti tejto odpovede. kniha rastislava 
Bera, ktorú nám dnes oficiálne predstavuje, 
nie je len bežnou architektonickou publiká-
ciou, ale aj básnickou zbierkou architektúry.

v dnešnej dobe vysokej dostupnosti 
digitálnej fotografickej techniky fotografu-
jeme už takmer všetci. aj v tomto prípade 
však platí, že keď väčšina ľudí vie písať 
a čítať, nie všetci sa stanú spisovateľmi. 
kvalitná technika a jej ovládnutie nie je  
ešte zárukou, že sa umenie fotografie naozaj 
dostaví. Bez znalostí kompozičných zákoni-
tostí vhodného výberu motívu, uhlu pohľa-
-du, merítka, svetla, ale najmä už spomína-
nej trpezlivosti a skúsenosti, či šťastia byť 
v pravý čas na pravom mieste, to nemôžeme 
ani očakávať. v prípade fotografií, ktoré 
vychádzajú spod spúšte rastislava Bera, 
znalý vnímateľ nezapochybuje o naplnení 
týchto podmienok, podmienok zrodu ume-
nia, ktorého médiom je fotografia. rovnako 
je to aj v prípade najnovšej autorovej knihy. 

Fotografie sú tu však nielen médiom umenia 
architektúry, tak ako som už naznačil, ale 
medializujú, sprostredkúvajú umenie 
v kvadratickom rozmere. precízne kompo-
nované zábery s netradičnými uhlami 
pohľadu, či zvoleným merítkom a osvetle-
ním, rozprávajú príbeh o základných archi-
tektonických princípoch, ktoré si pri bežnom 
vnímaní architektonického tvaroslovia ani 
neuvedomujeme.

Široký záber slohov a historických 
období dodáva knihe potrebnú rozmanitosť 
a pestrosť, nevyhnutnú pre udržanie pozor-
nosti čitateľa. obohacujúce sú aj, hoci nie 
dlhé, ale o to presnejšie a výstižnejšie, 
sprievodné texty trojice autoriek: Beaty 
polomovej, silvie Bašovej a andrey 
urlandovej. motívy, zachycujúce historické 
výpovede architektúry v detailoch, ale aj  
celkoch sú jednoznačné a architektonicko-
-kompozičné princípy sú z nich jasne čita-
teľné. pri prezentácii tvaroslovia súčasnej 
architektúry môže však pozorovateľ vycítiť 
námahu autora a potrebu ich hlbšieho  
hľadania. to je však problém načrtnutý 
pre nás praktizujúcich architektov.

kniha svojou formou, rozsahom a ume-
leckou kvalitou je určená pre široké spek-
trum čitateľov, či lepšie povedané pozorova-
teľov. napriek tomu ju nemôžeme jedno-
značne zaradiť do kategórie tzv. krásnych 
alebo reprezentačných publikácií, tak ako 
ich poznáme z pultov našich kníhkupectiev, 
a to najmä pre jej nie zanedbateľný edu-
kačný odkaz, ktorý môžu využiť nielen štu-
denti architektúry, ale aj široká odborná 
verejnosť.“

Záver prezentácie tradične patril gratulá-
ciám autorovi a všetkým, ktorí sa o vznik 
knihy zaslúžili. a tak, ešte raz, aj ja sa touto 
formou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o zrod tohto významného diela na 
poli propagácie architektúry.

i G o r  t e p l a n

aj riešenie pešieho prístupu od stanice metra k najvyššej budove 
sveta a najvýznamnejšej budove dubaja, 828 metrov vysokému 
supermrakodrapu Burdž chalífa, zarazí. vystupuje sa do bežnej 
uličnej siete a aj keď jeho výška samozrejme prekvapí, zatiaľ tu 
pôsobí stratene ako „kôl v plote“.

Záber zo zatiaľ jediného priameho verejného pešieho prístupu 
k jazeru do priestoru pred Burdž chalífa, ktorý presvedčuje, že bol 
plánovaný. je však cez deň prakticky pustý. ale sú odtiaľ vidieť, za 
„arabským súkom v dubajských Benátkách“ vyčnievajúce okolité, 
bežné výškové objekty. je tak badať rekordná, fotografiou ťažko 
vyjadriteľná výška supermrakodrapu.

najkompaktnejšie zhluky výškových budov pri sheik Zayed road 
vytvárajú na okraji dubaja štvrte internet city a dubai marina,  
prepojené kanálom s pobrežím mora.

vodný kanál a jeho zálivy v dubai marina slúžia na „parking“  
pre lode a člny jej obyvateľov.

aj vďaka celkovému tvarovaniu objektu konce rekordnej budovy 
skutočne nedovidieť.

ale zato možno vychutnať si vyzubený zhluk okolia Burdž chalífa

výšky bytových domov tu väčšmi končia pri 45. podlaží a kde je to 
len trocha možné, tam sa lesknú, zrkadlia a usilujú o tvarovú oso-
bitosť.

Zatiaľ posledný dubajský stavebný svetový rekord (dĺžka budovy 
1,4 kilometra a konzoly jej centrálneho prestrešenia v tvare kosáku 
mesiaca 46 metrov) hipodrom s bazénom pre kone a luxusným 
hotelom maydan. ohňostrojová superparáda s preletom formácie 
dymiacich rogál, ktoré objekt otvárali, minimálne konkurovala 
otvoreniu olympiády.

na osi príjazdu pre autá do susediaceho hotela sa uplatňuje socha 
„macatého“ koňa z čierneho kameňa. patrí však, obdobne ako 
jazero, vybavené večer zapínaným vodometom a preklenuté uveri-
teľne arabským kamenným mostom, ústiacim do arabského súku, 
k predpoliu na svete najväčšieho mestského nákupného a zábav-
ného centra dubai mall. od zazelenených plôch a schodísk, sme-
rujúcich k vstupom do supermrakodrapu Burdž chalífa je tento, 
pre verejnosť určený priestor oddelený precíznym plotom.

cena fondu výtvarných umení

Fond výtvarných umení pozval v utorok 25. septembra 2012 na slávnostné udelenie 
ceny fondu výtvarných umení 2012. v tomto roku si ju prevzal v sieni dušana 
jurkoviča spolku architektov slovenska akademický sochár jozef jankovič. je to 
ocenenie jeho doterajšieho mimoriadne rozsiahleho a kreatívneho prínosu do viacerých 

oblastí slovenského umenia 2. polo-
vice 20. storočia. cenu každoročne 
udeľuje rada Fondu výtvarných umení 
za výnimočný prínos v oblasti 
výtvarného umenia.

viac o tvorbe jozefa jankoviča 
pri tejto príležitosti napísala historička 
umenia mária horváthová: 
v počiatkoch jankovičovej tvorby 
stojí ako veľká výzva nefiguratívny, 
štrukturálne bohatý prejav, od ktorého 
viedla cesta k technike asambláže 
a k práci s nájdenými predmetmi. 

veľmi skoro ho však 
ovládla ľudská postava 
vo svojej torzovitej 
fragmentálnej podobe, 
ako východisko 
všetkých veľkých tém, 
ktorým sa rozhodol 
venovať. ich centrom 
sa stala autorova 
životná skúsenosť 
a obraz spoločnosti, 
ktorá ho obklopovala.

reagujúc na aktuálne podnety pop-artu, novej figurácie, nového realizmu, 
postmodernizmu a neskôr i niektorých polôh umenia konceptu, jozef jankovič definoval 
vlastnú a nezameniteľnú výtvarnú reč a tvaroslovie, ktoré presvedčivo prezentoval 
vo všetkých žánroch, ktorým sa venoval. jeho základným znakom je deformácia figúry, 
jej členenie na fragmenty a torzá – najmä končatiny, preklápanie a prelínanie tvarov, 
istá brutalita a expresívne – dramatická výrazovosť umocnená používanými materiálmi, 
ale najmä farbou, ktorá často zohráva dominantnú úlohu. jankovičov výtvarný prejav, 
to je prelínanie tragédie a drámy s groteskou a iróniou. je to podobenstvo o človeku, 
o odcudzení, o osobných a celospo-ločenských drámach, ale najmä o manipulatívnosti, 
ktorá existuje v každej dobe a mení sa len jej povaha.

jozef jankovič sa narodil 8.novembra 
1937 v Bratislave. v rokoch 1952 – 1956 
študoval na Škole umeleckého priemyslu 
v Bratislave, v rokoch 1956 – 1962 na  
vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
(prof. j. kôstka). v roku 1968 získal Grand 
prix danuvius a ukončil realizáciu monumen-
tálneho súsošia obete varujú v pamätníku snp 
v Banskej Bystrici. v roku 1969 získal jednu 
z cien na Biennale de paris a v roku 1970 
reprezen-toval slovensko na Bienále umenia 
v Benátkach.

ako jeden z najvýznamnejších predsta-
viteľov „nástupu 1961“ bol počas normali-
zácie odsúdený do vnútornej emigrácie  
a mal zákaz vystavovať. sústredil sa preto na 
komorné disciplíny (kresbu, grafiku, šperk). 
až po čiastočnom uvoľnení spoločenskej 
situácie v polovici osemdesiatych rokov, keď 
v roku 1983 získal prestížnu herderovu cenu, 
sa mohol postupne začleniť do výtvarného 
diania. v roku 1990 sa stal pedagógom, 
profesorom a prvým rektorom (1990 – 1994) 
vysokej školy výtvarných umení, kde až do 
roku 2007 viedol ateliér sochárstva.

profesor jozef jankovič žije v Bratislave, 
venuje sa komornej i monumentálnej 
sochárskej tvorbe, sochárskym inštaláciám, 
kresbe, maľbe, koláži, grafike a šperku. 
vystavoval na mnohých individuálnych 
a kolektívnych výstavách doma aj v zahraničí 
a získal mnoho ocenení.
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Niekoľko  
poznámok  
k stavebnému 
zákonu

existujúci slovenský stavený zákon nepo-
krýva problematiku územného plánovania 
dostatočne podrobne. novelizácie zákona, 
zamerané na ochranu súkromného vlastníc-
tva a vynucovanie platnosti územných 
plánov (najmä formou pokút a odstraňova-
nia stavieb), sú síce potrebné, ale neriešia 
podstatu problémov. tie spočívajú v chýba-
júcom kvalitnom systéme územného 
plánovania, vychádzajúcom z presne 
definovaných a demokraticky odsúhlase-
ných rozvojových zámerov obcí. Zodpo-
vední úradníci, vydávajúci stavebné rozhod-
nutia na konkrétne objekty, často nevedia, 
čo môžu a čo nemôžu povoliť, nakoľko 
územné plány sú príliš všeobecné. vypra-
covanie a odsúhlasenie nového stavebného 
zákona, rešpektujúceho medzinárodný  
vývoj v oblasti urbanizmu a architektúry 
a v súlade s overenou praxou v iných 
európskych štátoch, nezasiahnutých totalit-
nými režimami, je nevyhnutne potrebné.

na príslušných vysokých školách 
a univerzitách sa, samozrejme, vyučujú a aj 
v praxi sú k dispozícii použiteľné metodické 
postupy, chýba im však jednoznačná opora 
v zákone. vzhľadom na to, že väčšina aktív-
nych architektov a projektantov situáciu 
v oblasti územného plánovania dobre 
pozná a má s ňou skúsenosti, v nasledov-
nom texte, pre porovnanie, uvádzame zák-
ladné črty nemeckého stavebného zákona 
v oblasti územného plánovania [1] ako 
jeden z argumentov v prospech potreby 
spracovania nového stavebného zákona na 
slovensku, ktorého ťažisko by sa malo pre-
sunúť viac smerom k územnému plánova-
niu. 

základné črty nemeckého  
stavebného zákona v oblasti  
územného plánovania 

Právne princípy:
n  obce majú právo i povinnosť (v prí-

pade evidentných urbanistických 
nedostatkov) nechať si spracovať 
územnoplánovaciu dokumentáciu

n  okrem rôznych neformálnych nástro-
jov, napr. rozvojových plánov alebo 
rámcových plánov, sa za hlavné územ-
noplánovacie nástroje považujú:
n  územný plán ako prípravný doku-

ment bez právnej záväznosti
n  plán zástavby (zastavovací plán)  

ako právne záväzný dokument a
n  urbanistické regulatívy, ako napr. 

zákazy zmeny, zásady prednostného 
predaja, zásady cudzineckého 
ruchu, rozvojové zásady, zásady 
zachovania prírody a stavebnej  
substancie, zásady sanácie, zásady 
ohraničenia, zásady tvorby mimo 
intravilánu obcí atď., pričom nie je 
všeobecná povinnosť ich spracúvať

Územný plán:
n  predstavuje celkový prehľad priestoro-

vého plánovania miest a obcí, rozde-
lenie plôch podľa požadovaných 
potrieb, vzájomné prepojenie rôznych 
funkcií, zaistenie „voľných“ plôch pre 
pôdohospodárstvo, rekreáciu a zdroje 
kyslíka

n  v prípade stavebníkov a vlastníkov 
pozemkov nemá záväzný charakter, nie 
je vhodný ako podklad pre stavebno-
-právne rozhodnutia.

Plán zástavby (zastavovací plán):
n  predstavuje právne záväznú aplikáciu 

urbanistického návrhu na základe 
územného plánu 

n  je právnym podkladom pre stavebno-
-právne rozhodnutia, povolenie alebo 
odmietnutie stavby, udeľovanie výni-
miek alebo oslobodenie spod stano-
venej povinnosti

n  je podkladom pre tvorbu infraštruk-
túry, prekládky a náhradu pozemkov, 
tvorbu prípravy stavebných pozemkov 

n  je podkladom pre územnoplánovacie 
nariadenia, ako napr. povinnosti sta-
vať, povinnosti modernizácie, povin-
nosti opravy, povinnosti nasadenia 
stanovenej zelene, povinnosti odstrá-
nenia nevyhovujúcich stavieb, povin-
nosti znižovania podielu vyasfaltova-
ných / zabetónovaných plôch a pod.

n  má niekoľko variant – jednoduchý  
(s obmedzeným obsahom), kvalifiko-
vaný (regulárny) plán zástavby a plán 
zástavby vyvolaný konkrétnym staveb-
ným zámerom

oba plány (územný i zastavovací) musia 
zohľadňovať ciele nadradeného priestoro-
vého plánovania na úrovni regiónu a kra-
jiny, normy a princípy právneho štátu, 
napr. povinnosť zvažovať konkurenčné 
verejné alebo súkromné záujmy medzi 
sebou a proti sebe, zohľadňovať potreby 
prírody a krajiny, únosnosť z hľadiska 
životného prostredia a pod. nedodržanie 
postupov môže viesť k neplatnosti  
plánu. 

Regulačné nástroje plánu zástavby  
(zastavovacieho plánu):
n  stanovenie typu stavebného využitia 

a jeho priestorového ohraničenia, 
napr. oblasť čistého bývania, oblasť 
všeobecného bývania, oblasť vidiec-
keho bývania, oblasť so zmiešaným 
využitím, centrálna oblasť mesta / 
obce, priemyselná oblasť a pod.

n  stanovenie miery stavebného využitia 
na zaistenie prípustnej hustoty 
zástavby a základných horizontálnych 
a vertikálnych limitov plánovaných 
stavieb (často formou tabuľky). určuje 
sa plocha pozemku prípustná na 
zástavbu (max. 80 % pozemku vrátane 
garáží, príjazdov, spevnených plôch 
a pod.), prípustná podlahová plocha 
všetkých podlaží, prípustná kubatúra, 
prípustný počet podlaží a prípustná 
výška budovy 

n  stanovenie častí pozemkov, ktoré sa 
môžu zastavať budovami, formou sta-
vebnej hranice a stavebnej (uličnej) 
čiary 

n  stanovenie spôsobu zástavby – otvo-
rená / uzavretá, samostatne stojace 
domy, dvojdomy alebo radové domy 
(v otvorenej forme zástavby max. 
50 m dlhé)

n  stanovenie prípustnej maximálnej 
dĺžky stavby v niektorom zo smerov 

n  stanovenie max. počtu bytov, ak je to 
potrebné (napr. nedostatočná infraš-
truktúra)

n  stanovenie polohy (alebo aj zákazu) 
parkovacích plôch a počtu parkova-
cích miest, zákazov vjazdu a pod.

n  stanovenie prípustnosti vedľajších 
budov 

n  Zásahy do prírody:
n  stanovenie záväzkov na kompenzá-

ciu zásahov do prírody
n  individuálna kompenzácia v rámci 

stavebných pozemkov 
n  združená kompenzácia v rámci sídla 

/ jeho časti (tzv. eko-konto)
n  stanovenie ochrany, resp. výsadby 

zelene formou plánu zelene, vrátane 
povinnosti zelených striech, využitia 

popínavých fasádnych rastlín či 
výsadby druhov charakteristických pre 
danú lokalitu

povinnosť používať tieto regulačné 
nástroje vychádza buď priamo zo staveb-
ného zákona alebo zo súvisiacich vykoná-
vacích vyhlášok (najčastejšie na úrovni 
spolkových krajín), pričom väčšina z regu-
lačných nástrojov má aj pevne stanovenú 
grafickú formu alebo značku (vyhláška 
o používaní grafických značiek v územnom 
/ priestorovom plánovaní (planzv). okrem 
zákonných regulačných nástrojov môže 
projektant použiť aj svoje vlastné, ak si to 
situácia vyžaduje a zákon ich nepredpo-
kladá. 

Postup prípravy a schvaľovania 
postup prípravy a schvaľovania plánu 
zástavby zjednodušene naznačuje obr. 1. 
okrem zmieneného obsahu a postupu 
spracovania a schvaľovania územnopláno-
vacej dokumentácie zákon pamätá aj na 
zaistenie realizácie cieľov územných / 
zastavovacích plánov, možnosti korekcie 
procesných chýb, právnej ochrany a kom-
penzácie rôznych nárokov. 

Ako ďalej?
na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že sys-
témy nemeckého a slovenského územného 
plánovania sú si, najmä z procesného  
hľadiska, veľmi podobné a že rozdiel je 
hlavne v terminológii. nie je to však cel-
kom tak. najväčší rozdiel spočíva v detai-
loch a podrobnosti spracovania, ktoré 
nemecký zákon, resp. vykonávacie 
vyhlášky, na rozdiel od slovenského vyža-
duje. požiadavkami zákona, resp. vyhlá-
šok, sa zároveň zabezpečuje základný 
štandard kvality spracovania, a to nielen 
po formálnej, ale aj po obsahovej stránke. 

veľká právna voľnosť, umožňujúca 
obchádzať nepohodlné aspekty tvorby 
územia, a nedostatočná koordinácia pri 
spracúvaní územnoplánovacej dokumentá-
cie na slovensku môžu viesť, a aj často 
vedú, k nesystémovým, ba až chaotickým 
zásahom do krajiny a sídelných štruktúr. 
pripravovaný návrh nového stavebného 
zákona by sa preto mal primárne zamerať 
na oblasť územného plánovania a pod-
robne stanoviť postup, obsah a formu 
spracovania územnoplánovacej dokumen-
tácie tak, aby projektanti, a aj obce,  
mali v rukách moderný a silný nástroj 
na tvorbu kvalitného životného prostredia. 

a u t o r i :  
k .  m i n a r o v i č o v á ,  
m .  k r a v k a ,  
r .  r a B e n s e i F e r 

Z o Z n a m  p o u Ž i t e j  l i t e r at Ú r Y :

[1]	 hammer, G.: Bebauungsplan auf einen 
Blick. Weka Baufachverlage Gmbh, Germany, 
1998 (in German)
[2]	 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (in slovak)
[3]	 deutsches Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
september 2004 (in German)postup prípravy a schvaľovania plánu zástavby [1]

stavba roka 2012

18. ročník celoštátnej súťaže stavba roka 
2012 sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta 
slovenskej republiky ivana Gašparoviča. 
je prestížnou prezentačnou súťažou realizo-
vaných stavieb na slovensku bez ohľadu na 
krajinu registrácie právnických osôb štátnu 
príslušnosť fyzických osôb, to je autorov 
ich architektonických riešení, projektantov, 
hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či 
developerov. organizátorom je Združenie 
pre rozvoj slovenskej architektúry 
a stavebníctva – aBF slovakia. 

v tomto ročníku sedemčlenná odborná 
porota s medzinárodnou účasťou posudzuje 
podľa technickej dokumentácie a obhliadkou 
in situ 21 stavebných diel s lokalitami po 
celom území slovenska a udelí trinásť cien 
a z nich hlavnú cenu titul stavba roka 2012. 

Združenie aBF slovakia dalo po štvrtý 
raz v 18 ročnej  histórii tejto súťaže možnosť 
hlasovať aj širokej verejnosti za najkrajšiu 
stavbu, a to o cenu verejnosti 2012.  
na známom internetovom portáli zoznam.sk  
sa vystavených 21 stavieb uchádzalo 
o priazeň do 14. októbra 2012.  

rozhodnutie poroty a verejnosti zaznie 
15. novembra 2012 na slávnostnom 
vyhlásení výsledkov súťaže stavba roka 
2012 a odovzdávaní cien, aj titulu cena 
verejnosti 2012 za prítomnosti 
slovenskej televízie a prvej dámy silvii 
Gašparovičovej. Záznam odvysiela stv 2 
v hlavnom vysielacom čase o 20.05 h. 
v sobotu 24. novembra 2012.

Zdroj: Združenie aBF slovakia

Wellness hotel Bystrá, rekonštrukcia hotela 
a prístavba wellness centra, tále

reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej pa- 
miatky, sídla slovenskej filharmónie, Bratislava

hotel aBBa****, rekonštrukcia a prístavba 
historickej budovy, národnej kultúrnej pamiatky, 
Bratislava

hangár vip handlinG, novostavba, Bratislava

obnova bytového domu, Bratislava

administratívna budova Bsp, novostavba, 
Bratislava

sídlo Gasoil engineering, a. s., novostavba, 
spišská teplica

90 boxových garáží a café garáže, novostavba, 
partizánske

ipp park hrad, novostavba, Bratislava

malá vodná elektráreň dobrohošť, novostavba, 
dobrohošť

Športovo-spoločenská centrum tehelné pole i, 
novostavba, Bratislava

obytný súbor pod vŕškami, blok a, novostavba, 
Bratislava

administratívna budova Westend sQuare, 
novostavba, Bratislava

komplexná obnova apponyiho kaštieľa a parku 
v oponiciach, národnej kultúrnej pamiatky, 
oponice

kúpeľné námestie trenčianske teplice, 
rekonštrukcia, trenčianske teplice

telekom datacenter, novostavba, Bratislava

hotel roca, rekonštrukcia, košice

Business centre koŠice ii, novostavba, 
košice

mestskÉ vilY BÚdková, novostavba, 
Bratislava

polyfunkčné centrum nová mýtna, 
novostavba, Bratislava

jezuitský kostol, rekonštrukcia národnej kul-
túrnej pamiatky, dominanty kultúrno-pozná-
vacieho cestovného ruchu v skalici, skalica

foto: eduard timko / michal Lakut

foto: rastislav krišanda

foto: Ján barbiar / martin Vrabko

foto: andrea kornošová

foto: Ladislav Ďurian

foto: Juraj bartoš

foto: Lujza Šmelíková

foto: matej kováč / dano Veselský

foto: Vladimír yurkovic

foto: Ján Šimko

foto: peter rafaj / miroslav pochyba

foto: tibor zelenický

foto: milan krupčík / peter frolo

foto: Štefan pacák

foto: Juraj koban

foto: tibor takáts

foto: martin kállay

foto: Jozef mravec/rastislav paďha

foto: Jiří pazdera

foto: tomáš Jávorka

foto: p. safko/ p. meluš/J. Ilková

rozhodnutie o spracovaní

oznámenie o spracovaní

Informovanie a účasť dotknutých  
verejných subjektov

Informovanie 
a účasť občanov

Informovanie 
susedných obcí

Návrh a zdôvodnenie plánu

bilancia a kompenzácia zásahov do prírodyeIa

právny účinok oznámením

Vyhotovenie plánu zástavby

schválenie zásad a regulatívov

spracovanie podnetov a pripomienok

Verejná prezentácia plánu

rozhodnutie o prezentácii plánu
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spomienka na kolegu

Ing. arch. Ivan 
michalovič sa naro-
dil v rimavskej 
sobote 31. decem-
bra 1936. detstvo 
prežil vo vidieckom 
prostredí v obci 
prša. základné 
a stredné vzdelanie 
ukončil v roku  
1955 v komárne. 

Vysokoškolské štúdium absolvoval na fakulte 
architektúry sVŠt v bratislave v roku 1961,  
kde žil a tvoril. 

samostatnú odbornú prax začal vo Vojenskom 
projektovom ústave bratislava. Vykonával funk-
ciu hlavného projektanta stavieb civilného 
a vojenského charakteru ako vedúci architekto-
nickej skupiny v oblasti bytových, ubytovacích, 
školských, kultúrnych, obchodných, administra-
tívnych stavieb a stavieb cestovného ruchu. 

Na základe konkurzu nastúpil do Štátneho 
výskumného projektového a typizačného ústavu 
na výskumné pracovisko zamerané na špecializo-

vaný výskum v architektonickej a urbanistickej 
tvorbe prevažne obytného prostredia. aktívne sa 
zúčastňoval na podnikových a verejných urbanis-
tických a architektonických súťažiach, kde získal 
viaceré ocenenia. po isté obdobie pôsobil ako 
riaditeľ útvaru architekta hlavného mesta 
bratislavy.

začiatkom 90. rokov založil vlastný urbanis-
ticko-architektonický ateliér. bol autorizovaným 
architektom a členom slovenskej komory archi-
tektov. architekta michaloviča možno vnímať ako 
inovátora s pokrokovým zmýšľaním a náhľadom 
na život. 

ako jeden z mála z nás získal široký rozhľad 
v architektonickej a urbanistickej tvorbe, v kom-
plexných súvislostiach od investorskej činnosti, 
územného plánovania, projektovania architekto-
nických objektov, stavebnej realizácie až po spra-
vovanie objektov architektúry.

od svojho detstva mal rád prírodu a pohyb. 
bol úspešným športovcom. tešil sa z vlastnej 
záhrady, kvetov stromov, tichého prostredia 
a vlastnej rodiny. Ivan bol tichý kultivovaný intro-
vertný intelektuál, ktorému počas celého života 
boli jeho veľkou vášňou práca, umenie a rodina. 
Vo veku 75 rokov nás opustil 2. augusta 2012.

b r a N I s L aV  s o m o r a 

doc. Ing. arch.  
rudolf masný, phd. 

30. 6. 1934 – 25. 8. 2012

s členom sas 
a ska, priateľom 
a kolegom archi-
tektom rudolfom 
masným sme  
sa rozlúčili  
31. augusta 2012. 
poznali sme ho 
z jeho 30 ročnej 
práce v stavo-
projekte a neskôr, 

po roku 1989, ako pedagóga na katedre obytných 
a občianskych stavieb fakulty architektúry stu. 
bola to jeho alma mater, tu ukončil štúdiá v roku 
1958. habilitoval sa v roku1992. záber jeho tvo-
rivej činnosti bol mimoriadne široký. pracoval 
na štúdiách a projektoch občianskej a bytovej 
výstavby, na územných plánoch a urbanistických 
projektoch, navrhol mnohé interiéry. Vypracoval 
24 architektonických súťažných návrhov a vytvoril 
viaceré zaujímavé výtvarné diela.

V jeho tvorbe nachádzame viac významných 
diel. dominuje v nich dvojica výškových budov 
technopolu v petržalke z rokov 1980 – 1984,  
prvý príklad takéhoto riešenia na slovensku. 
pozoruhodné boli tiež riešenia administratívnej 
budovy Generálneho riaditeľstva prefabrikácie 
na Lehockého ulici či administratívna budova – 
dnes dekanát pedagogickej fakulty na račianskej 
ulici. z mnohých zaujímavých obytných domov je 
to predovšetkým obytný dom na Lubinskej ulici 
a obytné domy na svetlej ulici, v slávičom údolí 
a radové domy na haydnovej ulici. V roku 1963 
(spolu s f. milučkým) zvíťazil v súťaži na pamät-
ník sNp v bratislave. spolupracoval s f. dražko-
vičom, J. kubičkom, s. k. pataki a ďalšími 
výtvarníkmi. V oblasti interiérov to boli realizácie 
najmä mnohých sobášnych siení. podieľal sa tiež 
na práci zväzu slovenských architektov 
a slovenského fondu výtvarných umení.

Jeho tvorbu charakterizuje uvážlivosť, kvalita 
dispozície a priestorových vzťahov, premyslený 
detail. rád spolupracoval s mladými architektmi. 
Vážili sme si jeho múdrosť, ochotu pomôcť, ale 
aj jeho osobitý humor a skromnosť. Naša archi-
tektúra v ňom stratila významnú osobnosť 
2. polovice 20. storočia. 

Š t e fa N  Š L a c h ta

stretnutie s krzysztofom Ingardenom

poľský inštitút a spolok architektov slovenska srdečne pozvali záujemcov na stretnutie s poľským architektom krzysztofom 
ingardenom. uskutočnilo sa 26. septembra 2012 v poľskom inštitúte na nám. snp 27 v Bratislave. autor predstavil viaceré 
diela svojho ateliéru, ktoré realizoval v mnohých krajinách a zasvätene hovoril o ich genéze. na prednáške hovoril tiež o svojich 
súčasných projektoch, napríklad aj o novej kultúrnej inštitúcii malopoľskej záhrade umenia (małopolski ogród sztuki) 
v krakove, ktorú otvoria 19. októbra 2012. v diskusii zodpovedal aj na mnohé otázky týkajúce sa architektonickej praxe.

krzysztof ingarden patrí už dlhé roky k špičkovým poľským architektom. je prodekanom Fakulty architektúry a výtvarných 
umení krakovskej akadémie a. F. modrzewského a plní aj funkciu generálneho honorárneho konzula japonska v krakove.

krzysztof ingarden bol tento rok členom poroty ceny dušana jurkoviča.

viac informácií na: www.ingarden-ewy.com.pl.
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stretnutie alebo aj valná hromada 
spomienok

po 45 rokoch od ukončenia štúdií na svŠt-Fa sa uskutočnilo stretnutie jej absolventov, 
študujúcich v rokoch 1961-1967. skončilo nás 58, stretnutia sa zúčastnilo 19, pričom 20. 
sa postupne ospravedlňovali pre (ešte) pracovné povinnosti alebo iné dôvody. mnohí, žiaľ 
už preplávali cez rieku styx (10.) a o 9. nemáme žiadne informácie. po príchode našich 
osloboditeľov od slobody v roku 1968, postupne emigrovali z republiky na západ 9. z nás, 
kde sa napriek objektívnym ťažkostiam všetci veľmi dobre uplatnili svojou zväčša 
funkčnou, harmonickou a racionálnou architektúrou. 

stretnutie sa začalo na našej alma mater studiorum, kde nás na krátkom posedení 
privítala dekanka fakulty Ľubica vitková. poinformovala nás o smerovaní Fa a o trendoch 
výučby súčasných študijných odborov. stretnutie bolo veľmi užitočné. Z našich radov 
pôsobili na fakulte ako profesor m. Šarafín, ako docenti d. Bálent, p. csellágh, j. hetényi-
etegny, pričom dvaja z nich zastávali aj funkciu prodekanov (cseallágh, Šarafín). titul 
profesora získal aj j. Bahna na vŠvu v Bratislave. v následnom posedení vo vinárni sme 
zaspomínali na študentské roky, diskutovali o našej praxi v architektonickej tvorbe 
a o skúsenostiach z výkonu povolania, podopretých aj znalosťami získanými od takých 
osobností, akými boli profesori Belluš, hruška, karfík, koula, lacko, ale aj alexy, lichner, 
Bašo, medek, harvančík, várakozó a mnohí ďalší. v diskusiách sme sa zhodli, že škola 
nám dala dobré znalosti nielen architektonické, ale aj technické a pragmatické, ktoré 
potvrdzujú aj naši emigrovaní kolegovia. Z našich spoluabsolventov získali jurkovičovu 
cenu za realizáciu svojich architektonických návrhov (projektov) j. Bahna, d. Bálent, 
p. csellágh, l. kupkovič a j. lupták. Ďalší z nás sa projektovo podieľali na realizácií 
mnohých významných stavieb, urbanistických a územnoplánovacích dokumentov, 
interiérov, alebo vykonávali odbornú a užitočnú prácu v štátnej správe na dôležitých 
postoch. 

sme súčasťou generácie, narodenej v teokratickej 1. sr, vyrastajúcej po r. 1945 
v demokratickej 2. čsr, študujúcej po r. 1948 v socialistickej 3. čsr, praxujúcej  
po r. 1968 v normalizačnej čssr, po r.1989 v ponežnorevolučnej 4. čsr a od r. 2003 
v pseudo-liberalne demokratickej  2. sr. ako boli poznačené naše osudy a predovšetkým 
naša architektonická prax častými zmenami politicko-spoločenskej klímy, s dopadom na 
technicko-ekonomické prostredie v stavebníctve, nech posúdia nastupujúce generácie. 
neurobili sme všetko čo sme chceli, ale urobili sme toho dosť, z hľadiska koľko sme 
mohli. (Brána úspechu sa neotvára objektívne každému, kedykoľvek a za každých 
okolností len preto, že sa na ňu búcha.)

p e t e r  h o lý

stretávka po polstoročí
polstoročie si dovolím pripomenúť, pretože s viacerými 
spolužiakmi sme sa poznali už od prvých ročníkov  
1961 – 62, a to už je pol storočia. najviac mi je ľúto 
za tými šesťdesiatymi rokmi, ktoré nás formovali svojim 
liberálnym otvoreným ovzduším. Z roka na rok sa dalo 
voľnejšie dýchať. učitelia boli priateľskejší. prichádzali 
k nám najnovšie produkty svetovej kultúry, či už knihy, 
filmy, hudba a hlavne architektonické časopisy a postupne 
cestovanie. rád používam Gorkého citát – „moje 
universitety“ to boli roky 1968 – 69, kedy sme 
precestovali európu a doučili sa to čo nám nedala  

škola poznačená stereotypom režimu. moje „universitety“ 
boli vŠvu a cesty 1967 -70, kedy som mal štipendium 
v hamburgu a poznával svet, ale hranice sa zatvorili 
a zostal som tu. dvadsať rokov sme žili z ideí a impulzov 
rokov pražskej jari, kým ten neudržateľný systém 
neskrachoval.

nepatríme medzi ročníky, ktoré sa stretávajú ročne, 
ale napriek tomu to bolo príjemné posedenie.

chýbal mi Ďurko Ľupták, osobnosť nášho ateliéru 
u pepa lacka. pospomínali sme si s lajom a paľom na 
jeho mimoriadne práce, ktorými aj nás posunul ďalej 
v architektúre. pozdravujem aj lacka domena z nášho 
diplomového ateliéru vo Washingtone. ako hovorili vtedy 

klasici „tvorba je večná“ a „architektúra je zradná 
milenka“. po päťdesiatych rokoch už tomu veríme, že 
architektúra skrýva v sebe nekonečné množstvo podôb. 
preto je potrebné ju vnímať ako súčasť meniaceho sa 
života. raz je modernistická, potom neskoro modernis-
tická, post modernistická či eko post alebo neomoder-
nistická. nemôžete jej veriť, tak ako zradnej milenke.  
milí spolužiaci, na záver vás všetkých pozdravujem ešte 
z pozície spolku architektov slovenska, ktorý je pre vás 
otvorený. nedávno sme tu mali krásnu výstavu fotografií 
nášho spolužiaka laja kupkoviča.

september 2012 srdečne j .  m .  B a h n a

15. jubilejný ročník

ceNa arch 2012

cena arch oslavuje tento rok svoje 15. výročie. oslavu 
jubilea spolu s vyhlásením laureáta 15. ročníka ceny 
arch plánuje vydavateľstvo eurostav (ako organizátor 
a vyhlasovateľ ceny), usporiadať 8. novembra v dvorane 
ministerstva kultúry sr. vyhlasovanie laureáta je každý 
rok spojený s predstavením všetkých nominovaných diel, 
ktoré vyberá medzinárodná redakčná rada zo všetkých 
publikovaných diel v časopise arch za obdobie od júla 
predchádzajúceho roka do júna aktuálneho roka. tento 
rok sa nominačná redakčná rada konala 27. júna 2012 
a rozhodla o nominácii 10 architektonických diel, ktoré 
navštívi a ich kvalitu na vlastné oči zhodnotí medzinárodná 
odborná porota koncom septembra. Zo všetkých nomi-
novaných diel nakoniec vyberie jediné dielo, ktoré sa stane 
laureátom cenY arch 2012. odborná porota, ktorá bude 
tento rok posudzovať nominované diela, bude pracovať 
v zložení ján Štempel (česko) antal puhl (maďarsko), 
pavol paňák a irakli eristavi (slovensko) a andrea Bacová, 
šéfredaktorka časopisu arch. 

prepis záverečnej diskusie bude opäť publikovaný 
v katalógu k cene arch 2012, ktorý dostanú všetci 
pozvaní hostia na slávnostnom vyhlásení laureáta cenY 
arch 2012 dňa 8. 11. 2012. okrem katalógu, pripravuje 
vydavateľstvo eurostav aj reprezentatívnu publikáciu 
15 rokov ceny arch, ktorú plánuje krstiť tiež počas 
slávnostného večera v dvorane mk sr. 

cena verejnosti
organizátor – vydavateľstvo eurostav a redakcia 
časopisu arch – už po druhykrát dávajú možnosť 
širokej verejnosti vyjadriť svoj názor na nominované 
architektonické diela. cieľom cenY verejnosti je 
konfrontácia odbornej a širokej verejnosti na kvalitu 
architektúry a jej hodnotenie. autor architektonického 
diela, ktoré dostane najviac hlasov od širokej verejnosti, 
získa cenu verejnosti prestížnej ceny arch 2012.
do hlasovania o cenu verejnosti cena arch 2011 
sa može zapojiť každý. 

viac informácií na www.vydavatelstvoeurostav.sk;  
a www.arch.sk

http://www.vydavatelstvoeurostav.sk
http://www.arch.sk
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spolok architektov slovenska
Fond výtvarných umení

vás pozývajú na slávnostné odovzdávanie

ceNy prof. Jozefa Lacka 
2011/2012

dňa 23. októbra 2012 o 17.00 h
v sieni dušana jurkoviča, panská 15, Bratislava

ing. arch. Zuzana poÓrová
cena proF. joZeFa lacka 2011/2012

ing. arch. alexandra masárová
odmena pro huma

ing. arch. ondrej viráG
odmena pro art

ing. arch. igor hianik
odmena pro urBium

ing. matúš GreGa-jakuB
odmena pro eXhiBit

výstava v Galérii architektúry sas bude sprístupnená  
23. 10. – 9. 11. 2012
otvorené denne, okrem soboty a nedele,
od 11.00 do 17.00 h

kurátor: eva oravcová

stretnutie pri príležitosti 
svetového dňa architektúry

spolok architektov slovenska pozval záujemcov na 
stretnutie pri príležitosti svetového dňa architektúry  
1. októbra 2012 v sieni dušana jurkoviča, Balassov palác, 
panská 15, Bratislava.

program: svetový deň architektúry – úvodný príhovor 
jána Bahnu, prezidenta spolku architektov slovenska.

nasledovali odborné prednášky:
n  250. výročie Balassovho paláca v Bratislave; 

architektonické hodnoty Balassovho paláca; Zuzana 
Ševčíková.

n  archívno – historické dokumenty o Balassovom 
paláci; viera obuchová. 

n  erby a rody Balassovcov; viera oršulová.
súčasťou tohto podujatia bolo aj otvorenie výstavy 

kolekcie sedacieho nábytku a. Gürtler – e. t. Family.  
pri prezentácii výstavy sa k publiku prihovorila kurátorka 
katarína hubová.

obnova balassovho paláca

ministerstvo kultúry slovenskej republiky, v rámci 
grantového systému, poskytlo spolku architektov 
slovenska dotáciu na obnovu Balassovho paláca. obnova 
bola zameraná na opravu strešných klampiarskych 
konštukcií.

Imre makovecz 
Život a dielo architekta a umelca

spomienkové podujatie sa uskutočnilo 11.októbra 2012 
so začiatkom o 13.00 h. v nových Zámkoch, v zasadacej 
sieni mestského úradu, na hlavnom námestí č.10. 

program: otvorenie – jozef istenes. 

n  Životné dielo imre makovcza – attila turi.
n  videofilm o umeleckom vyznaní imre makovcza
n  vernisáž výstavy vybraných diel imre makovcza 

– attila turi.

o 14.30 h. sa uskutočnila beseda za okrúhlym stolom  
na tému: problémy súčasného mestského obrazu miest 
južného slovenska na príklade mesta komárna a nových 
Zámkov. moderátor: Gábor lelkes.

Zúčastnení architekti: attila turi – Budapešť; józsef 
siklósi – komárom; tomáš jávorka – Šamorín; oliver 
csémy – komárno; nándor litomericzky – komárno; 
peter kopják – komárno; Zsolt papp – levice; kristián 
szabó – rimavská sobota; pavel Bakonyi – Želiezovce; 
ladislav laurinec – nové Zámky; jozef istenes – nové 
Zámky. 

pozvaní: Fórum mladých architektov (FÉF-Fma), 
starostovia obcí a primátori miest širšieho regiónu, 
zástupcovia regionálnych a celoštátnych médií.

j o Z e F  i s t e n e s 

kolekcia sedacieho nábytku  
e.t. family

vernisáž výstavy kolekcia sedacieho nábytku e.t. 
Family autora andreja Gürtlera sa uskutočnila v Galérii 
architektúry sas, Balassov palác, panská 15, Bratislava 
pri príležitosti svetového dňa architektúry 1. septembra 
2012. kurátorkou výstavy je katarína hubová.
výstava potrvá do 19. 10. 2012, otvorené pondelok  
až piatok od 11.00 do 17.00 h.

fórum archItektúry
5/201220 fórum archItektúry

5/2012

SaS 
informuje

kurz základy moderných 
drevostavieb

Zdokonaľujúci základný kurz o najnovších výrobkoch 
a konštrukciách z dreva sa uskutoční 27. – 28. 11. 2012 
v Žiline.

iniciatíva prolignum v spolupráci s technickou 
univerzitou Graz, slovenskou technickou univerzitou 
Bratislava, Žilinskou univerzitou, technickou univerzitou 
vo Zvolene a českým vysokým učením technickým 
v prahe organizuje ďalšie z podujatí o drevostavbách 
a využití dreva ako stavebného materiálu. 

kurz Základy moderných drevostavieb nadväzuje 
na semináre a konferencie o využití dreva v stavebníctve 
a architektúre z rokov 2009 až 2012 v Bratislave, nitre 
a Banskej Bystrici.

podujatie v Žiline je určené inžinierom, architektom, 
technikom, zhotoviteľom a dodávateľom drevených kon-
štrukcií. počas dvojdňového kurzu sa účastníci dozvedia 
všetko o najnovších výrobkoch (napr. Xlam), techno-
lógiách a ich použití. uznávaní odborníci budú takisto 
prednášať o najnovších poznatkoch o dreve a jeho požiarnej 
odolnosti, o navrhovaní nosných konštrukcií, o spojovacích 
technikách a mnohom inom na európskej úrovni.

kurz je zaradený do programu celoživotného vzdelá-
vania slovenskej komory architektov.

Ďalšie informácie o kurze nájdete na www.prolignum.sk. 
prolignum je spoločnou iniciatívou organizácií Zsd 

sr (Zväz spracovateľov dreva slovenskej republiky),  
čaplh (česká asociace podnikatelů v lesním hospo-
dářství), nadace dřevo pro život a proholz austria na 
propagáciu dreva na slovensku a v českej republike. 
cieľom iniciatívy je prostredníctvom firemne a krajinne 
neutrálnych propagačných kampaní v rámci prednášok 
s odbornou garanciou dosiahnuť zvýšenie spotreby dreva 
v stavebníctve a posilniť pozitívny obraz dreva ako 
stavebného materiálu. 

Vyše 6 mesiacov od požiaru 
na hrade krásna hôrka
požiar na hrade krásna hôrka vypukol v sobotu 
10. marca 2012. o dva dni na to začal pamiatkový úrad 
košice z úradnej povinnosti správne konanie o náprave. 
v priebehu jedného týždňa slovenské národné múzeum 
evakuovalo z hradu všetky zbierkové predmety. okamžite 
sa pristúpilo k zabezpečeniu provizórneho zakrytia 
otvorených častí objektu hradu. snm pristúpilo k príprave 
a vyhotoveniu zámeru obnovy, ktorý bol dňa 18. mája 
rozhodnutím kpÚ košice schválený. na základe zámeru 
vydal kpÚ košice rozhodnutie, ktoré slúžilo ako jeden 
z podkladov pre architektov a statikov k vypracovaniu 
projektovej dokumentáciena obnovu striech. snm 
zabezpečilo spracovanie prípravnej dokumentácie 
– komplexné zameranie objektu, zrealizovalo vo na 
vykonanie pamiatkového a architektonickohistorického 
výskumu v objekte horného hradu. nové strechy na 
strednom a dolnom hrade budú na základe záväzného 
rozhodnutia pamiatkarov vyhotovené ako repliky 
zhoreného krovu a krytinou bude pálená viedenská škridla. 
strecha na hornom hrade bude dodatočne určená na 
základe výsledkov historickéhoa pamiatkového výskumu.

verejná zbierka, ktorú vyhlásilo snm, má na 
svojom účte v štátnej pokladnici 105 611. doposiaľ sa 
finančné prostriedky zo zbierky nemíňali, budú slúžiť 

na financovanie prác spojených s obnovou hradu, ktoré 
majú charakter modernizácie a poisťovňa ich nepreplatí. 
snm ďakuje všetkým prispievateľom a podporovateľom. 
robíme maximum pre to, aby sa časť hradu sprístupnila 
už v budúcom roku. rovnako však upozorňujeme, že 
snm ako štátna organizácia zriadená mk sr je povinná 
dodržiavať všetky platné zákony – stavebný zákon, pamiat-
kový zákon, múzejný zákon ako aj zákon o verejnom 
obstarávaní a lehoty plynúcez nich.

Z tlačovej správy snm

bod 0 / pawe althamer / 
Námestie slobody

realizácia: 18. – 20. septembra – pieskovisko  
na námestí slobody.
autor projektu: paweł althamer
organizátor projektu: o.z. verejný podstavec
spoluorganizátor projektu: poľský inštitút v Bratislave

významný poľský umelec paweł althamer (1967) sa 
podujal odkliať ideologicky zaťažený priestor námestia 
slobody v Bratislave čistou detskou energiou. rozhodol 
sa vytvoriť veľké detské pieskovisko z nefunkčnej fontány 
družba. cieľom projektu bolo stretnutie a komunikačné 
prepojenie detí školského a predškolského veku 
prostredníctvom hry v piesku, kreslenia a spoločného 
čítania knihy janusza korczaka kráľ maťko prvý. 

stretnutie bolo slávnosťou detí a dospelých navodilo 
na námestí oslobodzujúcu atmosféru. dospelí sa 
v althamerovom ponímaní inšpirovanom knihou kráľ 
maťko prvý stali „sluhami“ detí. 

udalosť pawła althamera priniesla do Bratislavy nový 
rozmer umenia vo verejnom priestore a zároveň vtiahla 
okoloidúcich k participácii na hre s deťmi. umožnila tiež 
bližšie spoznať umelcov, ktorí budú zapojení do diania na 
pieskovisku.

projekt námestie slobody bol prvým dielom, ktoré 
verejný podstavec realizoval v rámci širšie koncipovanej 
dočasnej autonómnej zóny umenia – projekt Bod 0. 
ostatné koncepty projektu Bod 0 združenie predstavilo 
verejnosti pred rokom na samostatnej výstave v krokus 
galérii.

jedným z posledných participatívnych projektov 
pawła althamera, v ktorom boli významne zapojené deti je 
kresliarsky kongres, ktorý autor pripravil pre 7. Berlínske 
bienále, 2012. médiom komunikácie sa v tomto prípade 
stala kresba. kreslenie sa tu ukázalo ako možná metóda 
dorozumievania medzi všetkými pokoleniami, ale tiež, aj 
medzi rôznymi stupienkami spoločenského rebríčka.

paweł althamer o projekte: „chcel by som na 
námestie slobody dostať novú silu, novú energiu, nie 
zabehaný rytmus. pozveme tam deti v predškolskom 
veku a z prvého stupňa základných škôl, ktoré spontánne 
reagujú na nové miesto. predstavil som si veľké detské 
ihrisko, množstvo detí hrajúcich sa na námestí slobody. 
ovládli by priestor a ukázali, ako si ony predstavujú 
usporiadanie priestoru. Budú potrebovať pomoc, pretože 
sa už pohybujú v systéme, ktorý im vytvorili dospelí. 
myslím, že by sme im mohli pomôcť stavebnou úpravou 
– vybudovaním pieskoviska na mieste nefunkčnej fontány. 
pieskovisko je miestom, kde sa od začiatku vytvárajú 
vzťahy medzi deťmi... predstavil som si jednodennú akciu, 
ale myslím, že by sa to mohlo opakovať v týždennom 
cykle, alebo udržiavať ako taký zvláštny sviatok. chcel by 
som radikálnym spôsobom pokračovať v neobyčajnom 
príbehu z knižky janusza korczaka kráľ maťko prvý. na 
bratislavskom námestí slobody by sa tak analogicky zišli 
len králi a kráľovné.“

verejný podstavec založili v roku 2010 sochári dalibor 
Bača, tomáš džadoň, michal moravčík a martin piaček. 
je pokračovaním iniciatívy akú sochu do mesta? (2006) 
a petície stop kultúrnej politike v našich mestách! (2006). 
verejný podstavec je platformou slobodných ideí pre 
verejný priestor. 

www.verejnypodstavec.com

projekt treNČÍN si ty

trenčín stojí pred náročnou úlohou zadefinovať územný 
plán centrálnej mestskej zóny. kroky, ktoré naplánujeme 
dnes, ovplyvnia vzhľad a charakter mesta na desiatky 
rokov. citlivú tému budúceho vzhľadu centra mesta a jeho 
funkčných vzťahov s priľahlými zónami, umocňuje 
plánovaná modernizácia železničnej trate.

projekt trenčín si tY má za cieľ:
n  zapojiť verejnosť do plánovania rozvoja mesta,
n  získať od laickej a odbornej verejnosti návrhy 

na riešenie mestských priestorov,
n  zapojiť verejnosť do spolurozhodovania a definovať 

priority rozvoja mesta podľa jej požiadaviek,
n  zdieľať s verejnosťou info o plánoch rozvoja mesta.

harmonogram projektu je dlhodobý a jeho cieľom je 
vytvoriť zadanie pre územný plán centrálnej mestskej zóny 
najneskôr v roku 2014. 

podieľajte sa aj vy na plánovaní budúcnosti nášho 
mesta. Zapojte sa.

viac informácií na: http://www.trencinsity.sk/ciele-projektu

z projektu košice 2013

aktuálne informácie o podujatiach poskytuje záujemcom 
už dlhšie newsletter košice 2013. Z neho sa napríklad 
dozviete, že päťminútový kaleidoskop priblíži dianie 
v budúcom európskom hlavnom meste kultúry. rozhlas 
a televízia slovenska (rtvs) začal od soboty 8. septembra 
2012 vysielať novú cyklickú reláciu, v ktorej ponúkne 
divákom zaujímavú mozaiku informácií o košiciach 
ako európskom hlavnom meste kultúry 2013. 

mesto zvuku / sound city days sa uskutoční  
20. – 23. 9. 2012. prvý ročník bienále súčasného 
zvukového a elektronického umenia – mesto zvuku, je 
inovatívnym projektom košice 2013. podporuje kreativitu 
a prináša súčasné podoby zvukového umenia (soundart 
a noiseart), predstavuje netradičné, alternatívne prístupy 
v práci so zvukom, ruchom, šumom...

chcete vedieť ešte viac? kliknite na webstránky:  
www.kosice2013.sk; www.spots.sk; www.kulturpar.k.sk; 
www.pentapolitana.sk; www.terraincognita.sk;  
www.sandormarai.eu; www.creativeindustry.sk

SerViS 
Domáce poDujatia

s e p t e m b e r  2 0 1 2

  4. 9.1962 július rYBák Gelnica 50

  8. 9.1952 marián Goč ruŽomBerok 60

12. 9.1952 marián Zervan Bratislava 60

14. 9.1957 marián strieŽenec Beckov 55

o k t ó b e r  2 0 1 2

  5.10.1947 karol GreGor preŠov 65

11.10.1952 peter paliatka Bratislava 60

13.10.1942 miloslav neumann keŽmarok 70

16.10.1962 martina pavlovkinová veĽký krtíŠ 50

22.10.1947 miloslav mudrončík oldZa 65

23.10.1957 vladimír talaŠ Bratislava 55

27.10.1927 jozef chroBák Zvolen 85

28.10.1952 milan chudý Bratislava 60 

Srdečne blahoželáme

j u b i l e á
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6. ročník medzinárodného festivalu 
architektúry a urbanizmu 

czech architecture Week 2012

v rámci festivalu sa uskutočnili prednášky: 

4. 10. 2012 Boris podrecca, rakúske kultúrne fórum, 
jungmanovo nám. 18, praha 1

1. 10. 2012 tristan diequez
3. 10. 2012 ricardo Bofill
8. 10. 2012 javier artadi
9. 10. 2012 javier sordo madaleno senior a javier sordo 

madaleno junior
a 24. 10. 2012 o 20.00 h. sa uskutoční prednáška 

masimiliano Fuksas

miesto konania: Ballingův sál, národní technická knihovna, 
technická 6, praha 6

veletržní palác, dukelských hrdinů 47, praha 7; správa 
pražského hradu, praha 1 – hrad

v letohrádku královny anny na pražskom hrade budú v čase 
od 1. do 28. 10. 2012 inštalované tri výstavy: 

výstava: doprava, infraštruktúra a územný rozvoj v4+2
výstava: arch World 2012
výstava predstaví dopravé stavby, developerské realizácie 

a zaujímavé architektonické projekty architektonických 
kancelárií z celého sveta. 

výstava: arch Works cZ&sk
prezentuje významné architektonické štúdie z čiech 

a slovenska. 

architecture week potrvá do 28. októbra 2012.
viac informácií:www.architectureweek.cz

z kalendára podujatí IfLa 
a efLa

zaostrené na záhradnú architektúru
termín konania: 17. – 20. október 2012
miesto konania: medellin, kolumbia
informácie: http://www.iflasap2012.com/

konferencia IfLa 
termín konania: 19. – 24. október 2012
miesto konania: 
e-mail: iflaapr2012@126.com

50. svetový kongres IfLa
termín konania: 10. – 12. marec 2013
miesto konania: aotearoa, nový Zéland
informácie: email: ifla@tcc.co.nz

Niko kralj
kráľ stoličiek

vernisáž výstavy: 3. október 2012 o 19.00 h. 
Úvodné slovo: dietmar steiner, riaditeľlka az W centra 
a matevž čelik, riaditeľ múzeá architektúry a dizajnu 
v ljubljane.
kurátorky výstavy: Špela Šubic a Barbara predan.
miesto konania výstavy: architekturzentrum Wien – hala F3, 
museumplatz 1, viedeň 
trvanie výstavy: 4.10. – 15. 10. 2012.
výstava predstavuje práce slovinského pioniera 
industriálneho dizajnu, nika krajla (nar. 1920), ktoré vytvoril 
v čase od roku 1952 do roku 1992. modernosť jeho stoličiek 
predstavuje dôležitú časť slovinskej kultúrnej identity.
informácie: http://www.azw.at/event.php?event_id=1273

rodinné bývanie  
v krajinách V4

po šiesty krát predstaví každá z krajín vyšehradskej štvorky 
svojich 10 najlepších rodinných domov. výstava bude 
postupne inštalovaná v prahe, krakove a následne 
v Bratislave vo februári 2013.

vernisáž výstavy: 1. októbra 2012 o 17.00 h
kurátorom slovenskej časti je phdr. peter mikloš
výstava potrvá do 15. októbra 2012
miesto konania: aha house, Őtpacsirta 2, Budapešť

Výstava

sovietska moderna 1955 – 1991

vernisáž výstavy: streda, 7. november 2012 o 19.00 h.
kurátorský tím: katharina ritter, ekaterina shapiro-obermair, 
Georg schöllhammer, alexandra Wachter.
miesto konania: architekturzentrum Wien – alte halle, 
museumplatz 1, viedeň.
výstava potrvá do 25. februára 2013.
otvorené denne od 10.00 do 19.00 h.  
vstupné: 7,00 eur / zľavnené 4,50 eur.

konštruktivizmus a stalinistická architektúra sú verejnosti 
pomerne známe. naopak, sovietska moderna povojnovej éry 
ostala nepoznaná. 
výstava približuje architektúru, ktorá vznikala v rokoch  
1955 – 1991 v bývalých sovietskych republikách.

informácie: poskytne katharina ritter,  
tel: +43 (1) 522 31 15-32, fax: +43 (1) 522 31 17 alebo 
e-mail: ritter@azw.at
http://www.azw.at/event.php?event_id=1203

hľadanie yu 

V rámci mesiaca fotografie

vernisáž výstavy: streda, 24. október 2012 o 19.00 h.
miesto konania: architekturzentrum, museumplatz 1, viedeň
výstava potrvá do 12. novembra 2012
vstup voľný.
rakúsky fotograf Wolfgang thaler v roku 2008, v spolupráci 
s historikmi umenia maroje mrduljaš a vladimirom kulić 
fotograficky zdokumentovali architektúru socialistickej 
juhoslávie z obdobia rokov 1948 – 1990. Fotografie vyšli 
knižne: modernism in-between: the syncretic architectures 
of socialist Yugoslavia.

informácie: u p. karoline mayer, tel. +43 (1) 522 31 15 – 28, 
fax: +43 (1) 522 31 17 alebo e-mail: mayer@azw.at
http://www.azw.at/event.php?event_id=1274

deň otvorených dverí  
centra architektúry vo Viedni

hry a zábava pre celú rodinu

termín konania: 26. október 2012 od 10.00 do 19.00 h.
miesto konania: architekturzentrum Wien, musemplatz 1, 
viedeň.
vstup zdarma!
informácie: http://www.azw.at/event.php?event_id=1281 
alebo na t.č. +43 1 522 31 15, e-mail: office@azw.at

z kalendára podujatí uIa

pri príležitosti svetového dňa architektúry
medzinárodná konferencia na tému: udržateľnosť 
architektúry v regionálnom kontexte
termín konania: 1. október 2012
miesto konania: tbilisi (Gruzínsko) 
informácie: uia@uia-architectes.org

bienále architektúry v kolumbii
termín konania: 3. – 5.10. 2012
miesto konania: Quindío (columbia) 
informácie: http://www.sociedadcolombianadearquitectos.
org/site/bienalxxiii/

bienále architektúry 
termín konania: 13. 10. – 12.12. 2012
miesto konania: istanbul (turecko) 
informácie: http://istanbuldesignbiennial.iksv.org/?lang=en

stretnutie prezidentov uIa I. regiónu s výborom 
uIa regiónov I. a II. 
termín konania: 17. október 2012
miesto konania: Štrasburg (Francúzsko)
informácie: uia@uia-architectes.org

konferencia na tému: energetické stavby
termín konania: 17. – 18. október 2012
miesto konania: Budapešť (maďarsko)
informácie: http://www.cep-expo.hu/

zasadnutie výboru uIa
termín konania: 18. – 19. október 2012
miesto konania: Štrasburg (Francúzsko)
informácie: e-mail: uia@uia-architectes.org

prvé bienále architektúry v Instanbule
termín konania: 13. 10. -12. 12. 2012
miesto konania: instanbul (turecko)
informácie: http://istanbuldesignbiennial.iksv.org/?lang=en

stretnutie prezidentov II. regiónu uIa
termín konania: 8. – 9. november 2012
miesto konania: Bukurešť (rumunsko) 
informácie: email: secretar.oar@rdslink.ro

18. bienále architektúry 
termín konania: 19. – 23. november 2012
miesto konania: Quita (equádor)
http://www.cae.org.ec/cgi-bin/wd 

konferencia na tému: súčasná architektúra 
a urbanizmus v stredomorí a na blízkom východe
termín konania: 21. – 23. november 2012
miesto konania: instanbul (turecko)
informácie: http://www.caummeyildiz.blogspot.sk/
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