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archizines bratislava

po sklamaní zo slovenskej prezentácie na 13. Bienále 

architektúry v Benátkach tento krát prinášame na titulnej 

stránke Fóra architektúry pozitívnu správu. vo vestibule 

Fakulty architektúry sa v novembri konala výstava 

archizines Bratislava. táto kolekcia 80. nezávislých 

magazínov a periodík novej generácie o architektúre 

putuje po európe. výstava koncipovaná na aa v londýne 

priniesla do nášho prostredia aktuálny prehľad 

o periodikách zaoberajúcich sa najsúčasnejšími 

architektonickými teóriami a experimentmi.

Foto: j. m. Bahna

3
Tibor zelenický
vážim si všetkých, ktorí sú ochotní 
dobrovoľne, bez nároku na odmenu 
obetovať svoj čas a energiu, verejne 
pôsobiť a prejaviť sa či už v SaS alebo 
Ska a či v akomkoľvek inom miestnom 
alebo regionálnom združení architektov, 
v súkromnej galérii, alebo sa aspoň 
zaujímajú o profesijné dianie v mieste 
bydliska a vyjadria svoj názor. 

9
Friedrich achleitner
Čo urobiť s dvoma rovnakými, štítovými 
domami, ktoré tvoria významný element 
uličného priestoru, ale ich plošné 
požiadavky už nestačia súčasnému 
životnému štandardu? 

17
Lumír Lýsek
Po rokoch návštev nášho pavilónu sa 
pýtam – kde sa vytratila logická zásada 
prezentovať sa na bienále architektúry 
predovšetkým architektúrou.  
neveríme si?
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Konferencia o architektúre a stretnutie 
predstaviteľov UIA – II. región 

V Bukurešti sa 9. – 10. novembra 2012 konala medzinárodná 
konferencia s názvom Ako dosiahnuť dobrú architektúru 
s následným pracovným stretnutím zástupcov krajín druhého 
regiónu a predstaviteľov UIA (www.uia-architectes.org). Krajiny 
II. regiónu (Stredná a Východná Európa, Blízky východ) zastu-
povali delegácie predstaviteľov architektonických organizácií 
z jednotlivých členských krajín. 

Hostiteľom a organizátorom stretnutia v Bukurešti bola 
Komora architektov Rumunska (OAR). Hlavným predstavite-
ľom organizátorov a moderátorom celého podujatia bol prezi-
dent Rumunskej komory architektov – Šerban Tiganas. Musím 
skonštatovať, že organizátori sa zhostili svojej úlohy na vysokej 
úrovni. 

Stretnutie sa konalo v čase, keď v Bukurešti prebiehalo 
rumunské Národné bienále architektúry 2012 s bohatým  
programom, súťažami a veľkou architektonickou výstavou 
(www.bnab.ro). Súbežne sa konali oslavy 120. výročia založenia 
Vysokej školy architektúry a Spoločnosti architektov Rumunska. 
Komora architektov Rumunska nedávno otvorila svoje nové 
sídlo v centre Bukurešti – v citlivo zrekonštruovanom bývalom 
dome historicky najvýznamnejšieho rumunského architekta – 
Iona Mincu. 

Išlo v podstate o pravidelné pracovné stretnutie nášho 
regiónu v rámci UIA, ktoré aktuálne zvoláva Deniz Incedayi – 
viceprezidentka UIA pre II. región. 

Zúčastnil som sa tohoto stretnutia ako zástupca Spolku 
architektov Slovenska, a tak by som sa rád podelil o informácie 
a dojmy z tohoto podujatia. Stretnutie predstaviteľov členských 
krajín sa konalo v pragmatickej, pracovnej atmosfére. 

Okrem komplexnej informácie o regióne II. v prezentácii 
Deniz Incedayi, ktorá viedla rokovanie, prítomných o dianí 
v UIA informovali aj Michel Barmaki – generálny sekretár  
UIA, Antonio Riverso – viceprezident UIA o spolupráci  
I. a II. regiónu. O dianí v regióne II. informoval aj J. Grochulski 
z Poľska, prezentovali sa regionálne organizácie ako: FABSR, 
MASA, VISEGRAD 4, UMAR, napokon informáciu o dianí 
v jednotlivých krajinách prezentoval každý účastník stretnutia. 
Rokovanie sa venovalo príprave budúcej Konferencie Balkánskej 
architektúry a stretnutiu predstaviteľov II. regiónu, ktoré bude 
v apríli 2013 v Belehrade (www.bina.rs, www.u-a-s.rs),  
ako aj príprave regiónu na budúci kongres UIA v Durbane 
(www.uia2014durban.org). 

Zaujímavá je aj informácia o podujatí, ktoré pripravujú 
rumunskí kolegovia pre architektov centrálnej a východnej 
Európy – East-centric architecture Triennial 2013 pod názvom 
Trans(ap)parencies v historickom rumunskom meste Sibiu 
v októbri 2013 (www.arhitext.com, www.east-centricarch.eu).

Pred samotným pracovným rokovaním sa konala konferencia 
o stave architektúry v súčasnej dobe pod názvom How to get 
good architecture, čo samo o sebe bola téma veľmi široká. 
Odborné prednášky sa zamerali na snahu poukázať a ozrejmiť 
príčiny a naznačiť východiská stavu súčasnej architektúry, 
hlavne v našom regióne.

Prednášajúci odborníci analyzovali súčasný stav architektúry 
z rôznych hľadísk: napríklad architektonickej kvality, doklado-
vanej diagramami rôznych možných vplyvov a závislostí (čas, 
ekonómia, antropológia...). Zaujala ma prednáška architekta 

Johanessa Bertleffa o architektonických súťažiach, v ktorej na 
príkladoch štatisticky dokladoval vzťah medzi architektonic-
kými súťažami a kvalitou architektúry – samozrejme v prospech 
pozitívneho vplyvu súťaží na architektonické realizácie.

Pri pátraní po príčinách a východiskách z krízy, v ktorej sa 
nachádza i architektúra (súčasná realita bez vízie – hľadajúca 
svoj nový model spoločenského postavenia), prítomní skonšta-
tovali, že architektúre môžu pomôcť hlavne architekti. Samo-
zrejme, že svojou kvalitnou tvorbou, ale tá už prestáva byť vše-
obecne potrebnou a platnou spoločenskou samozrejmosťou. 
K procesu tvorby treba pridať čosi viac – proces angažovanosti 
– vzájomnej podpory a nekompromisných postojov voči všet-
kým tým, ktorí tvorivú prácu v prospech verejného záujmu 
zamieňajú iba za princíp zisku. Treba prevziať iniciatívu a pôso-
biť na všetkých možných úrovniach (od lokálnej až po štátnu) – 
každá generácia (architektov) nesie zodpovednosť za svoju  
krajinu...

Keďže k téme sa v diskusii vyjadrili takmer všetci zúčastnení, 
dovolím si vysloviť názor, že situácia prakticky vo všetkých kra-
jinách regiónu je veľmi podobná – nikde to so spoločenským 
postavením architektúry a architektov nevyzerá ideálne.

Realita však ani nie je všade rovnaká, myslím si, že je priamo 
úmerná aktivite a angažovanosti architektov v lokálnom dianí, 
pri tvorbe legislatívy a územnom rozhodovaní, v architektonic-
kom živote a v kultúre vôbec. V niektorých krajinách (napríklad 
Estónsko, Lotyšsko, Rumunsko, Libanon...) v porovnaní s nami 
existuje systém verejných zákaziek v občianskej výstavbe cez 
verejné architektonické súťaže. Rumunská komora architektov 
je zo zákona financovaná percentuálnym podielom z nákladov 
verejných zákaziek a takisto zákonom má stanovené, na čo 
môže tieto prostriedky použiť – napríklad na súťaže. 

A, aká je situácia na Slovensku?
U nás verejná štátna zákazka v oblasti občianskej výstavby prak-
ticky neexistuje už vyše 20 rokov. O systéme verejných architek-
tonických súťaží s tým súvisiacich ani nehovoriac. Architekti 
na Slovensku projektujú na princípe voľného trhu hlavne pre 
privátny sektor – so všetkými dôsledkami, ktoré z takýchto  
podmienok pre nich vyplývajú. Je to tiež výsledok spoločen-
ského postavenia architektúry a systému tvorby verejnej 
zákazky. Je to podľa mňa vo veľkej miere aj dlhodobý výsledok 
neochoty mnohých z nás, architektov, angažovať sa nad rámec 
svojej odbornej a tvorivej náplne práce v prospech postavenia 
architektúry, hoc čo i len na lokálnej úrovni. Obvyklé zdôvodne-
nie je: veď na to je komora a spolok architektov, tí nech sa  
angažujú, presadzujú zákony a robia výstavy... Ide o úplné  
nepochopenie zmyslu a princípu existencie našich architekto-
nických organizácií – tie vytvárajú predovšetkým priestor pre 
profesijné a spoločenské pôsobenie každého z nás. Ostatné – 
teda kto a ako naloží s touto možnosťou je na každom jednom 
architektovi.

Vážim si všetkých, ktorí sú ochotní dobrovoľne, bez nároku 
na odmenu obetovať svoj čas a energiu, verejne pôsobiť a preja-
viť sa či už v SAS alebo SKA a či v akomkoľvek inom miestnom 
alebo regionálnom združení architektov, v súkromnej galérii, 
alebo sa aspoň zaujímajú o profesijné dianie v mieste bydliska 
a vyjadria svoj názor. Veď mnohí títo naši kolegovia nie sú 
žiadni „úradníci“, spravidla sú to ľudia, ktorí sa tiež živia (čoraz 
ťažšie) prostredníctvom svojich architektonických ateliérov či 
projektových kancelárií... To isté platí aj pre funkcionárov UIA. 
Väčšina z nich sa angažuje v prospech architektúry popri svojej 
profesijnej činnosti na báze dobrovoľnosti. Pretože aj vo sveto-
vom merítku platí, že architekti budú mať iba také postavenie 
v spoločnosti, o aké sa sami zaslúžia. 

T I B O R  Z E L E n I c K ý
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david Paluš

administratívna budova Bsp, Bratislava

9
andreas Gerner

dostavba a rekonštrukcia 
dvoch domov v pottelsdorfe

18
Peter abonyi

sídlo Gasoil engineering, 
spišská teplica

Foto: vladimír Yurkovic
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Spolok architektov Slovenska a Fond výtvar-
ných umení pozvali na slávnostné odovzdá-
vanie cien za architektonickú tvorbu uspo-
riadané pod záštitou primátora hl. mesta 
Sr bratislavy milana Ftáčnika. Podujatie sa 
uskutočnilo vo štvrtok, 29. novembra 2012 
v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca 
v bratislave. moderoval a hudobný program 
pripravil Peter Lipa.

Úvodný príhovor mal prezident SaS 
Ján bahna. na záver sa prihovoril riaditeľ 
a konateľ spoločnosti baumit Luboš Fussek.

cena 
emila belluša
2012

virgil droppa st. za celoživotné dielo
biografia
n  narodil sa 3. septembra 1939 v Banskej  

Bystrici
n  od roku 1940 žije v Bratislave
n  v roku 1963 absolvoval Fakultu architektúry 

a pozemného staviteľstva svŠt v Bratislave, 
u prof. e. Belluša

n  v rokoch 1963 – 1966 bol projektantom vo 
vojenskom projektovom ústave v Bratislave

n  od roku 1966 pôsobil v projektovom ústave 
pre vývoj a projektovanie školských a kultúr-
nych stavieb v Bratislave, neskôr premenovaný 
na projektový ústav kultúry, kde tvoril až do 
roku 1997

n  v roku 1972 vznikol cd team – cvengrošová, 
droppa a je dodnes

n  od roku 1997 bol členom slovenskej komory 
architektov (ska), ako autorizovaný architekt 
až do roku 2009

n  od roku 2009 je nezávislým architektom 
na dôchodku

n  od roku 1963 – 1989 bol členom Zväzu  
slovenských architektov (Zsa)

n  od roku 1990 – dodnes je členom spolku 
architektov slovenska (sas)

cena 
dušana Jurkoviča 
2012

Laureát: 
Ivan matušík za dielo rodinný dom patio, nitra

Nominácie:
Gernot minke, bjørn kierulf za dielo slamená 
kupola – ateliér, hrubý Šúr
adam Jirkal, Jerry koza, Tomáš kalhous 
za dielo čerpacia stanica Gas, Galanta
Igor Šimončík, marek dupej za dielo rodinný 
dom v Banskej Bystrici

cena profesora 
martina kusého 
2012

v sieni dušana jurkoviča spolku architektov  
slovenska sa 15. novembra 2012 uskutočnilo 
zasadnutie poroty pre udelenie ceny profesora 
martina kusého.  

porota pracovala v zložení: dana Bořutová, 
karol kahoun, anton hykisch, peter mikloš, pred-
sedom bol ján Bahna.  cena sa udeľuje za vedeckú, 
teoretickú, popularizačnú a editorskú činnosť 
v oblasti architektúry.

porota rozhodla udeliť ceny nasledovne: 
matúš dulla za monografiu architekt emil Belluš. 
eva bodnárová za vydavateľskú činnosť v oblasti 
architkektúry.

sprievodnými podujatiami odovzdávania cien 
sú tiež výstavy:

výstava cena dušana Jurkoviča 2012
Galéria architektúry sas
panská 15, Bratislava
15. 11. 2012 – 7. 12. 2012

výstava architekt virgil droppa st.
laureát ceny emila Belluša 2012
Galéria architektúry sas
panská 15, Bratislava
13. 12. 2012 – 18. 1. 2013
otvorené denne,
okrem soboty a nedele
od 11.00 do 17.00 h

návrhy na cenu emila belluša 2013
kancelária SaS oznamuje členom SaS, že návrhy na udelenie ceny e. belluša 
za celoživotné dielo sa predkladajú do 28. februára 2013.  
kontakt: kancelária Spolku architektov Slovenska.

Tel.: 5443 10 78; Fax: 5443 57 44; e-mail: k_sas@euroweb.sk

Spolok architektov Slovenska odovzdával ceny za architektonickú tvorbu

S láskavou podporou spoločnosti BAUMIT, spol. s r. o.

R E K L A M N Í  PA R T N E R I
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autorizovaný servis 

LOEWE AG a Bang & Olufsen
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václav kohlmayer, andreas Gerner, krzysztof ingarden, jan Šépka, ivan masár, Branislav hovorka 

ivan matušíkrodinný dom patio, nitravirgil droppa st. a prezident sas ján Bahna

matúš dulla a eva Bodnárová

slamená kupola – ateliér, hrubý Šúr Bjørn kierulf

rodinný dom v Banskej Bystrici igor Šimončík, marek dupej

adam jirkal, jerry koza

čerpacia stanica Gas, Galanta

mailto:k_sas@euroweb.sk
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administratívna 
budova bSP
bratislava, 

K Železnej studienke 27, 
novostavba 

autor architektonického riešenia:
david paluš 

Projektant architektonickej časti: 
vasko + partner inŽinieri, s. r. o. 

Stavebná časť: david paluš, 
peter chromek, katarína herrerová

Projektant vykurovania, vzduchtech-
niky, chladenia: marián hurinský 

hlavný zhotoviteľ: Bau3mex a. s. 
hlavný stavbyvedúci: ján matúška 
Stavebník: Bsp solutions a. s. 

 
v priestore ulice k železnej studienke 
došlo za posledné roky ku zmene merítka 
zástavby. prestavby už existujúcej štruk-
túry ako aj nová značne objemná bytová 
výstavba je na hraniciach priestorových 
možnosti stávajúceho uličného profilu. 
v tejto situácii predstavovalo vloženie 
požadovaných 1000 m2 administratívneho 
priestoru predovšetkým urbanistický 
problém. problém merítka a chýbajúceho 
nástupného priestoru sa tak stal základnou 
architektonickou témou.

stavebný pozemok vznikol spojením 
dvoch parciel pôvodne zastavaných dvoji-
cou prefabrikovaných drevených delta 
domov. Zo severnej strany pozemok ohra-
ničuje ulica s pomerne intenzívnou dopra-
vou. Z východnej strany ho lemuje komu-
nikačná os pôvodnej chatovej zástavby. 
kríženie týchto komunikácii a poloha 
v rámci cestného oblúka dáva parcele 
mierne nárožný charakter. nástup do 

objektu je orientovaný práve do tohto 
nárožného komunikačného uzlu. Zo 
západnej strany hraničí pozemok s plo-
chou ochrannej – vyhradenej zelene 
lemujúcej potok vydrica. 

objem administratívneho priestoru  
bol vtesnaný do traktu so šírkou blízkou 
proporciám individuálnej výstavby. dom 
je na parcelu osadený centrálne. svojou 
hmotou diferencuje priestor parcely na 
časť verejnú a časť súkromnú. kompozícia 
na strih reaguje na polohu v rámci cest-
ného oblúku a riadi prerozdelenie plných 
a prázdnych objemov.

vybratie hmoty do ulice k Železnej 
studienke vytvára nástupné predpolie – 
modifikovaný „cour d‘honneur“. na opač-
nej strane smerom k potoku vydrica 
vzniká v dôsledku posunu polouzavretý 
oddychový priestor.

orientácia pozdĺžnej osi objektu 
v smere sever juh a poloha schodiska 
zabezpečuje prevažnej časti kancelárii 
priaznivú orientáciu na východ a na sever. 
Fasády reagujú na svetové strany. plochá 
severná fasáda „veľkým sklom“, južná 
fasáda s hlbokými lodžiami. na východ 
a západ sú orientované neutrálne pásové 
okná.

dom má 4 nadzemné podlažia a sute-
rén. v podzemnej garáži je priestor pre  
11 parkovacích státí, hygienické zázemie, 
skladový priestor a technické vybavenie 
domu.

v rámci parteru sú umiestnené zasa-
dačky, kancelárske pracoviská a recepcia.

na prízemí sa nachádza vstupná lobby 
a dva variabilné open space priestory.

nadzemné podlažia nad parterom sú 
koncipované s malými odchýlkami ako 
typické. 

poloha komunikačného jadra umož-
ňuje priestorovú variabilnosť dispozície, 
pričom celá podlažná plocha môže tvoriť 

jeden dispozičný celok so spoločným 
zázemím alebo môže byť rozčlenená na 
samostatné úseky. Základným komunikač-
ným uzlom je centrálna hala. členenie 
dispozície je realizované kombináciou 
plných a zasklených priečok tak aby boli 
minimalizované chodby a aby mal každý 
priestor kontakt s denným svetlom. všetky 
podlažia sú vybavené vonkajším pobyto-
vým priestorom.

Zatiaľ čo proporcia traktu má skôr 
neadministratívny charakter, výraz fasády 
administratívnu funkciu zdôrazňuje. či už 
čiernobielym dress-codeom prebratým 
z business prostredia alebo merítkom 

zasklených plôch. plné biele a zasklené 
čierne plochy kontinuálne prechádzajú 
fasádou a  dopĺňajú kompozíciu plných 
a prázdnych objemov. výplne otvorov sú 
riešené kombináciou fasádneho systému 
a rámových konštrukcii zasklené izolač-
ným trojsklom. s výnimkou severnej 
fasády sú všetky zasklené plochy tienené 
vonkajšími žalúziami alebo fixnými fasád-
nymi lamelami.

vonkajšie steny sú zrealizované 
z monolitického betónu a zateplené  
150 mm eps.

vodorovné nosné stropy sú vyhotovené 
ako tzv. vyľahčené stropy konštrukčná 

výška suterénu je 3,25 m, v parteri je  
3,795 m, typické podlažia majú 3,45 m. 

podhľad tvoria plné sdk panely 
s integrovaným chladením v rámci rastru, 
ktorý zohľadňuje variabilnosť usporiadania 
priečok v kanceláriách. všetky kancelárske 
priestory sú osvetlené integrovanými 
kontinuálnymi líniovými svietidlami. 
schodište je vyskladané z betónových 
prefabrikátov.

na lódžii 4. np sa nachádzajú slnolamy 
tvorené prefabrikovanými trámami v pohľado-
vom prevedení.

Budova je vykurovaná a chladená využitím 
stabilného geotermálneho tepla zo zeme. 
výroba energie na vykurovanie a chladenie je 
zabezpečená spoločne z jediného zariadenia 
– tepelného čerpadla. okruh zemných vrtov, 
ako aj zariadenie tepelného čerpadla je od 
vnútorného rozvodného okruhu hydraulicky 
oddelený. odovzdávanie energie zo zeme a do 
zeme je prostredníctvom primárneho okruhu. 
sekundárny okruh slúži na rozvádzanie energií 
v budove. výmena energie sa uskutočňuje 
prostredníctvom plastových rozvodov, ktoré  
sú uložené vo vrtných sondách. v budove je 
použité podlahové vykurovanie a chladiace 
stropy.

a u t o r
Foto: peter Gula

PredStaVujeme
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Zo SVeta
architekt úry

chipperfield vo viedni

Tri novostavby 
v centre viedne

hlavný kurátor 13. Bienále architektúry v Benátkach david 
chipperfield realizoval v centre viedne na kärtner strasse 
nový obchodný dom peek and cloppenburg. na jeho 
architektúre prezentoval svoj minimalistický názor na 
architektúru v historickom prostredí. elegantná neutrálna 
štruktúra jednotného modulu z kameňa obaľuje všetky 
fasády. je to kompozícia sklených plôch a béžového 
kameňa. podobnú metódu a štruktúru použil aj pri realizo-
vaní obchodného domu v historickom jadre innsbrucku.

cena spolkovej 
krajiny burgenland 
za architektúru

rakúska spolková krajina burgenland udeľuje 
každoročne cenu za architektúru. Tento rok  
ju dostal ateliér Gerner°Gerner plus z viedne 
za dostavbu a rekonštrukciu dvoch štítových 
domov v Pöttelsdorfe. andreas Gerner bol 
tento rok členom medzinárodnej poroty  
pre udeľovanie ceny dušana Jurkoviča.

pri udeľovaní ceny za architektúru predniesol  
predseda poroty profesor Friedrich achleitner príhovor: 
„čo urobiť s dvoma rovnakými, štítovými domami, 
ktoré tvoria významný element uličného priestoru,  
ale ich plošné požiadavky už nestačia súčasnému 
životnému štandardu? ...architekti vložili do dvora 
obývací priestor, ktorý prepojil obidve krídla čím 
vznikol malý átriový dom. na zadnej strane ležiace 
hospodárske miestnosti boli otvorené do dvora aj 
s klenbou, čím vznikol intímny dvor dobre využiteľný 
v burgenlandskej klíme. jednoduchý a jasný dôkaz 
toho, že s fantáziou a logikou je stará stavebná 
štruktúra dobre využiteľná pre vytvorenie 
nezameniteľnej atmosféry.“

pöttelsdorf je typická burgenlandská dedina 
s bohatou kultúrou a tradíciou vinárstva. do druhej 
svetovej vojny patril maďarsku. má dobre zachovanú 
štruktúru dolnozemských domov s dvoma štítmi, 
veľkou bránou a dvorom. ocenený projekt reaguje  
na charakteristické archetypy a citlivými zásahmi  
ich aktualizuje.

j .  m .  B a h n a

obchod  merkur

hotel topaz

 peek and cloppenburg

neďaleko, v centre viedne, na nároží námestia  
hohe markt vyrástol hotel topaz s kruhovými oknami 
a oproti nemu v rekonštruovanom dome najväčší  
potravinový a lahôdkový dom merkur s upraveným  

parterom. všetky tri príklady dokumentujú súčasný stav 
diskusie o stavbách v historickom prostredí viedne. 

j .  m .  B a h n a
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mladí architekti – 
čierne na bielom

v budove maďarského inštitútu (miB) v Bratislave, 
palisády 54 sa 19. októbra 2012 konal okrúhly stôl 
spojený s výstavou mladí architekti – čierne na bielom. 
podnázov stretnutia mladých architektov z maďaska 
a slovenska bol: „možnosti súčasnej mladej generácie 
architektov na oboch stranách hranice“. oficiálneho 
otvorenia tohto stretnutia ako aj diskusie sa zúčastnil 
predseda Zväzu maďarských architektov (Zma) lászló 
sáros, tajomník Zma andrás Borsos a pracovník  
sekretariátu Zma attila Borsay. Zo slovenskej strany  
ján Bahna, prezident sas, riaditeľ kancelárie sas  
peter mikloš a členovia prezídia sas jozef istenes 
a kristian szabó. Účastníkov stretnutia privítal riaditeľ 
miB, istván kollai. 

   vlastnú výstavu 39. mladých maďarských architektov 
inštalovali už 10. októbra 2012 a bola prístupná širokej 
verejnosti do 29. októbra 1012. reprezentatívny výber prác 
bol výsledkom selekcie hodnotiacej poroty z prihlásených 
diel. podľa slov attilu Borsayho tento výber odráža prúdy 
v maďarskej architektúre vymaňujúce sa z vplyvu postidus-
trionalizmu a organiky a smerujúce k ekológii a minima-
lizmu, popri tom však odrážajú národný kolorit. okrúhly stôl 
zmapoval situáciu na architektonickej scéne tak v maďarsku 

ako aj na slovensku z pohľadu mladých. Z diskusie vyply-
nulo, že kým v stavebníctve oboch krajín vládne recesia 
– ale v maďarsku poznateľne hlbšia –  a architekti sú 
obzvlášť trpiacimi subjektami v tejto situácii. iba Bratislava 
ako keby bola výnimkou. pre architektov má veľký význam 
aj blízkosť viedne. tá spôsobuje, že si architekti prácu nájdu 
v tejto konštelácii trhových podmienok ponuky a dopytu. 

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

Spomienka na Imre makovcza 
a okrúhly stôl v nových zámkoch

v zasadacej sieni mestského úradu, na hlavnom námestí č.10 v nových 
zámkoch sa 11. októbra 2012 uskutočnilo podujatie, ktoré pozostávalo 
z dvoch samostatných častí. Prvou udalosťou bolo pripomenutie prvého 
výročia úmrtia architekta Imre makovcza otvorením výstavy výberu  
z jeho diela a prednáškou o jeho životnej a umeleckej dráhe pod  
názvom Imre makovecz život a dielo architekta a umelca.

Životné dielo medzinárodne uznávanej osobnosti nám priblížil prednáškou jeho 
dlhoročný spolupracovník a priateľ attila turi. obsiahnuť päť desaťročí plodnej práce, 
samozrejme, nebolo možné v hodinovej prednáške, objasniť rozhodujúce východiská 
a filozofické základy tvorby imre makovcza zakorenené v diele F. l. Wrighta, a. Gaudiho 
a r. steinera však áno. k tomu dopomohlo premietnutie vyobrazení jeho kinetických 
a statických konštrukčných modelov, škicovaných vízií verejných priestorov a jeho  
výtvarných diel, perokresieb a litografií.

premietnutá bohatá fotodokumentácia jeho niektorých diel a videofilm o jeho umelec-
kom vyznaní boli už úvodom otvorenia výstavy vybraných diel. attila turi hovoril o pod-

mienkach vzniku 
týchto diel v období 
socializmu na príklade 
obecných kultúrnych 
domov v malých 
dedinách v odľahlých 
oblastiach krajiny. na 
príklade maďarského 
národného pavilónu 
na svetovej výstave 
v sevile nám ukázal 
drámu zrodu diela 
a vlastnú dramaturgiu 
expozície. svoju 
prednášku a úvodné 
slovo k výstave 
ukončil slovami: 
„jeho pozostalosť je 
venovaná do starostli-
vosti verejnoprospeš-
nej spoločnosti 
– nadácie imre 
makovcza. nakoľko 
dodnes nie je doce-
nený jeho vplyv na 
vývoj architektúry 

v stredoeurópskom priestore, umelecká akadémia v Budapešti – na založení ktorej má 
rozhodujúcu zásluhu – na jar roku 2013 pripravuje doteraz najrozsiahlejšiu a vskutku 
veľkolepú výstavu jeho súborného diela.“ 

v druhej časti popoludnia usporiadali okrúhly stôl na tému: problémy súčasného mest-
ského obrazu miest južného slovenska na príklade mesta komárna a nových Zámkov. 
moderátorom diskusie bol Gábor lelkes. Účastníkmi diskusie boli architekti attila turi – 
Budapešť, józsef siklósi – komárom, tomáš jávorka – Šamorín,  oliver csémy – 
komárno, Zsolt papp – levice, kristián szabó – rimavská sobota, pavel Bakonyi –  
Želiezovce, ladislav laurinec – nové Zámky, jozef istenes – nové Zámky. aj tohto  
podujatia sa zúčastnili členovia Fóra mladých architektov (FÉF-Fma).

na túto časť poobedňajšieho programu tiež pozvali primátorov miest širšieho  
regiónu (zo šestnástich miest), členov mestských zastupiteľstiev komárna a nových 
Zámkov, starostov okolitých obcí a zástupcov regionálnych a celoštátnych médií. Fakt,  
že neprišiel ani jeden primátor alebo starosta je možno iba náhodný jav. ale, že neprišiel 
ani jeden poslanec mestských zastupiteľstiev oslovených miest svedčí o neutešenej 
situácii v obecnej samospráve – všeobecne. v kontexte k danej diskusnej téme to zna-
mená nezáujem o všeobecné teoretické a praktické otázky tvorby kvalitného mestského 
priestoru, i keď v konkrétnych prípadoch niektorých investičných aktivít developerov 
zasahujúcich do obrazu našich miest občas vzplanú vášnivé diskusie na rôznych fórach 
a objavujú sa kritické články v miestnej tlači. 

chystám preto ďalšie okrúhle stoly s uvedeným názvom. na rozdiel od tohto prvého 
podujatia ich tematickým zameraním budú aj otázky tvorby mestského obrazu budúcnosti 

v historickom kontexte 
konkrétneho mesta 
a z toho vychádzajúc sa 
pokúsime aj o posúdenie 
niektorých vybraných 
problémových lokalít. 
mal by sa uskutočniť  
celý cyklus okrúhlych 
stolov s polročným 
vzájomným časovým 
odstupom jednotlivých 
stretnutí v dunajskej 
strede, Galante, leviciach 
a ďalších mestách na 
juhu slovenska. o čase 
a mieste týchto stretnutí 
vám včas dáme vedieť.

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

archizines
5. – 23. novembra 2012 

putovná výstava nezávislých časopisov archizines prišla po londýne, new Yorku 
a osake do Bratislavy. Foyer Fakulty architektúry stu v Bratislave premenila  
od 5. novembra na tri týždne na otvorenú čitáreň. tvorilo ju pódium s dlhým stolom, 
zaplneným neetablovanými – a práve preto inovatívnymi – časopismi, fanzinmi  
a žurnálmi, ktoré prinášajú kritické pohľady na súčasnú architektúru, mesto a kultúru 
z rôznych kútov sveta.

architekt martin jančok (plural) a dizajnérka Ľubica segečová (trivjednom,  
festival selF) iniciovali výstavu so zámerom predstaviť tzv. novú generáciu časopisov: 
„sú dôležitou alternatívou voči etablovaným časopisom, ktoré sa väčšinou venujú 

bezpečným a nekonfliktným témam.“ medzi vystavenými časopismi nie je ani jeden 
poľský, český, či slovenský zástupca. na slovensku ani žiadny nezávislý architektonický 
magazín nevychádza. môže byť výstava archizines pre slovenskú architektonickú 

publicistiku inšpiráciou? práve nezávislé časopisy si 
môžu dovoliť kritické písanie, ktorého je u nás nedo-
statok. „vyplýva to aj z toho, že otvorený kritický 
diskurz v našich končinách nemá tradíciu. výstava 
ponúka možnosť zorientovať sa v nezávislej tlači a jej 
témach a vytvoriť si vlastný názor,“ objasňujú posol-
stvo výstavy jej iniciátori. 

„časopisy sú prekvapivo mocné. ale čím viac sú 
spojené so stavebnou výrobou a čím viac je v nich 
reklamy, tým menej sú nezávislé a schopné kritickej 
reflexie,“ povedala vo svojom príspevku na otvorení 
výstavy henrieta moravčíková, teoretička architektúry 
a šéfredaktorka časopisu architektúra a urbanizmus. 

v Bratislave je vystavených osemdesiat titulov, hoci výstava začínala v londýne so 
šesťdesiatimi. „Zbierka je stále živá a rozrastá sa o ďalšie časopisy. nezáleží na tom, či 
majú náklad 10 alebo 10 tisíc kusov, ale čo znamenajú pre architektonickú prax a ako 
ju reflektujú,“ vyjadril sa o unikátnej zbierke jej kurátor elias redstone.

d o m i n i k a  B e l a n s k á
Foto: autorka

internetové linky:
http://archizines.com/
http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/citaren-vo-foyer-archizines.html?page_id=3069

Súčasná nórska architektúra 
v designfactory
8. – 25. novembra 2012 

nórske národné múzeum umenia, architektúry a dizajnu organizuje putovné výstavy 
nórskej architektúry pravidelne, tá aktuálna je už siedmou v poradí. Z veľkej stavebnej 
produkcie v rokoch 2005 až 2010 prešli sitom kurátorského výberu tie najzaujímavejšie 
a najkvalitnejšie realizácie, od inštalácií a pavilónov, cez rodinné domy a chaty, až po 
veľké verejné investície do vzdelávania, kultúry, či turizmu.

kurátorka výstavy nina Berre, riaditeľka oddelenia architektúry nórskeho národného 
múzea, otvorila výstavu komentovanou prehliadkou. „popri priaznivej ekonomickej 

situácii zohráva v nórsku rolu aj vôľa štátu podporovať vznik dobrej architektúry. projekty 
u nás dokážu realizovať aj veľmi mladé a relatívne malé architektonické firmy, vďaka priaz-
nivej podnikateľskej štruktúre,“ popisuje situáciu v súčasnej nórskej architektúre. sleduje 

v nej niekoľko výrazných tendencií: „množstvo stavieb 
z posledných rokov má zvláštny, taktilný vzťah k materiálom, 
čo vnímame ako nadviazanie na tradíciu materiálnosti 
v nórskej architektúre. silnou témou je vzťah domu a krajiny. 
mnohí architekti uprednostňujú priestorový a telesný zážitok 
z architektúry pred jej spektakulárnosťou.“

otvorenie výstavy v designfactory, Bottova 2, Bratislava 
sprevádzala prednáška nórskeho architekta olava kristof-
fersena (Brendeland & kristoffersen architekter). predsta-
vené realizácie – komunitné bývanie, bytový dom 
v extrémnych klimatických podmienkach, rodinný dom 
a škôlka prestavaná z bývalého auto-showroomu – mali 
niekoľko spoločných čŕt: citlivý kontextuálny prístup, 

využívanie drevených prefabrikovaných panelov v záujme rýchlosti a nízkych nákladov, 
dôraz na spoluprácu s budúcimi užívateľmi. Fotografie dokumentovali stav budov 
počas reálneho užívania budov obyvateľmi – nie prázdne, vyčistené priestory, tesne po 
kolaudácii, aké vídame na stránkach architektonických časopisov. podľa kristoffersena 
je interiér iba „pozadím“ pre život, ktorý doň vnášajú užívatelia.

d o m i n i k a  B e l a n s k á
Foto: Braňo Bibel

internetové linky: http://www.designfactory.sk/podujatia/2012/nov/sucasna-norska-architektura/
Brendeland & kristoffersen: http://www.bkark.no/
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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 príleži-
-tosti svetového dňa architektúry 
1. októbra 2012. kurátorkou  
výstavy bola katarína hubová. 
výstava trvala do 19. októbra 2012.

na vernisáži sa prihovoril k účastní-
kom autor andrej Gürtler:

„vznik stohovateľnej kancelárskej sto-
ličky siaha do obdobia 80. rokov. Bola to 
doba poznačená nástupom nového hľada-
nia v architektonickej tvorbe. hľadanie 
uplatnenia postmoderny v našich pod-
mienkach v architektúre bolo pre niekto-
rých na hranici výtvarného disentu. hlavne 
v interiérovej tvorbe podliehajúcej spolo-
čenskej ideologickej línii a subjektívnemu 
vkusu stálic členov výtvarných komisií. 

osobnou inšpiráciou bola návšteva 
výstav „memphis Furniture milano“ 
v auguste 1981 a „Židle 20. století“ – 
umeleckoprůmyslové múzeum v prahe, 
september – november 1982 ako aj tvorba 
maria Bottu, či postavička e.t. z rovno-
menného filmu stievena spielberga. 

stohovateľná stolička bola navrhnutá 
po dlhom individuálnom štúdiu na spolo-
čenskú objednávku ako integrovaná súčasť 
atypického interiérového zariadenia spolu 
s „ideovým“ výtvarným doriešením zasa-
dacej miestnosti bratislavskej dopravnej 
spoločnosti v roku 1984 – v počte  
42 kusov. napriek snahe všetkých zainte-
resovaných, v tom čase limitujúce materiá-
lové možnosti neodrážali pôvodný ideový 
a konštrukčný zámer. poťahová textília 
v troch materiálových možnostiach a povr-
chová úprava náterom ťažkej kovovej kon-
štrukcie... Z pôvodného ideového zámeru 
zostalo veľa nevypovedaného a zostalo 

driemať v archíve. v polovici 90. rokov 
priestor prenajali súkromnej spoločnosti, 
ktorá na vlastné náklady kompletný interiér 
odstránila zničením do nenávratna a o pár 
rokov asanovali i samotnú budovu.

po návšteve výstavy študentov dizajnu 
v júni 2011 v Bratislave ma oslovilo mate-
riálové spracovanie vystavovaných interié-
rových prvkov. neváhal som ani chvíľu. 
siahol som do osobného archívu, prepra-
coval pôvodnú dokumentáciu s cieľom 
pokúsiť sa dopovedať nevypovedané 
z roku 1984. pri hľadaní potenciálnych 
výrobcov, hneď na začiatku, na jednom 
z pracovných stretnutí to bola žena, ktorá 
pri prejavení záujmu o návrh poznamenala: 
„urob k tomu niečo, niečo ako sériu, 
kolekciu, ďalšie prvky sedacieho nábytku!“ 
a bolo to tu! stohovateľná stolička e.t. 

z minulého storočia dostala rodinu. ako 
dcéra, mladá žena, dostala brata – barovú 
stoličku, matku – nízke kreslo, starú matku 
– nízke kreslo s podrúčkami, otca – kreslo 
a starého otca – kreslo s podrúčkami. 
všetky tieto prvky tvoria celok – e.t. 
Family – program sedacieho nábytku.

a záver. všetky tu prezentované origi-
nály sú kolektívnym dielom ľudí, ktorých 
sa mi po dlhom hľadaní podarilo dať 
dohromady s cieľom pokúsiť sa o spo-
ločný podnikateľský zámer. som im 
vďačný, že nevypovedané zámery  
z 80. rokov zostali tu, na slovensku. 
a, samozrejme, ďakujem svojim blízkym 
z rodiny ako i kolegom z ateliéru a všet-
kým, ktorí sa na vzniku výstavy podieľali.  
 
kurátorka výstavy katarína hubová 
pri tejto príležitosti povedala: 

„dobrý podvečer prajem vám všetkým, 
ktorí ste prijali pozvanie na túto špecifickú 
vernisáž výstavy stoličiek rodiny e.t. od 
andreja Gürtlera. Špecifická je preto, lebo 
je malá a monotematická – formálne aj 
obsahovo ide „len“ o stoličku a zároveň  
je svetová, lebo je súčasťou svetového  
dňa architektúry. 

to že ide „len“ o stoličku nie je poľah-
čujúca okolnosť, skôr naopak – stolička 
v nábytkovej tvorbe je základným, najčas-
tejším, a preto aj najnáročnejším prvkom. 
má niekoľko tisícročnú históriu a veru  
je s čím porovnávať. stále sme svedkami, 
ako tento relatívne obmedzený priestor 
určený na sedenie priťahuje začínajúcich  

aj renomovaných návrhárov – dizajnérov, 
aby priniesli nové riešenia do tohto najkla-
sickejšieho nábytkového druhu.

osem stoličiek andreja Gürtlera tvorí 
väčšiu rodinu a zdalo by sa, že najstaršia 
v rade e.t. je stará mama. ja si ale pamä-
tám ešte aj prastarú mamu, ktorú andrej 
Gürtler navrhol v roku 1984 a ktorá bola 
vystavená o pár rokov neskôr v galérii 
slovenského fondu výtvarných umení na 
michalskej 7. my sme dnes svedkami ako 
môže aj prastarý rodič neuveriteľne omlad-
núť. okrem starej mamy sú v programe 
sedacieho nábytku aj ďalší členovia rodiny, 
starý otec, mama, otec, dcéra, syn. od 
predchodcu sa rozšírená rodina v princípe 
až tak neodlišuje – charakterizujú ju zák-
ladné geometrické prvky – kruh, elipsa, 
obdĺžnik, štvorec v kombinácii s nekoneč-
nou antikorovou linkou mobiuisovej 
krivky. e.t.-ovský výraz – charakteristická 
emotívna črta stoličiek je tiež prítomná. 

čím teda tak omladli? sú to hlavne 
nové materiály, lepšie technológie, ktoré 
umožnili dokonalejšie tvary, jemnejšie 
proporcie a stoličky sú neporovnateľne 
ľahšie a spracovaním dokonalejšie. 
použité materiály na sedadlo a opierku – 
ohýbaná preglejka, prírodný akrylátový 
kameň, textil alebo koža v čalúnených 
variantoch – umožňujú v rodine množstvo 
rôznych kombinácií ako materiálových  
tak aj farebných.

andrejovi Gürtlerovi patrí uznanie, 
jednak za to, že sa pustil pre architekta 
s príznačnou komplexnosťou do nábytko-
vého dizajnu a navyše do stoličky, že sa 
nebál oprášiť starú ideu a skutočne ju 
dotiahnuť, a to nielen v samotnom dizajne, 
ale aj so všetkým čo k tomu dnes patrí. 
stoličky predstavuje aj s grafickým sprie-
vodným materiálom, v ktorom nechýba 
popis, cena, jednoducho všetky potrebné 
údaje. hľadal a našiel spoluprácu so slo-
venskými výrobcami – predovšetkým 
kovovýroba Blecha s.r.o., Fibra s.r.o., 
simpa s.r.o., mipex design s.r.o., 
polytrade ce s.r.o. – firma hi-macs, lG.

andrej Gürtler absolvoval v roku 1976 
stavebnú fakultu slovenskej vysokej školy 
technickej v Bratislave (dnešná Fa stu), 
odbor architektúra. odvtedy sa venuje 
architektúre stavieb, interiérom verejných 
priestorov a dizajnu nábytku.“

JoSeF PLeSkoT ----------------------------------------- ceSTa
výstava Galéria v Gongu, ostrava ---  dolní vítkovice

2. 12. 2012 – 29. 3. 2013

výstava k 60. narodeninám významného českého architekta. vernisáž sa uskutočnila 1. 12. 2012. výstavu otvoril generálny riaditeľ vítkovice 
machinery Group jan světlík s úvodným slovom pavla Brunclíka, kurátora výstavy. v rámci vernisáže predstavili knihu josef pleskot: na cestě.
tak už aj pepo dozrel do veku, kedy sa začína bilancovať a obzerať za seba čo zanechal histórii. josef pleskot nazval svoju výstavu výstižne 
„cesta“. jeho celoživotná tvorba je poznačená hľadaním odpovede na konkrétne projekty či úlohy. na tieto zadania hľadal a nachádzal 
odpovede počas dlhej cesty, ktorá nebola vždy priamočiara. cesta a proces tvorby bol pre pleskota vždy dôležitý. som rád, že som  
v osemdesiatych rokoch zažil kúsok spoločnej cesty s josefom pri hľadaní architektonických ideálov v rámci historických stretnutí  
na spišskej kapitule a starých splavoch v rokoch 1985 – 88.

milý josef prajem veľa nových objavov a zastavení na tvojej tvorivej ceste životom.

Úprimne a srdečne jano Bahna z Bratislavy

každý detail  
je témou
Impulzy pre rozvoj mesta  

Fa STu bratislava

architekti Franz kobermaier a robert  
kniefacz, zástupcovia viedenského magis-
trátu, boli 24. októbra 2012 hosťami štvrtej 
časti cyklu prednášok Impulzy pre rozvoj 
mesta, ktorá sa koná na Fa STu pod zášti-
tou Ingrid konrad, hlavnej architektky 
mesta bratislava. vo svojej prednáške 
predstavili prácu 19. oddelenia vieden-
ského magistrátu, ktoré sa špecializuje  
na architektúru a tvorbu mesta. Predstavili 
niekoľko nástrojov magistrátu, vďaka  
ktorým dosahuje viedeň dlhodobo vysokú 
kvalitu architektonickej produkcie a verej-
ného priestoru.

Plán je zákon
plán rozvoja mesta, aktualizovaný raz za desať rokov, 
nastoľuje dlhodobú víziu. jeho cieľom je udržať a zlepšo-
vať kvalitu života v meste pre narastajúci počet obyvateľov, 
ktorý by podľa odhadov mohol v roku 2035 dosiahnuť  
2 milióny. Územný plán stanovuje uličné čiary, výšku 
zástavby a zónovanie. je súčasťou viedenského staveb-
ného zákona, ktorý s určitými zmenami platí už od roku 
1929. jeho dlhá tradícia sa odráža v kontinuite vývoja 
mesta. každá zamýšľaná zmena v pláne si vyžaduje súťaž. 
plán výstavby ale jednoznačne stanovuje, ktoré plochy  
sa môžu, a ktoré sa nesmú zastavať.

kvalitné súťaže
vo viedni panuje silná viera, že súťaže prinášajú  
ten najlepší výsledok. súťaž je potrebné vypísať vždy,  
keď ide o zámer stavať v pamiatkovej oblasti, postaviť 
výškovú alebo verejnú budovu. v prípade bytovej 
výstavby platí, že každý stavebný zámer s viac ako tristo 
bytmi musí byť preverený súťažou. vstupujú do nej 
investori spolu s architektmi a predkladajú detailné, 
už prepočítané projekty. investori bytovej výstavby majú 
navyše možnosť získať štátne dotácie, ale musia obstáť 
v súťaži, v ktorej magistrát dopredu určuje požiadavky. 
magistrát vydal aj príručku na tvorbu súťaží (Grundlagen 
für die durchführung von Wettbewerben auf dem Gebiet 
der architektur und des städtebaus) pomáhajúcu prinášať 
ich požadovanú kvalitu. na realizáciu výsledkov súťaží 
dohliada magistrát.

rozhodujú odborníci
architektonické oddelenie vydáva odborný posudok  
ku každému stavebnému zámeru, od reklamných pútačov 
až po urbanistické celky. odborní pracovníci oddelenia – 
architekti a urbanisti – posudzujú osem až desať tisíc 
projektov ročne na základe previerok zlučiteľnosti zámeru 
s priestorom. skúmajú, či projekt nezaťaží svoje okolie, 
či zodpovedá potrebám obyvateľov, ako ovplyvní existu-
júci vzhľad mesta. musia presne vysvetliť, prečo zámer 
vyhovuje alebo nevyhovuje požiadavkám, navrhujú 
zmeny a možné riešenia. posudky majú veľkú váhu, 
lebo aj od nich závisí, či bude projekt schválený  
a dostane príslušné povolenia. rozhodovacie právomoci  
sú rozdelené tak, aby: „politici nemuseli rozhodovať 
o tom, čomu nerozumejú.“ pri väčších projektoch, ktoré 
zásadným spôsobom ovplyvňujú mesto, je prizvaný aj 
poradný zbor dvanástich vybraných odborníkov z oblasti 
architektúry, urbanizmu, pamiatkovej starostlivosti, 

dopravy, ochrany životného prostredia a ďalších odborov. 
posudky poradného zboru síce nemajú právny charakter, 
ale médiá a verejnosť ich pozorne sledujú a vyvíjajú tlak 
na ich akceptovanie.

ochrana pamiatok
desať percent viedenských budov patrí do pamiatkových 
zón. tých je celkovo stopätnásť. „inventarizačný systém 
chránených zón ukazuje nielen ako v týchto zónach stavať, 
ale aj aké sú požadované parametre novej výstavby. 
obsahuje množstvo informácií o stavbách v zóne a odkazy 
na literatúru.“ transformácie v pamiatkových zónach sú 
pod prísnou kontrolou a realizujú sa na základe výsledkov 
verejných súťaží. pamiatková starostlivosť je venovaná  
aj jednotlivým objektom zvlášť a časť budov je zapísaná 
v zozname kultúrneho dedičstva unesco.

Príručka – návod na kvalitu
nároky na kvalitu projektov sú vysoké, ale možno sa 
s nimi jednoducho oboznámiť prostredníctvom publikácií, 
ktoré vydáva magistrát. príručky pre farby fasád, mestský 
mobiliár, stánky, terasy reštaurácií, ale aj komplexnejšiu 
problematiku ako je tvorba súťaži alebo koncept tvorby 
výškových budov, jednoznačne komunikujú požadovaný 
štandard. 

Stavebná polícia
na území viedne pôsobí stavebná polícia. jej úlohou  
je ukladať pokuty a dohliadnuť na odstránenie stavieb, 
ktoré nezodpovedajú povoleniam. najčastejšie sú prípady 
nelegálnych reklamných stavieb. s „čiernymi“ stavbami 
celých budov sa viedenská stavebná polícia nestretáva 
často, skôr s jednotlivými prvkami stavieb, ktoré porušujú 
pravidlá.

Súhra 
magistrát viedne je veľmi skoro informovaný o investič-
ných zámeroch, lebo architekti často navštevujú magistrát, 
predstavujú a konzultujú svoje projekty. s nápadmi 
a projektmi prichádzajú rôzne strany – investori s archi-
tektmi, aj mesto a spoločne hľadajú postup. kobermaier 
a kniefacz popisujú tento proces ako súhru: „k architek-
tom pristupujeme ako ku kolegom. máme spoločný cieľ, 
a tým je kvalitné mesto. máme zodpovednosť voči obča-
nom. každý detail je témou.“ aj pevné rámce pravidiel tak 
dokážu spoločne „adaptovať“, aby umožnili vznik súčas-
ných architektonických foriem. tento systém kontinuál-

neho a transparentného prerokovania a pripomienkovania 
zámerov robí problém iba „špekulujúcim investorom, ktorí 
nemajú za cieľ kvalitu.“

stratégie mesta rátajú s inováciami v oblasti udržateľ-
ného rozvoja. energetická úspornosť budov je štandar-
dom. pasívne, či energiu vyrábajúce budovy sú stále 
bežnejšie a bývajú vyžadované aj v podmienkach súťaží. 
postupné zmeny v dopravnej stratégii a parkovacej poli-
tike už od sedemdesiatych rokov prinášajú rozširovanie 
peších zón a zredukovanie individuálnej autodopravy. 
prísna ochrana zelene je samozrejmosťou. postaviť  
napríklad podzemnú garáž pod parkom nie je možné,  
ak by mali byť vyrúbané stromy. 

novým postupom je priame zapojenie verejnosti  
do rozhodovania o verejnom priestore v projekte „Wien! 
voraus“ na námestí schwedenplatz.

počas obsiahlej záverečnej diskusie mnohých  
prítomných zaujímalo, ako by viedenský magistrát postu-
poval v sporných situáciách, ktoré poznáme zo sloven-
ských miest. porovnateľné situácie z viedne architekti 
nevedeli vždy nájsť. „nepoznáme tlak developerov, ale 
prirodzený výber. napríklad prebytok novovybudovaných 
kín – multiplexov rýchlo vyriešil trh – niektoré zanikli, 
niektoré prestavali. viac než na záujmy developerov 
dbáme na dostatočné miešanie funkcií a zásobovanie 
obyvateľov.“ 

nielen jasne stanovené pravidlá, ale aj ich všeobecné 
akceptovanie a dôslednosť uskutočňovania jednotlivých 
opatrení prispieva vo viedni k uspokojivému výsledku. 
impulz, ktorý priniesla prednáška je komplexnejší, 
ako len inšpirácia postupmi viedenského magistrátu. 
môže byť momentom konštruktívnej sebakritiky.  
možno sú závažné nedostatky, ktoré vidíme v tvorbe 
a správe slovenských miest „otázkou kultúry,“ ako pozna-
menal Franz kobermaier. je verejný záujem u nás na 
prvom mieste? a sme ochotní spolupracovať v záujme 
kvality mesta? 

d o m i n i k a  B e l a n s k á
Foto: Zora pauliniová

internetové linky:

19. oddelenie viedenského magistrátu (MA 19 – Architek-
tur und Stadtentwicklung)
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/architektur/

Príručka na tvorbu súťaží na stiahnutie
http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008010.pdf

katarína hubová a andrej Gürtler
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Špecifiká územného 
plánovania  
na vidieku

proces územného plánovania tak, ako  
ho vnímame na základe stavebného 
zákona, je vhodný skôr do anonymného 
prostredia veľkých miest alebo mestských 
aglomerácií. v čechách a na slovensku je 
územné plánovanie tzv. preneseným výko-
nom štátnej správy, čo v malých vidiec-
kych obciach, kde každý pozná každého, 
často vedie, vďaka svojej zdĺhavosti, úrad-
nému charakteru a neosobnosti, k forma-
lizmu a nezáujmu. tým sa mnohokrát  
míňa účinkom a stráca charakter účinného 
nástroja pomáhajúceho zlepšovať kvalitu 
životného prostredia. 

dobrým spôsobom ako prekonať 
nezáujem občanov o územné plánovanie 
a súčasne dosiahnuť progres v tvorbe 
životného prostredia je tvorba rozvojo-
vých plánov obcí (v priestorovom 
zmysle). vytváranie neformálnych rozvo-
jových plánov malých obcí má tradíciu 
v anglosaských krajinách [1], úspešne  
sa však uplatňuje, a má podporu zo 
strany štátu, aj v nemecku a rakúsku.  
ide o plány bez právnej záväznosti, kto-
rými obce definujú smer svojho ďalšieho 
rozvoja. ak ich miestne zastupiteľstvá 
schvália, zaviažu sa, že budú v pevne sta-
novenom časovom horizonte, napríklad 
2 – 4 roky, rozhodovať v intenciách roz-
vojového plánu [3, 4 a 5]. najmä pre 
obce bez stavebných úradov je to veľká 
pomoc, pretože majú k dispozícii nástroj, 
s ktorým môžu (sebavedome) vstupovať 
do územnoplánovacieho konania na vyš-
šej úrovni. rozvojový plán totiž definuje 
víziu toho, čo chcú v obci dosiahnuť. 
avšak aj pre obce, ktoré sú spracovateľmi 
územnoplánovacej dokumentácie má 
tvorba rozvojových plánov význam. v ich 
prípade ide predovšetkým o definíciu 
vlastných cieľov v území. často sa pritom 
ukáže, že mnohé opatrenia sa dajú reali-
zovať bez zdĺhavého územnoplánovacieho 
procesu. ako príklad možno uviesť osa-
dzovanie zelene, lavičiek, odvod dažďovej 
vody, členenie uličného priestoru vrátane 
profilu chodníkov a ciest (v správe obce), 
tvorby parkovacích miest a podobne.  
ak sa tieto opatrenia realizujú v spolu-
práci s architektom, je veľká pravdepo-
dobnosť, že pozitívne prispejú k zhodno-
teniu územia a zvýšeniu jeho atraktív-
nosti. ako vhodný príklad princípov 
návrhu a realizácie rozvojového plánu 
v česko-slovenských podmienkach môže 
slúžiť juhomoravská obec Žabčice. 

Žabčický príklad
rozvojové plánovanie Žabčíc sa začalo 
koncom roku 1995 na základe viac-menej 
náhodného stretnutia autorov tohto článku 
s vtedajším starostom obce. na začiatku 
existovalo len želanie pána starostu, aby 
jeho obec aspoň trochu vyzerala „jako 
rakouské vesnice“. po niekoľkých rozho-
voroch padlo rozhodnutie o tom, že 
Žabčice by si tiež mohli skúsiť vypracovať 

samé pre seba vlastný rozvojový plán za 
dôslednej účasti obyvateľov obce. obecný 
úrad zorganizoval sériu stretnutí obecného 
zastupiteľstva s angažovanými občanmi, 
na ktorých sa prediskutoval a nakoniec  
aj vypracoval koncept rozvoja dediny  
(respektíve jej troch najdôležitejších častí). 
v roku 1996 bol tento koncept odsúhla-
sený občanmi a následne obecným zastu-
piteľstvom. počas veľmi otvorených rozho-
vorov s občanmi – pracovnou skupinou 
angažovaných občanov, sa podarilo nájsť 
nečakané a súčasne finančne nenáročné 
riešenia niektorých problémov obce. 
napríklad, pri diskusii o stave zelene  
okolo miestneho rybníka a jeho zlepšení 
sa dobrovoľne prihlásil človek, ktorý bol 
za minimálnu odmenu ochotný dlhodobo 
sa starať o jej stav po odbornom ošetrení 
profesionálmi. iným príkladom môže byť 
premyslené naloženie so štátnou dotáciou 
na zavedenie kanalizácie a plynu. veľmi 
dobrým výberom dodávateľov sa podarilo 
ušetriť časť finančných prostriedkov 
a použiť ich na dotvorenie obrazu dotknu-
tých ulíc. 

v spolupráci s majiteľmi priľahlých 
pozemkov sa jednotne vydláždili, prípadne 
spevnili, prístupy k domom, vybudovali  
sa tzv. „parkovacie zálivy“ pre autá pred 
domami (obr. 1. a 2.), ohraničené novo 
vysadenými stromami, a odvodnenie  
cestného zvršku formou žľabu z umelého 
kameňa (obr. 3.). osadili sa nové lavičky, 
osvetľovacie telesá, stojan na bicykle 
a obnovila sa miestna studňa a kaplnka 
(obr. 5.). vzhľadom na to, že išlo o obecnú 
komunikáciu bola celá ulica v spolupráci 
s políciou vyhlásená za tzv. zmiešanú  
zónu s najvyššou povolenou rýchlosťou 
30 km/h. tým odpadli náklady na výstavbu 
chodníka, ktorý aj tak nemal reálne opod-
statnenie, pretože by sa určite nepoužíval 
spôsobom bežným v meste. na základe 
vypracovaného a schváleného rozvojového 
plánu sa obci podarilo získať niekoľko ďal-
ších dotácií v rámci „programu obnovy 
vesnice“ českej vlády (napríklad na stavbu 
novej, veľmi peknej zastávky autobusu 
a obnovu sochy „Božích muk“ (obr. 4.) 
a jej okolia. 

dá sa povedať, že napriek stálym 
nedostatkom financií sa podarilo dosiah-
nuť mnoho zo stanovených cieľov. Bolo to 
možné hlavne z týchto dôvodov:

n   veľkej angažovanosti starostu a obec-
ného zastupiteľstva,

n   aktívnej spolupráce občanov formou 
pracovnej skupiny, ktorá na jednej 
strane slúžila ako zdroj informácií  
pre projektantov a na druhej bola ich 
médiom medzi ostatnými, menej aktív-
nymi obyvateľmi, a

n   úzkej spolupráce s projektantmi.

treba tiež uviesť, že realizácia opatrení  
sa zaobišla bez otvárania formálneho 
územnoplánovacieho procesu, čo môže 
slúžiť aj ako dôkaz toho, že nie vždy je 
vhodné tlačiť malé obce do spracúvania 
územných / regulačných plánov za každú 
cenu a podmieňovať nimi udelenie štát-
nych dotácií (ak nejde o rozsiahlejšiu  
stavebnú činnosť). 

Limity a možnosti rozvojového  
plánovania
Územné plány sa vypracúvajú s dlhodo-
bým výhľadom a sú veľmi drahé. sú 
záväzné pre všetkých dotknutých účastní-
kov a tým sa ich operatívnosť veľmi zni-
žuje. na rozdiel od nich je schválený roz-
vojový plán obce dokumentom, ktorým  
sa obecné zastupiteľstvo zaväzuje len voči 
vlastným občanom a voči sebe, že bude 
postupovať v jeho intenciách. ak sa z neja-
kého dôvodu zmenia okrajové podmienky, 
možno ho operatívne upraviť. rozvojový 
plán sa spravidla spracúva s výhľadom  
na jeden až dva roky. na druhej strane by 
nebolo správne chápať ho ako konkuren-
ciu voči územnému plánu, pretože aj on 
vychádza zo zásad uvedených v územnom 
pláne, ak nejaký pre dané územie existuje. 
rozvojový plán však môže veľmi výrazne 
ovplyvniť zmenu existujúceho územného 
plánu, prípadne vyvolať jeho vypracovanie. 
na tomto mieste by bolo dobré ešte uviesť, 
že najmä pri žiadostiach o dotácie zo 
štrukturálnych fondov eÚ dochádza 
k obrovskému nedorozumeniu, keď sa  
na ich udelenie vyžaduje spracovaná 
územno-plánovacia dokumentácia podľa 
stavebného zákona. vo vykonávacích 
smerniciach európskej komisie sa neho-
vorí o tom, že obce musia mať spracované 
územné plány. vyžadujú sa schválené  
rozvojové plány, čo je detail, ktorý vytvára 
rozdiel v rýchlosti, flexibilite a úspešnosti 
využívania fondov v západnej európe  
a na slovensku. ako ukazuje Žabčický  
príklad, mnohé opatrenia na obnovu obce 
možno bezproblémovo realizovať aj bez 
územného plánu.

počas tvorby konceptu rozvojového 
plánu sa tiež ukázalo, že má pre občanov 
a obec z hľadiska hľadania vhodných rie-
šení vyššiu výpovednú hodnotu ako 
územný plán zóny, respektíve urbanistická 
štúdia zóny, ktoré sú menej flexibilnými 
plánovacími nástrojmi. 

pri tvorbe rozvojového plánu Žabčíc 
však vyvstalo aj niekoľko otázok a to:
n    kto má moderovať tvorbu rozvojového 

plánu? obecný úrad, architekti, cestní 

inžinieri alebo špeciálne vyškolení 
experti so spoločenskovedným vzdela-
ním? (v nemecku sú to často špeciali-
zované poradenské kancelárie.

n   ako má taký rozvojový plán presne 
vyzerať a čo všetko má obsahovať? 
(v nemecku a rakúsku existujú meto-
dické pokyny a smernice, ktoré sa 
často mechanicky prekladali aj do  
slovenčiny, sú prístupné na webových 
stránkach niektorých ministerstiev,  
no existuje len málo skúseností s ich 
aplikáciou na slovensku.)

n   kto všetko môže byť spracovateľom 
rozvojového plánu? môže ho vypraco-

vať odborne zdatný člen obecného 
zastupiteľstva so strednou priemysel-
nou školou stavebného smeru? (pre 
mnohé malé obce by aj toto mohlo byť 
riešením.)

možnosti, ktoré ponúka seriózna príprava 
rozvojového plánu pre obec, siahajú od 
jednoduchej úpravy zanedbaného prostre-
dia, cez „osvietenú“ ochranu životného 
prostredia až po vytváranie obecných tech-
nologických centier s cieľom zvyšovania 
zamestnanosti. podmienkou však je dodr-
žanie niektorých zásad [3, 4 a 5], spome-
dzi ktorých najdôležitejšími sú – vytvore-

nie pracovnej skupiny z angažovaných 
občanov a otvorenosť v komunikácii medzi 
sebou navzájom a tiež vo vzťahu k projek-
tantom.

obrázok 6 naznačuje, na základe 
legendy ku konceptu rozvoja obce, obsah 
diskutovaných problémov, obrázok 7 zasa 
vlastný návrh pretvorenia časti obce okolo 
obecného rybníka.

záver
Územné plánovanie na vidieku má 

svoje špecifiká, ktoré treba zohľadniť. 
príprava rozvojového plánu obce Žabčice 
ukázala, že obciam by sa zišla dobre pre-
myslená a vyskúšaná metodika pre tvorbu 
rozvojových plánov. ich podporou, a to 
nielen finančnou, ale najmä morálnou, 
teda akceptáciou zo strany štátnej správy, 
by sa účinne dali ovplyvňovať rozličné 
aspekty ochrany a zlepšovania životného 
prostredia, šetrenie energiou, stavebná 
ekológia či zvyšovanie zamestnanosti. 
Zároveň by sa ňou posilnila zmena charak-
teru územného plánovania z centrálneho 
na plánovanie „zdola“. 

m i r o s l a v  k r a v k a
k ata r í n a  m i n a r o v i č o v á
r o m a n  r a B e n s e i F e r
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cena arch 2012

vo štvrtok 8. novembra 2012 v dvorane ministerstva kultúry Sr  
v bratislave odovzdali v poradí už pätnástu cenu arch.

cena arch je cenou za architektúru, od roku 1998 udeľovanou odborným časopi-
som arch o architektúre a inej kultúre, ktorý od roku 2006 vydáva vydavateľstvo 
eurostav, s.r.o. Zámerom ceny je vyzdvihnúť pozoruhodné diela domácej architekto-
nickej scény a prispieť tak k jej ďalšej kultivácii. cena arch má profesionálny kredit, 
ktorý zabezpečuje účasť špičkových európskych architektov v porote. jej špecifickým 
znakom je pravidlo, že sa do nej nemožno prihlásiť. nominácie na cenu arch 
udeľuje každoročne redakčná rada časopisu, ktorú tvoria významné osobnosti slo-

venskej a stredoeurópskej architektonic-
kej scény. o udelení ceny arch 2012 
rozhodovala medzinárodná porota 
v zložení andrea Bacová (šéfredaktorka 
časopisu arch, slovensko), irakli 
eristavi (slovensko), lászló kalmár 
(maďarsko), pavol paňák (slovensko) 
a ján stempel (česká republika) od  
26. do 28. septembra 2012. porota 
posudzovala desať architektonických 
diel, ktoré na tohoročnú cenu nomino-
vala redakčná rada časopisu. Boli to: 
rodinný dom v Bratislave – Záhorskej 
Bystrici, dom smútku v uhorskom, 
dom k v Bratislave – rusovciach, 
múzeum ladislava mattyasovszkého 
v kláštore františkánov v liptovskom 
mikuláši – okoličnom, Bytový dom  

s 34 b. j. v liptovskom mikuláši – palúdzke, vyhliadková veža unimo v detve, 
rekonštrukcia starej radnice v Bratislave, administratívna budova Westend square 
v Bratislave, víkendový dom v nosiciach a chata 5xt v senci. 

Laureát ceny arch 2012
Bytový dom v liptovskom mikuláši – palúdzke.
architekti: martin Bobák, martin Bátik, spolupráca pavel Bobák.

neologická synagóga v Žiline od svetozná-
meho architekta petra Behrensa je od roku 
1963 národnou kultúrnou pamiatkou a od 
roku 1993 je zapísaná v medzinárodnom 
registri pamiatok moderného hnutia doco-
momo. od roku 2011 prebiehajú v budove 
úpravy, ktoré súvisia s jej adaptáciou na 
novú spoločenskú funkciu. adaptácie sa 
ujalo občianske združenie truc sphérique.

vzhľadom na mimoriadne hodnoty 
tohto architektonického diela a jeho výni-
močnosť v širokom európskom kontexte 
iniciovala slovenská pracovná skupina 
docomomo pri spolku architektov slo-
venska a pracovníci oddelenia architektúry 
Ústarch sav vznik skupiny expertov, 
ktorá by pomohla pri hľadaní najvhodnej-
ších postupov pri obnove synagógy.

s cieľom špecifikovať úlohy a zloženie 
rady, prediskutovať doterajšie výskumy, 
návrh obnovy synagógy aj doteraz realizo-
vané práce usporiadalo oddelenie architek-
túry Ústarch sav a slovenská pracovná 
skupina docomomo vedecké kolokvium 
(pre)myslieť architektúru: moderné a tota-
litné v žilinskej architektúre 20. storočia, 
ktoré sa konalo 25. 10. 2012 v mestskej 
radnici v Žiline. 

Účastníci kolokvia prijali iniciatívu 
slovenskej pracovnej skupiny docomomo 
a oddelenia architektúry Ústarch sav 
a dohodli sa na tom, že rada pre obnovu 
Behrensovej synagógy začne pracovať 
v zložení: iveta černá (vila tugendhat Brno), 

miloš dudáš (kpÚ Žilina), matúš dulla  
(Fa čvut praha), pavel Frankl (Žno Žilina), 
ján krcho (Fu tu košice) a henrieta 
moravčíková (docomomo slovensko). 
rada sa bude vyjadrovať k základným 
otázkam koncepcie, teórie a postupu obnovy 
synagógy v súlade s požiadavkami pamiat-
kovej starostlivosti ako aj k dôležitým postu-
pom pri konzervácii a reštaurovaní staveb-

nej substancie budovy. rada bude súčasne 
objektívne informovať o príprave a postupe 
obnovy synagógy domáce aj zahraničné 
odborné publikum. 

Bližšie informácie o  rade pre obnovu 
Behrensovej synagógy a docomomo 
slovensko poskytne: nina Bartošová,  
nina.bartosova@savba,sk  
http://www.register.ustarch.sav.sk/index.
php/sk/docomomo.html

súčasťou kolokvia bola aj prezentácia 
európskeho výskumného projektu atrium 
– architektúra totalitných režimov v pláno-
vaní mesta. projekt, na ktorom spolupracuje 
11 európskych krajín, riešia na slovensku 
pracovníci oddelenia architektúry Ústarch 
sav. cieľom projektu je vytvorenie európ-
skej kultúrnej cesty po architektúre totalit-
ných režimov . 

Bližšie informácie o projekte poskytne: 
mária topolčanská, usartopo@savba.sk, 
www.atrium-see.eu

Foto: natália Zajačiková

ešte k bienále 
architektúry 
v benátkach

ten problém ma „škrel“, viem, že nie je jednodu-
chý a treba ho diskutovať, ján m. Bahna to 
otvoril, nebudú ma už podozrievať, že mentoru-
jem, pretože mám Benátky takmer za rohom. 

na la Bienale di venezia – mostra internatio-
nale di architectura môžeme už vyše dvadsať 
rokov chodiť pravidelne. v časoch, kedy sme  
boli priviazaní k plneniu plánov výstavby a budo-
vaniu radostnej budúcnosti, sme o tejto medzi-
-národnej výstave architektúry, na ktorej sme 
dokonca zdedili od predvojnovej republiky 
československej vlastný národný pavilón,  
veľa nevedeli.

 až do roku osemdesiateho, keď „strada 
novissima“ postmodernismu (vytvorená spojením 
expozícií architektov v priestoroch arsenale, teda 
mimo oficiálnych národných pavilónov Bienále), 
zatriasla svetom architektúry a dozvuky otrasov 
doleteli aj k nám. načúvali sme prekvapene až 
očarene. keď sa otvorili hranice, tak sa na Bienále 
do Benátok vypravovali zájazdové autobusy 
romantikov presvedčených aj o tom, že na 
každom Bienále by sa patrilo manifestovať čosi 
„svetaborného“ a že sa týmto spôsobom zviditeľ-
níme. nejako sa nám to vrylo pod kožu, súčasne 
s pocitmi menejcennosti, keď sme sa ocitli 
v otvorenej konfrontácii s architektúrou vo svete. 

na každom Bienále sa skutočne aj dejú veci. 
obvykle individuálne, v tých menších, súkrom-
ných expozíciách. niekedy pochybujete, či ste 
vôbec na Bienále architektúry. to ale patrí k jeho 
čaru, umenie vždy aj provokovalo a nejako provo-
kovať bude. 

tak som si raz v našom, inakšie takmer 
prázdnom pavilóne na jeho stenách mohol 
v angličtine prečítať, že ten a ten slovenský 
teoretik architektúry povedal to a to. Žiadna 
fotografia, žiadny dôkaz, alebo iná prezentácia 
existencie slovenskej architektúry tam nebola,  
len výroky tých, ktorí aj zasvätene o architektúre 
píšu. ale na podlahe bolo, ako súčasť expozície, 
pekne zoradené množstvo sklenených misiek. 
našiel som v nich papieriky s nepublikovateľnými 
odkazmi pre autorov expozície, niekde boli aj 
mince, s textom „chudáci, tu máte“. návštevníci 
nášho pavilónu prechádzali texty výrokov na 
stenách bez záujmu. chceli poznať architektúru, 
o slovenskej architektonickej tvorbe sa v sloven-
skom pavilóne prakticky nedozvedeli nič. 

Bolo to pred rokmi. 
už sme mohli pochopiť, že benátskom bienále 

ide vždy o široké spektrum expozícií architektúry 
a konfrontácií tvorby. má aj sprievodné podujatia, 
tam by sa mohlo teoretizovať. verejnosť sa na 
Bienále chodí pozrieť a poznať to, čo sa deje vo 
svete architektúry, na prezentácie súčasnej tvorby 
v jednotlivých krajinách, prezentácie tvorby stálic 
svetového architektonického neba, ktoré už asi 
považujú účasť na Bienále za svoju povinnosť. 
predpokladá sa, že sa vyskytnú aj excesy, výkriky, 
aj varovania. 

ide o veľtrh architektúry, ktorý sa ešte stále, 
podľa tradície koná za prítomnosti ústredného 
motta, ktoré sa dnes chápe veľmi voľne. svoje 
diela tu môže prezentovať každý, nielen štát.  
dlhé zoznamy sponzorov, ktoré obvykle každú 
expozíciu sprevádzajú svedčia o tom, že vystavo-
vať tu, je nákladné. 

tak ma tohto roku ani nemalo prekvapiť,  
že za zoznamom organizátorov, teda slovenskou 
národnou galériou, slovenským a českým 
ministerstvom kultúry a rese arch nasleduje dlhší 
zoznam sponzorov spoločnej česko slovenskej 
expozície „asking architecture“, názov anglicky 
prezentovaný aj talianskému publiku. 

prekvapenie sa však konalo. asking architec-
ture nechtiac prezentovala architektúru čistého, 
výborne osvetleného, celkom prázdneho priestoru 
medzivojnového československého pavilónu, teda 
architektúry tridsiatych rokov minulého storočia. 
teda nič s „minimaxom“ v kúte. len na stenách 
vo výške rušili novú maľbu ťažko čitateľné nápisy, 
lebo ich riadky sa prekrývali. naproti vstupu ma 
vítali otvorené dvere východu. možno to bolo 
teplým počasím, že boli trvalo otvorené a väčšina 
návštevníkov k nim okamžite zamierila. tak si 
skrátili cestu k austrálskemu pavilónu, pretože 
žiadnu našu expozíciu nezbadali. Študenti možno 
nadpisy rozlúštili. 

neboli sme na tohtoročnom Bienále samotní, 
ktorí svojou „neexpozíciou“ návštevníkov 
podobne zmiatli. poliaci mali vo svojej časti 
pavilónu nielen prázdno, ale aj tmu a experimen-
tovali s akustikou, rakúsky pavilón bol síce 
osvetlený a na prvý pohľad tiež prázdny, aj keď  
sa tu interaktívne multimediálne experimentovalo 
na veľkých plochách jeho stien. 

väčšinu návštevníkov subjektívne, až ezote-
rické experimenty ani nezaujímajú. prišli sa 
pokochať architektúrou, nakuknú, a keď zistia  
o čo ide, ponáhľajú sa ďalej.

pri vstupe do pavilónov obvykle nájdete 
informačné materiály o expozícii. v našej som 
mal na stolčeku k dispozícii poskladaný a potla-
čený veľký formát papiera. prvé heslá, ktoré som 
pri jeho rozkladaní v taliančine prečítal ma 
prekvapili: psychoanalýza súčasnej architektúry 
v Brne, diskusia o kultúre a výkriku epochy, 
vymazávanie (rušenie)... a na druhej strane už 
heslá len po anglicky: kill Your idol, the garden, 
home, stadlnova, m p Ba, atď. potešil audiotu-
rism: Bratislava, teda druhá zmienka azda trocha 
približujúca krajinu. toho, kto si z talianov, ktorí 
si doteraz pletú slovensko so slovinskom doma 
preštudoval drobným písmom napísaný text, sa 
tiež dozvedel, že to všetko, čo v expozícii nevidel 
je na slovensku či v česku. 

Že by azda boli našim návštevníkom k dispo-
zícii tablety, s ktorými sa priestorom nášho 
pavilónu pohybovali dievčatá v novembrovej tele-
víznej reportáži o Bienále? to som sa od taliana, 
ktorý náš pavilón s oneskorením otváral a usadol 
za spomínaný stolček, nedozvedel a upozornenie, 
ani tablety som nezbadal. tak neviem, po tom 
šoku, keď som našiel náš pavilón zatvorený, 
potom prázdny, som mohol mať krvavé oči. 
v ruskom pavilóne sa na mňa s tabletom vrhli  
dve hostesky a usilovali sa mi zmesou taliančiny, 
angličtiny a ruštiny vysvetliť, ako to funguje. mali 
ich tam, na očiach, plnú knižnicu. ja tu popisu-
jem to, čo som u nás zažil. a mrzí ma to, aj 
vzhľadom k úsiliu, nadšeniu a práci autorov 
expozície.

píšem o našom pavilóne, o ktorý sa delíme 
s českom. mať na Bienále pavilón je veľká 
výsada, ale tiež aj zodpovednosť. susedný pavilón 
dokonca patrí trom krajinám, Fínsku, nórsku 
a Švédsku. Boli v ňom vždy príkladné, vyvážené 
inštalácie architektúry. severská architektúra je 
v úcte. prezentovala sa predovšetkým poctivými 
realizáciami, nevyhľadávala senzácie, nevykriko-
vala. nemali by sme sa poučiť?

po rokoch návštev nášho pavilónu sa pýtam 
– kde sa vytratila logická zásada prezentovať sa 
na Bienále architektúry predovšetkým architektú-
rou. neveríme si? veď všade počujem, že sme už 
dospelí, sme okolo dvadsiatky. kde a prečo roky 
schovávame naše hodnoty – jurkovičove ceny, 
cezaary, stavby roka a podobne, keď ostatní sa 
hrnú do sveta a na Bienále, či je motto Bienále 
také, alebo onaké, s fotografiami „tak – tak“ 
dokončených realizácií. využívame skutočne 
riadne a múdro tie naše vzácne, zdedené metre 
štvorcové výstavnej plochy pre architektúru 
v benátskych Giardini?                 

l u m í r  lý s e k

nekrológ za benátkami

nedôstojné otvorenie expozície pani generálnou riaditeľkou 
bez účasti medzinárodných hostí. prázdny pavilón  
po väčšinu času. nefungujúce tablety. to nebol len môj  
dojem z „preview“. sklamaní návštevníci nášho pavilónu. 
teraz je tu ďalšia vyčerpávajúca kritická reflexia profesora 
lýseka, ktorý žije v taliansku.

kde sa stala už po niekoľkýkrát chyba? Zle rozhodla 
medzinárodná porota? Bola zlá idea alebo realizácia? 
podcenená a neprofesionálna výstavnícka profesia? 
amaterizmus či naivita v príprave a realizácii?  
už tretia expozícia od roku 2004 nedokázala splniť  
svoje poslanie.

v televíznom variante prezentovanom v rámci relácie 
umenie 2012 vyzerali tablety celkom funkčne. čo z toho, 
keď v Benátkach nefungovali. ukázalo sa, že idea mladej 
generácie bola celkom aktuálna a možno by bola zaujala, 
keby? možno by bola zaujala niektorá stanica v Žiline či 
Banskej Štiavnici, ale 1:1 v reáli a so životom, tak ako 
ocenený venezuelský projekt u-tt.

Bienále je svetová výstava architektúry, a tam má byť 
niečo vystavené a ponúknuté publiku. niečo čo zaujme  
v tej konkurencii neskutočného množstva exponátov. tam 
nestačia malé obrázky v zrkadliacom sa tablete. pýtame sa 
kde zostali investície, keď v pavilóne nebolo nič vystavené, 
čo by prezentovalo našu architektúru a kultúru.

j . m .  B a h n a

k 13. bienále 
architektúry 
v benátkach

na titulnej strane Fórumu architektúry č. 5/2012 
sa objavila krátka informačná poznámka jána 
Bahnu s otázkou: „prečo slovensko nedokáže na 
tomto svetovom fóre predstaviť niečo príťažlivé 
a charakterizujúce našu architektúru? je to už  
od roku 2004 tretí nevydarený pokus.“ prečo 
nastal takýto, zdá sa, chronický stav? čo je toho 
príčinou a čo by sa malo predovšetkým urobiť  
na zlepšenie situácie, podľa mňa, som zhrnul  
do 5. bodov.

1. na našom území po zániku veľkej moravy 
boli naši predkovia poddanými uhorských kráľov, 
habsburských monarchov a zároveň v područí 
rímskych pápežov. ako dorozumievacia úradná 
reč nám bola vnútená najprv latinčina, potom 
nemčina a do r. 1918 maďarčina. odrážalo sa to 
na spomalenej kryštalizácií všeobecnej vzdela-
nosti a národného povedomia slovákov. v tisíc-
ročnej histórii k nám prichádzali a odchádzali 
architektonické slohy z cudzích krajín, ktoré 
nerešpektovali domácu, už len ľudovú architek-
túru. priestor pre vytváranie sedimentu slovenskej 
tradície (akú vidieť napr. u talianov) vo „veľkej“  
architektúre nevznikol. Zmena nastala až po 
vzniku čsr v r. 1918. Začala sa postupne 
vytvárať slovenská inteligencia, študujúca 
architektúru v prahe alebo v zahraničí a tá 
prinášala na slovensko nové trendy. Bol to 
predovšetkým funkcionalizmus, ktorý sa stal 
českým národným slohom v medzivojnovom 
období a viac menej ovplyvňoval aj slovenských 
architektov. tento vplyv sa udržal dodnes. 
   2. po prevrate v r. 1948 bol zo strany štátu 
vyvíjaný politický tlak na vytvorenie socialistickej 
architektúry, hladajúcej výrazové prostriedky 
v ľudovej architektúre, pri zachovaní funkciona-
-listických princípov v dispozičnom riešení 
(„sorela“), ale pri klesajúcej materiálovej báze 
v stavebníctve. Škoda, že sa táto skúsenosť so 
„sorelou“ nepretransformovala do modernejšej 
formy, ako alternatívna možnosť vytvorenia cha-
rakteristickej slovenskej architektúry. na jurkovi-
čov odkaz sa dalo nadviazať. pokusy tu boli 
(milučký, lupták, repka). v týchto rokoch nebola 
možnosť voľne cestovať do zahraničia, predovšet-
kým na západ, čím sa stratil potrebný kontakt so 
svetovou architektúrou. čiastočný kontakt bol 
možný len prostredníctvom odborných architek-
tonických časopisov, ktoré na šťastie do knižníc 
niektorých inštitúcii prúdili. po krátkom politic-
kom odmäku v období 1965 – 69, nastúpila tvrdá 
normalizácia, ktorá vrátila možnosti tvorby archi-
tektúry do starých koľají. „odídených“ profesorov, 
s bohatou praxou a pedagogickou činnosťou zo 
Fa svŠt, nahradili rýchlokvasní profesori bez 
praxe a výraznejšej teoretickej práce. opäť jediný 
kontakt študentov a absolventov Fa so svetovou 
architektúrou bol možný len prostredníctvom 
odborných časopisov. tento jednostranný perma-
nentný časopisový kontakt postupne prerástol do 
hlbšieho podvedomého návyku u mnohých archi-
tektov, a ako sa ukázalo a ukazuje, nie je jedno-
duché sa ho zbaviť. stal sa štýlom práce mno-
hých, čo badať na mnohých realizáciách dodnes. 
niektorí sa bránia tým, že sa len inšpirovali ale 
často je to viac ako inšpirácia, aj keď šikovne 
zakamuflovaná. napriek neprajnému politickému 
ovzdušiu a ekonomickému prostrediu boli u nás 
v období do roku 1990 realizované mnohé kva-
litné pôvodné architektúry, ako výsledok hlbšej 
kontemplácie autorov a dôsledok pôsobenia pro-
fesorov na Fa spred normalizácie. tieto realizácie 
obstoja aj v porovnaní s dobovou svetovou archi-
tektúrou a môžu byť prameňom inšpirácie pre 
súčasnú generáciu architektov. 

3. po ďalšom prevrate v r. 1989 sme oča- 
kávali nástup politického zriadenia s ľudskou 
tvárou (aj ako reminiscenciu na roky 1965 – 69), 
umožňujúceho vytvárať priestor pre dôstojnú 
a reprezentatívnu architektúru. situácia sa však 
nevyvinula tým najsprávnejším smerom. verejné 
anonymné súťaže alebo súťaže vyzvaných 
kolektívov, resp. jednotlivcov, ako najobjektívnejší 
spôsob overenia najlepšieho riešenia v danom 
území, temer nie sú vypisované. a keď sa aj raz 
za čas nejaké objavia, sú často zmanipulované, 
víťaz je známy veľakrát už dopredu, ovplyvňujú  
sa poroty, alebo sa jednoducho účelovo menia 
bez ohľadu na deklarované súťažné podmienky 
a nerešpektujú. nedivme sa teda nezáujmu 
architektov zúčastňovať sa ich. s výberovými 
konaniami je to podobné. väčšina realizácií je 
teda výsledkom priameho zadania, bez možnosti 
overenia kvality riešenia z hľadiska architektúry 
a šírších vzťahov. mnohé realizácie ani nie sú 
„produktom“ autorizovaných architektov. s územ-
ným plánovaním je to obdobné. Úpd často 
neplatí už v čase jej schválenia, nedodržujú sa 
stanovené regulatívy a nerešpektuje sa ani jej 
záväzná časť. výsledok je potom taký, o akom 
píše ján Bahna vo svojom krátkom príspevku. 
v Bratislave sa takto realizovali na exponovaných 
miestach veľké stavby, napr. eurovea s priemer-
nou architektúrou, river park s arogantnou 
a podpriemernou architektúrou a na Záhradníckej 
ul. dominantný výškový obytný dom ako ukáž- 
kový architektonický „paškvil“. máme však aj 
vydarené realizácie, tie najlepšie odmenené ce.
Za.ar-om, aj keď nie vždy ide jednoznačne 
o čistú pôvodnú tvorbu.
   4. je nanajvýš potrebné vytvoriť dostatočný 
spoločenský tlak na prípravu a schválenie nového 
stavebného zákona v takom znení, ktoré neu-
možní dodatočné povoľovanie „čiernych“ stavieb, 
ani povoľovanie stavieb v rozpore so záväznou 
časťou platnej Úpd, teda aj so stavebným 
zákonom. v zákone musí byť jasne ustanovená 
povinnosť pri navrhovaní a projektovaní všetkých 
investícií hradených zo štátneho rozpočtu 
a investícií garantovaných štátom, ďalej neštát-
nych investícií nad stanovenú hranicu v mil. eur, 
plánovaných v súlade s platnou Úpd, aby im 
predchádzala verejná anonymná urbanisticko-
-architektonická súťaž, s vyhodnotením nezávis-
lou anonymnou odbornou súťažnou porotou. 
v zákone treba vytvoriť podmienky, stanoviť 
mechanizmy a podporiť etické pravidlá pre 
„ozdravenie“ architektonického prostredia 
a projektantského ovzdušia, na zvýšenie príťažli-
vosti našej architektúry. ska a sas by mali 
razatnejšie vstupovať do legislatívneho procesu 
pri tvorbe nového stavebného zákona, ale aj do 
médií, aby si naklonili v tomto smere odbornú  
aj laickú verejnosť. už aj preto, že do politiky sa 
u nás hrnie zväčša (domnievam sa) to najne-
schopnejšie a „najovplyvniteľnejšie“ čo tu doma 
máme a z tejto strany sa pozitívna iniciatíva 
očakávať nedá.
   5. Zo samostatného štátu, ktorý sme získali 
demokraticky a viac – menej vlastnou zásluhou, 
urobili naši politici to, čo sa vlastne už ani nedá 
pomenovať. ale výsledok je viditeľný. slovensko 
je rozkradnuté, demoralizované a s vytunelovanou 
budúcnosťou. a tak sa nedivme, že nemáme 
svetu nateraz čo ukázať, že u nás nekryštalizuje 
architektúra so silným charakterom a vlastným 
duchom, rozprávajúca o slovensku. nie že by 
architekti na to nemali, ale na podporu invencie 
v architektúre a na charakteristickú architektúru 
ako takú, chýbajú predovšetkým: jednoznačná 
a dômyselná legislatíva, kultúrnejšie politické 
prostredie, priaznivá spoločenská atmosféra,  
ale predovšetkým peniaze, peneži a peníze,  
ktoré zatiaľ vo veľkom a nezdanené putujú  
na zahraničné kontá. 

p e t e r  h o lý

martin Bátik, martin Bobák
Foto: matej kovac

 – 

vznikla rada pre obnovu behrensovej 
synagógy
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architekt Ivan Gürtler – 70 ročný

Byť architektom, považuje doc. ing. arch., akad. arch. ivan Gürtler, phd. za povolanie, 
byť učiteľom za poslanie a oboje je mu rehoľou. k tomu prvému ho priviedlo štúdium 
na stavebnej fakulte svŠt, odboru architektúra a stavba miest v Bratislave, ktoré 
ukončil diplomovou prácou u prof. v. karfíka. v r. 1965 pokračoval postgraduálnym 
štúdiom na akademii výtvarných umění praha. Začal u prof. j. Fragnera; diplomovou 
prácou „obytného okrsku praha-Baba“ končil u prof. F. cubra. ocenili ju 1. cenou 
v celoštátnej súťaži študentských prác. už počas štúdia cítil, že musí svoje tvorivé 
myslenie zviditeľniť, preto začal napĺňať svoje túžby a predstavy verejnými architekto-
nickými súťažami: dom smútku (1963); astmatický ústav Štrbské pleso (1964)  

s p. Gálom; tv centrum v Brati-
slave (1965) s j. martinom – 
odmena; hotel a 400 a Švermov 
most praha (1966) s j. talašom; 
prescentrum v Bratislave (1967) 
s j. talašom a r. majdlenom –  
1. odmena; pomník povodne 
komárno (1967) s r. majdlenom 
– 2. odmena.

Široký diapazón ranej tvorby 
sa výrazne prejavil v r. 1968, kedy 
spolu s architektom j. talašom 
vytvárajú silný tím, ktorého vstup 

do architektonickej tvorby prináša ovocie v podobe úspešných dvoch súťažných návr-
hov. dve 1. ceny v súťažiach na okresnú knižnicu v prievidzi a tržnicu v košiciach. 
svieže koncepcie. dodnes sme presvedčení, že ich realizáciou by slovenská architek-
túra získala dva kvety do svojej záhrady. nestalo sa tak – škoda. v Ústave pre vývoj 
a projektovanie školských a kultúrnych stavieb v Bratislave sa v tom čase etablovali 
architekti, ktorým tvorba a súťaženie neboli cudzie, a tak ich návrhy boli často oceňo-
vané a odmeňované. v tvorivom prostredí bola vždy živá diskusia, výborné podmienky 
a dobré knižničné vybavenie, hlavne odbornými časopismi. prítomnosť klubu výtvar-
ných umelcov a architektov, tak povediac cez ulicu, v umeleckej besede na dostojev-
ského rade, dopĺňalo takmer všetko, čo sme k svojej tvorbe vtedy potrebovali. mená 
architektov m. marcinka, a. cimmerman, Š. Ďurkovič, d. Bystrický, p. Brtko, Ľ. režu-
cha, j. hlavica, v. droppa a ďalší, boli v architektonickom prostredí už známe. ivan so 
svojím tímovým kolegom jurajom cítili, že v tomto tvorivom prostredí je niečo, čomu 
sa hovorí „genius loci“, a tak sa tu cítili ako doma. časom si prizvali k spolupráci 
sochára j. jankoviča a v r. 1970 vyhrali architektonicko-sochársku súťaž na nkp 
kalište, ktorú následne so zmenami v koncepte, s osadením súsošia „obete varujú!“ 
z pamätníka snp v r. 1974 zrealizovali.

nová generácia slovenských architektov, ktorej sa podarilo koncom 50. a začiat-
kom 60. rokov prelomiť ľady „sorely“ (tak sa nazýval vtedy stagnujúci smer „povin-
ného názoru“ -socialistického realizmu), hlásila sa k medzivojnovej filozofii profesorov 
e. Belluša, v. karfíka, e. kramára, Š. lukačoviča, e. hrušku, j. e. koulu a ďalších 
reprezentantov československej avangardy i zahraničným vzorom. nová generácia, 
prezentovaná menami architektov Š. svetko, Š. Ďurkovič, d. kuzma, j. lacko, 
F. milučký, i. matušík, m. marcinka, v. vilhan, s. talaš, a bolo ich ďaleko viac,  
zaznamenala vtedy v celom československu vlnu premien, ktoré sa odohrali  
v 60. rokoch na architektonickej scéne.

súťaže, ktoré i. Gürtler so svojím tandemovým kolegom j. talašom absolvoval 
v tomto období, boli výpoveďou, ktorú si títo talentovaní architekti nemohli nechať pre 
seba. nasledovali ďalšie súťaže: aglomerácia martin-vrútky – 2. odmena 1968; histo-
rické jadro -trenčín 1968; prešov – sekčov 1969. k súťažiam tv košice 1970; opera 
Belehrad 1971 si prizvali za spoluautorov mladších kolegov m. pastorka a m. liptáka. 
so sochárom j. jankovičom v r. 1971 súťažili na pomník snp v Bratislave. tento 

sochár mal a má vynikajúce cítenie pre spoluprácu na 
architektonických dielach v hmotovo – priestorovom cítení. 
preto po spolupráci na projektoch nkp kalište a pomník 
snp v Bratislave sa stal súčasťou tímu Gürtler-talaš aj  
v ich ďalších tvorivých počinoch, ktorými sú predajňa dielo 
v Bratislave (1971 – 72) a súťaže na budovu snr v Brati-
slave (1972).

v roku 1972 prechádzajú na nové pôsobisko, do stavo-
projektu v Bratislave. v kolektíve j. chovanca a s. talaša sa 
podieľali na urbanistickej koncepcii sÚms Bratislava-petr-
žalka (1973) a niektorých ich zón: ÚhZ Zóny iv. centrum 
a ÚhZ Zóny vi. Šport a rekreácia (1975 – 6). dlhodobejšie 
sa venovali trasovaniu rýchlodráhy na území petržalky, na 
základe čoho vypracovali Štúdiu staníc rýchlodráhy (1977).

nielen urbanizmus, ale aj architektonické diela, koncom 
70. rokov, boli predmetom ich tvorby. po účasti v medziná-
rodnej súťaži na Úrad dolnorakúskej vlády vo viedni na 
minoritenplatz dostali dôveru spracovať koncepciu presta-
vieb a dobudovania veľvyslanectva čssr vo viedni. nasle-
dovali štúdie a realizácie objektov: obytný dom ZÚ čssr 
na penzingerstrasse, rekonštrukcia objektu na ambruster-
gasse pre stálu misiu čssr vo viedni. hlavne obytný dom 
ZÚ čssr je charakteristický čistou dispozíciou, funkčno-
-plastickým a hmotovo – priestorovým útvarom, kultivova-
nou architektúrou a parkovým prostredím s rešpektovanými 
vzrastlými stromami. rekonštrukcia secesnej rezidencie  
veľvyslanca sr na maxingstrasse sa realizovala podľa  
ivanovho projektu.

rodí sa koncepcia prístavieb stp Bratislava (1978 – 
85). jej čiastkovou realizáciou začiatkom 80. rokov sa 
napĺňa ich tvorivé obdobie ďalšími súťažami, štúdiami  
i realizáciami.

Gürtlerovo rozhodnutie v roku 1982 viesť tím českoslo-
venských projektantov a expertov v alžírskom meste annaba 
v rokoch 1982 – 84, posúva jeho tvorivú cestu do nových 
dimenzií. annaba, seraidi, rekonštrukcia prístavného mesta 
el kala, to boli miesta pri severovýchodnom pobreží afriky, 
ktorých urbanistické celky boli jeho predmetom záujmu 
a tvorby. 

po návrate z alžírska sú realizácie uličných prieluk  
prístavby stp Bratislava (j. talaš, 1985), ako aj nákupného 
strediska Bratislava – dvory (i. ehrenberger). v roku  
1988 sa úspešne zúčastňuje s kolegami a. Gürtlerom, 
m. hanuščákom a t. jávorkom urbanisticko -architektonic-
kej súťaže na „predstaničný priestor a stanicu čsd Brati-
slava“, v ktorej získali odmenu. nekonvenčný návrh bol 
citovaný v renomovanom časopise domus. Zároveň sa črtá 
príprava s realizáciou polyfunkčného bloku „205 b. j. mali-

novského ulica“ v Bratislave (dnešná Šancová) s mladším 
kolegom – architektom j. karáskom. realizácia prvých 
troch objektov a, B a c do nárožia ulíc holekova – murgaš-
ova prebieha bez ich autorského dozoru, pretože opúšťajú 
stavoprojekt a vstupujú ako autorizovaní architekti do ska. 
Zakladá si ateliér iG aa ska. realizácia ďalších objektov, 
vytvára hmotovo výraznú dominantu pri ukončení nárožia 
Šancová – Žabotova. plastické a dispozično-priestorové 
riešenie nesie v sebe náboj polyfunkčného obsahu (1998 
– 2002). výrazná architektúra utvára zatiaľ najkomplexnejší 
celok v tomto priestore prednádražia hlavnej stanice  
v Bratislave.

Zásadná spoločenská zmena – nežná revolúcia v roku 
1989, priniesla pre každého z nás potrebu sebareflexie 
a otázku: Quo vadis? jeho rozhodnutie, po štvrťstoročnom 
tvorivom dianí, prichádza do úvahy rozšírenie diapazónu 
o poslanie pedagóga, ktoré by napĺňalo predstavu o konti-
nuite tvorivého a pedagogického procesu, odovzdať svoje 
myšlienky, filozofické a tvorivé poznatky do priestoru 
Fakulty architektúry svŠt v Bratislave, poslucháčom,  
ktorí to podľa jeho názoru, najviac potrebovali. volanie po 
väčšom prepojení teórie a praxe, bolo krédom jeho tvori-
vých počinov. na fakultu prichádza v r. 1990, za vedúceho 
katedry architektonickej tvorby administratívnych, škol-
ských, obchodných a dopravných stavieb. neprišiel sem 
zbierať pedagogické funkcie, ale poskytovať vedomosti 
a skúsenosti, obrodiť „karfíkovského ducha“. jeho poslu-
cháči a prví diplomanti získali od neho tvorivosť a filozo-
ficko – praktické impulzy, ktoré naviac smerovali v osvojení 
si vstupu do konkrétneho tvorivého života. stáva sa docen-
tom, prodekanom pre pedagogiku Fa stu (1991 – 92), 
neskôr aj phd. – filozofie (2002). inšpirujúce je založenie 
cien prof. v. karfíka a prof. j. lacka, pre každoročné hod-
notenie najlepších ročníkových a diplomových projektov.  
sú motivačné pre poslucháčov pri vstupe na profesionálnu 
scénu. cena prof. j. lacka sa stala už po dvoch rokoch 
(1992) oficiálnym každoročným ohodnotením aj na pôde 
spolku architektov slovenska (sas).

ivan Gürtler veľa času venuje i ďalšej svojej tvorbe. 
v roku 1994 – 96, ako prezident sas, vytvára predpoklady 
pre užšie prepojenie spolupráce Fa stu so spolkovou čin-
nosťou tohto kultúrno – spoločenského združenia. podieľa 
sa na formovaní orgánov ska, je prvým predsedom auto-
rizačnej komisie. k výpočtu rôznych tvorivých, pedagogic-
kých, vedecko -výskumných činností a aktivít, zahranič-
ných stykov, patrí aj prepojenie spolupráce medzi Fa stu 
Bratislava, Fu tu košice, Fa čvut praha a Fa vut Brno, 
ale i ďalšími zahraničnými, najmä frankofónnymi školami. 
to sú nezmazateľné stopy, ktoré v jeho vyše 20 ročnej čin-
nosti architekta a neúnavného pedagóga odovzdáva 
dodnes.

ukončenie pedagogického pôsobenia na Fa stu na 
sklonku roku 2008 prezentoval v design factory jemu 
vlastnou formou – takmer stovka jeho študentov a diplo-
mantov sa jednoznačne prihlásila do skupiny študentov 
s názvom „gürtlerjugend“. spolu s dielami svojho býva-
lého „profesora“, vystavovali svoje najnovšie koncepcie, 
realizácie v obdivuhodnej výstave „made in iG – študenti 
a diplomanti doc. ivana Gürtlera“ (1991-2008). sprievod-
nou akciou boli dialógy o architektonickom školstve, na 
ktorých sa zúčastnili renomovaní architekti – pedagógovia 

z čiech, moravy a slovenska. napríklad, profesori a. Šrám-
ková, j. Bočan, i. ruller, l. lábus, a. navrátil, m. mudron-
čík, r. Špaček, architekti a docenti v. rudiš, j. koban, 
m. kusý, i. vaško. nezvyčajná a obsažná bilancia architekta 
-pedagóga mala úspešné reinštalácie v Galerii jaroslava 
Fragnera v prahe a v priestoroch Fa vut v Brne. Bola  
to dôstojná rozlúčka s jeho pedagogickým pôsobením 
na Fa stu v Bratislave.

nemáme radi veľké reči, ale častokrát, keď sme sa stre-
tli, boli naše rozhovory aj o tom, kde berie desaťročia tú 
energiu v prostredí tvorby, pedagogických a vedeckých akti-
vít, spoločenských funkcií, zahraničných vzťahov, medziná-
rodných workshopov, vlastnej výučby a ešte architektonickej 
tvorbe štúdií, súťaží, projektov a realizácií.

azda len letmá spomienka na jeho architektonickú 
tvorbu po roku 1989:
n   realizácia rekonštrukcie penziónu „cheZ david“  

v Bratislave (1993),
n   objekty d-h viacúčelového objektu Bratislava, Šancova 

– Žabotova ul. (2002),
n   realizácia rodinných domov v Bratislave a okolí  

(1993 – 2010), štúdie a súťaže s novou generáciou 
spoluautorských partnerov, výstavy doma i v zahraničí,

n   sprostredkovanie prednášok svetových architektov, 
h. seidlera, prof. p. von meissa a veľa iných.

chcelo by to vydanie knihy, ktorá by obšírnejšie zviditeľnila 
profil ivana Gürtlera, a tak ukázala spektrum tvorivej osob-
nosti v praktickom, teoretickom, pedagogickom i spoločen-
skom dianí. niektoré chvíle našich stretnutí, sú ako za 
mladi, len bohatšie o zážitky, skúsenosti a poznania, ktoré 
nás stretli a vryli sa do pamäti.

a teraz konkrétne: nastupuješ do vlaku seniorov, 
sedemdesiatnikov. tvoje obzretie dozadu nebráni ďalšiemu 
optimistickému pohľadu dopredu. prajeme ti dobrý vietor 
do plachiet, energie máš ešte dosť a vidíš, že vzájomná úcta 
a úcta k profesii vie vydržať i viac ako polstoročia. len 
jedno nám chýba. pred tvojím menom, titul „profesor“,  
ale čo nie je, ešte môže byť. máš hodnotu tohto titulu, si 
predsa od roku 2009 členom rady starších stÚ Bratislava 
a Fa stu ti udelila medailu emila Belluša „za jedinečný 
a významný prínos pre rozvoj Fakulty architektúry stu 
a vzdelávanie architektov na slovensku“. 

priatelia z cd team-u:  
architekti 
v i k t ó r i a  c v e n G r o Š o v á
v i r G i l  d r o p p a  s t.

výsledky  
18. ročníka súťaže 
Stavba roka 2012

v priestoroch bratislavského mest-
ského divadla P. o. hviezdoslava  
sa 14. novembra 2012 konalo sláv-
nostné odovzdávanie cien prestížnej 
celoštátnej prezentačnej súťaže 
realizovaných stavieb na Slovensku 
Stavba roka 2012. 

súťaž stavba roka už od roku 1995 organi-
zuje Združenie pre rozvoj architektúry 
a stavebníctva na slovensku – aBF slova-
kia. o víťazoch tohto ročníka rozhodovala 
odborná porota s medzinárodnou účasťou, 
ktorú nominovali vyhlasovatelia súťaže: 
a. puškár, (sk) – predseda; l. lýsek, (cZ) 
– podpredseda; k. Bzovská, (sk); j. majer-
ský, (sk); i. petelen, (sk); Š. Šlachta, (sk); 
a. vyskoč, (sk); j. Šoltész, (sk); m. Brich-
tová – sekretárka súťaže. 

cena verejnosti 2012

Wellness hotel Bystrá – rekonštrukcia  
hotela a prístavba wellness centra, tále, 
okr. Brezno, rekreačný areál Bystrá. 

ceny vyhlasovateľov súťaže 

cena Zväzu stavebných podnikateľov  
slovenska za vysokú kvalitu stavebnej 
realizácie:
administratívna budova Westend square 
– novostavba, Bratislava, karlova ves, 
lamačská 1 

cena stavebnej fakulty stu v Bratislave  
za uplatnenie vedy a techniky v realizácii 
stavebného diela:
administratívna budova Bsp, novostavba, 
Bratislava, k Železnej studienke 27 

cena vydavateľstva eurostav, s. r. o.  
za komplexne progresívne riešenie architek-
tonického diela:
sídlo Gasoil engineering, a. s., novostavba, 
spišská teplica, tatranská 742 

cena slovenskej komory stavebných  
inžinierov za najlepšie projektové riešenie 
stavebného diela: 
malá vodná elektráreň, novostavba dobro-
hošť, okres dunajská streda 

cena aBF slovakia za hmotovo-priestorové 
architektonické riešenie stavebného diela:
ipp park hrad, novostavba Bratislava,  
nám. a. dubčeka – mudroňova ul. 

cena technického a skúšobného ústavu 
stavebného, n. o. za optimálne použitie 
progresívnych stavebných materiálov, 
výrobkov alebo systémov v stavbe:
hangár vip handlinG, novostavba,  
Bratislava, letisko m. r. Štefánika 

cena prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 
BYtový dom roka 2012:
polyfunkčné centrum nová mýtna, 
novostavba, Bratislava, ulice: mýtna,  
radlinského 
  

ceny za celospoločenský prínos 

cena primátora hl. mesta slovenskej  
republiky Bratislavy:
reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej 
pamiatky, sídla slovenskej filharmónie, 
Bratislava, mestská časť staré mesto, 
medená ul. 3 

cena ministra dopravy, výstavby a regionál-
neho rozvoja sr:
komplexná obnova apponyiho kaštieľa 
a parku v oponiciach, národnej kultúrnej 
pamiatky, oponice, okres topoľčany 

nominácie na hlavnú cenu Stavba 
roka 2012  

reduta, rekonštrukcia národnej kultúrnej 
pamiatky, sídla slovenskej filharmónie 
Bratislava 

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

komplexná obnova apponyiho kaštieľa 
a parku v oponiciach. 

hlavná cena titul Stavba roka 2012

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

autor architektonického riešenia:  
peter abonyi

projektant architektonickej časti:  
peter abonyi 

podrobnejšie informácie nájdete na  
www.stavbaroka.eu
Zdroj informácií: Združenie pre rozvoj 
slovenskej architektúry a stavebníctva – aBF 
slovakia 

obytný dom ZÚ čssr, 1981, spoluautor j.talaš, foto: paťo safko.unicredit banka, Bratislava, Foto: paťo safko

Foto: Boris németh

súťaž na predstaničný priestor a stanicu čsd v Bratislave, 1.odmena, 1988, Foto: s. tomansídlo Gasoil engineering, spišská teplica, Foto: vladimír Yurkovic

profesor vladimír karfík a ivan Gürtler 
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1.  autorka: paulína Ďurinová 
názov práce: mosadzný hrdina a súčasné „telemesto“

2.  autor: andrej Gogora 
názov práce: mesto na úver

3.  autor: andrej jáchim 
názov práce: komu patrí mesto

nad literárnou súťažou prevzala záštitu hlavná architektka 
mesta Bratislava ingrid konrad.

upozornenie

redakcia Fórum architektúry zmenila e-mailovú adresu 
na: redakcia_forum@euroweb.sk
(krátky čas ešte bude funkčná aj pôvodná adresa.)

výstava architekt Ladislav rado 
princípy architektúry sú absolútne

spolok architektov slovenska, ambasáda slovenskej 
republiky, Fond výtvarných umení pozvali v utorok,  
11. decembra 2012 na vernisáž výstavy architekt ladislav 
rado – princípy architektúry sú absolútne. Úvodné slovo 
mal profesor peter lizoň.
výstava v priestoroch ambasády slovenskej republiky, 
3523 international court, nW, Washington, dc 20008 
potrvá do 19. januára 2013.

výstava krajský súd v banskej 
bystrici – kráľovská sedria

igor teplan, miloš pivko, eva teplanová, katarína pivková, 
ján Filo a drahomír prihel pozvali záujemcov 13. novem-
bra na vernisáž výstavy krajský súd v Banskej Bystrici 
– kráľovská sedria, ktorá sa konala v historickej radnici 
mesta Banská Bystrica na námestí snp 1.
výstava bola venovaná novozrekonštruovanej národnej 
kultúrnej pamiatke a vznikla za podpory:mesta Banská 

Bystrica, krajského súdu v B. Bystrici, slovenského fondu 
výtvarných umení, spolku architektov slovenska, 
c.a.l.e.h. n. o., rheinZink sr s. r. o., simkor s. r. o., 
akad. soch. jána Fila, noWY stYl s. r. o., Š – strechY 
s. r. o.
výstava trvala do 25. novembra 2012.

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 bola katarína hubová.
výstava trvala do 19. 10. 2012.

Literárna súťaž 
komu patrí mesto 
 
v sieni dušana jurkoviča spolku architektov slovenska 
sa 23. októbra 2012 uskutočnilo odovzdávanie cien 
literárnej súťaže, tohto roku na tému komu patrí mesto. 
porota pracovala v zložení: daniela kapitáňová, milan 
resutík, peter juščák, adam Berka a Štefan Šlachta.  
Za predsedu poroty zvolili Štefana Šlachtu.
členovia poroty rozhodli o ocenení prihlásených prác 
nasledovne:

SaS 
informuje

Príbeh Ladislava hudeca 
v Šanghaji

mesto Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica 
v Banskej Bystrici pozývajú na vernisáž výstavy príbeh 
ladislava hudeca v Šanghaji. uskutoční sa 8. januára 
2013 o 17.00 h. v radnici, námestie snp 1, Banská 
Bystrica. výstava je venovaná 120. výročiu narodenia 
významného architekta, rodáka z Banskej Bystrice. 
kurátorkou výstavy je klára kubičková.
výstava bude verejnosti sprístupnená  
do 3. februára 2013.

Súťaž rodinný dom veLuX 

spoločnosť veluX vyhlasuje 5. ročník súťaže pre 
študentov stredných odborných škôl so zameraním na 
staviteľstvo s názvom rodinný dom veluX. Študenti 
stredných odborných škôl, budúci architekti a projektanti, 
majú opäť príležitosť pod odborným vedením svojich 
profesorov prezentovať svoje práce a vízie stavieb.

cieľom súťaže je podporiť kreativitu budúcich 
architektov a mladých projektantov a umožniť im ďalšie 
vzdelávanie a porovnanie sa s rovesníkmi. Účastníci 
súťaže majú možnosť vzájomne si odovzdať a konfrontovať 
svoje skúsenosti s vybranými odborníkmi, spravidla 
renomovanými architektmi, ktorí majú dlhodobé 
skúsenosti v odbore. vlaňajšej porote predsedal  
docent ivan Gürtler, ktorý sa vyjadril: „súťaž preukázala, 
 že aj medzi stredoškolákmi sú talenty, ktoré ďalším 
štúdiom architektúry môžu vyrásť v architektonické 
osobnosti.“

do súťaže rodinný dom veluX môžu študenti 
prihlásiť projekty rodinných domov, do ktorých denné 
svetlo a čerstvý vzduch prichádzajú prostredníctvom 
výrobkov veluX. podľa podmienok súťaže majú  
študenti za úlohu správne navrhnúť presvetlenie  
objektu. svoj návrh doložia simuláciou miestnosti 
v programe veluX daylight visualizer, ktorý si môžu 
zdarma stiahnuť na webových stránkach spoločnosti 
veluX. prihlásené projekty by mali zohľadňovať súčasne 
energeticky efektívne riešenie, ktoré zabezpečí trvale 
optimálne vnútorné prostredie pre zdravé a pohodlné 
užívanie.

Záujem študentov o účasť v súťaži každoročne narastá 
a podľa hodnotenia odbornej poroty sa posúva i kvalita 
prihlásených projektov. vlaňajšieho ročníka sa zúčastnilo 
celkovo 77 študentov z 13. stredných odborných škôl  
so zameraním na staviteľstvo z celej slovenskej republiky. 
do celoštátneho kola postúpilo 27 projektov z 11. škôl. 
medzi každoročných favoritov patria stredná priemyselná 
stavebná škola v Žiline, spŠ saG Bratislava, spŠ poprad, 
ale z roka na rok pribúdajú kvalitné práce aj z ostatných 
stredných škôl.

do 5. ročníka súťaže sa študenti môžu registrovať  
od 15. novembra 2012 do 31. januára 2013, 
prostredníctvom on-line formulára na webových 
stránkach spoločnosti veluX www.velux.sk. uzávierka 
digitálne spracovaných súťažných návrhov je 24. mája 
2013. v tomto ročníku si finančnú odmenu 800 eur 
rozdelia traja ocenení študenti.

odborná porota bude posudzovať prihlásené projekty 
podľa celkového architektonického a technického riešenia 
objektu, technicky správneho výberu a umiestnenia 
strešných okien a rešpektovania zásad stavebnej fyziky. 

SerViS 
domáce Podujatia

n o v e m b e r  2 0 1 2

  1.11.1952 július Bruna trenčín 60

  6.11.1957 peter kucharovič Bratislava 55

  6.11.1957 ján sekan koŠice 55

15.11.1942 peter Štetina Bratislava 70

22.11.1947 Zuzana Ševčíková Bratislava 65

25.11.1942 mikuláš Bánovský Bratislava 70

25.11.1957 pavol viscZor Žilina 55

26.11.1952 pavel slovák Bratislava 60

30.11.1942 viktor ŠiŠolák Bratislava 70

30.11.1952 jozef klBik nitra 60

d e c e m b e r  2 0 1 2

  5.12.1947 ladislav BaluŠík pov. BYstrica 65

  5.12.1962 dana marcinková Bratislava 50

  8.12.1952 Ľudmila priehodová Ban. BYstrica 60

12.12.1952 tadeáš tholt Bratislava 60

13.12.1947 mikuláš rohrBock Ban. BYstrica 65

13.12.1957 Ľubomír BoBek Šamorín 55

14.12.1942 milan lenko Žilina 70

17.12.1942 ivan GÜrtler Bratislava 70

17.12.1962 daniela ŠeŠová pov. BYstrica 50

21.12.1942 Branislava Budkeová Bratislava 70

24.12.1957 mária čutková preŠov 55

Srdečne blahoželáme

j u b i l e á

v prvom kole súťaže vyberie a ocení porota zložená  
zo zástupcov prihlásených škôl 3 až 5 najlepších návrhov 
z danej školy, a tie postúpia do celoštátneho kola. 
v druhom, celoštátnom kole, zasadne porota zložená 
z nezávislých odborníkov a jedného zástupcu spoločnosti 
veluX. spoločne vyhodnotia návrhy a určia troch víťazov. 
okrem hlavnej ceny môže porota udeliť i zvláštne 
ocenenie.

slávnostné vyhlásenie výsledkov 5. ročníka súťaže 
rodinný dom veluX sa uskutoční v júni 2013 za účasti 
poroty, ocenených, ich profesorov a spolužiakov. 

výstava  
vaše nápady, vaše mesto

v košiciach otvorili výstavu nápadov, ako revitalizovať 
nevyužité mestské priestory a stavby. ako oživiť opustené 
mestské priestory alebo ako dostať vodné toky späť do 
ulíc? aj to sú témy výstavy vaše nápady, vaše mesto, 
ktorej vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok 29. novembra 
2012 vo východoslovenskej galérii na hlavnej 27, 
v košiciach. netradičná výstava potrvá do 31. decembra 
2012. 

podujatie je výsledkom projektu „medzimestskÉ 
ZásahY – intercitY intervention”, určeného pre 
mestá košice a prešov. „spojili sa v ňom iniciatívni 
a kreatívni ľudia, ktorí chcú svojimi projektmi ukázať 
invenčné architektonické a urbanistické riešenia, ako 
revitalizovať nevyužité mestské priestory či opustené 
stavby,“ uviedol hlavný organizátor výstavy michal Burák 
z občianskeho združenia uzemneplany.sk. na vernisáži 
prezentovali aj originálnu publikáciu vranokoňovo,  
ktorá obsahuje vyše 100 kreatívnych návrhov. 

organizátori podujatia z oZ uzemneplany.sk sú 
presvedčení, že aj malé zmeny v podobe kreatívnych 
intervencií, môžu mať veľký vplyv nielen na obyvateľov 
a ich prostredie, ale aj na mestských zástupcov a samotnú 
legislatívu. projekt „medzimestskÉ ZásahY – intercitY 
intervention” prebieha permanentne na webovej 
stránke www.vranokonovo.sk a môžu sa doň zapojiť  
nielen odborníci, ale aj široká verejnosť. 

Garantom výstavy sú uzemneplany.sk, architektonické 
štúdio atrium a vydavateľstvo dive Buki. spolupráca 
urbanika, n.o. podujatie podporili ministerstvo kultúry sr 
a európske hlavné mesto kultúry košice 2013.

moderné a/alebo totalitné 
v slovenskej architektúre 20. 
Storočia 

oa_výstavný priestor, ÚSTrach Sav,  
dúbravská cesta 9, bratislava 
7. 12. 2012 – 1. 2. 2013 

výstava predstavuje sedem výnimočných 
architektonických diel 20. storočia, ktoré sú súčasťou 
medzinárodného projektu architektúra totalitných režimov 
v mestskom plánovaní (architecture of totalitarian regimes 
in urban management) atrium. výber prezentovaných 
diel je založený na ich kľúčovom postavení v rámci 
architektúry slovenska. v európskom kontexte budú 
v budúcnosti tvoriť jednotlivé zastavenia kultúrnej cesty 
architektúrami totalitných režimov, ktorú vo vzájomnej 
spolupráci pripravuje 11 európskych krajín zúčastnených 
na projekte. 
spôsob, akým sa myšlienky totalitných a autoritatívnych 
režimov do architektúry premietali, sa od konca 30., do 
konca 80. rokov postupne vyvíjal. výstava zachytáva tri 
najvýznamnejšie tendencie – obdobie slovenského štátu, 
nástup sovietskeho vplyvu v 50. rokoch a obdobie 

megaprojekt  
architekta  
Franka Gehryho 
v Toronte

v pondelok 1. októbra 2012 torontský divadelný 
impresário david mirvish a architekt Frank Gehry 
predstavili verejnosti úvodný návrh projektu na 
masívnu výstavbu v prioritnej kultúrnej štvrti 
mesta. návrh predpokladá tri výškové obytné 
budovy – kondomíniá, tvoriace výraznú dominantu 
nového kultúrno – obchodného centra. tlačová 
konferencia o navrhovanej výstavbe sa uskutočnila 
v ontarijskej galérii umenia (art Gallery of 
ontario), ktorá bola exkluzívne renovovaná pred 
štyrmi rokmi podl‘a projektu Franka Gehryho. 
stručný popis megaprojektu, fotografie modelu 
a kladné aj záporné komentáre k celej mimoriadne 
náročnej akcii boli publikavané v dennej tlači.

pozemok pre predpokladanú výstavbu  
je situovaný v južnej častí mesta pri križovatke  
ulíc king st. W. a john st. v súčasnosti sa tu 
nachádzajú štyri objekty, ktorých asanácia je 
nevyhnutná. tri z nich boli postavené v rozmedzí 
rokov 1901 – 15, štvrtý predstavuje novú 
divadelnú budovu (princess of Wales theatre), 
realizovanú a udržiavanú v plnej prevádzke  
od roku 1993.

architektonickým akcentom navrhovaného 
komplexu je bizarná trojica 85 podlažných 
obytných budov. takzvané pódium, čiže prvých 
šesť podlaží, bude obsahovať dve atraktívne 
galérie. prvá je rezervovaná pre kolekciu 
súčasného abstraktného umenia z majetku  
davida mirvisha, druhá má byť súčasťou  
ateliérov ocad (ontario coliege of art&design). 
pravda, to nie je všetko. Bude tu veľké obchodné 
centrum, reštaurácie, terasy, záhrady a ďalšie 
s tým súvisiace prevádzky. tri výškové obytné 
budovy sú riešené individuálne a tvorí ich celkove 
2709 apartmentov. každá z nich je tvarove 
a materiálove odlišná. prostredná bude mať  
fasády zo skla, ďalšie dve z terakoty, materiálu 
používaného na mnohých starších stavbách 
v toronte. všetky tri nadmerne vysoké stavby 
charakterizuje nepravidelný pôdorys a tvarová 
uvoľnenosť, čo patri k typickým znakom Gehryho 
skulpturálnej architektúry.

v živej diskusii okolo predloženého projektu 
nechýbali pochvalné názory ani kritické pripo-
mienky, ako aj vážne pochybnosti či nadšené 
prejavy súhlasu. Frank Gehry, ktorý sa v toronte 
narodil a tu aj vyrastal, k svojmu úvodnému 
architektonickému návrhu, okrem iného, povedal: 
„návrh je zatiaľ príliš ďaleko od definitívneho 
riešenia. keď sa na to teraz pozeráte, je tu  
50 modelov. návrh sa bude ďalej vyvíjať, ale  
svoj základný charakter si zachová.“

predpokladá sa, že schválenie definitívneho 
projektu potrvá jeden až dva roky. realizácia 
celého komplexu je plánovaná na sedem rokov, 
pričom v rámci širších urbanistických vzťahov 
bude potrebné vyriešiť celý rad funkčných, 
prevádzkových a technických problémov.  
nemožno pochybovať o tom, že Gehryho projekt 
ponúka torontu jedinečnú možnosť. ak by sa táto 
možnosť nevyužila, bola by to pravdepodobne 
veľká chyba.

Ľ u B o m í r  B r e Z i n a
toronto október 2012

Priestory na prenájom v budove SaS v bratislave

ponúkame niekoľko priestorov na prenájom v krásnej historickej budove – Ballasovom paláci na panskej 15 v Bratislave. 
na 3. poschodí sú k dispozícii kancelárske priestory 30,5 m2. na 4. poschodí je atraktívny veľkorysý podstrešný priestor
s celkovou výmerou 215m2. vhodný je nielen pre kancelárie, môže slúžiť aj ako ateliér či malá galéria. časť v pôdoryse 
označená č. 3, 4, 5, 6 sa dá upraviť aj na bývanie, je vybavená hygienickým zázemím. mesačné nájomné za 1 m2 je 8 eur 
+ 3,30 eur služby. (na plochách v pôdoryse označených č. 13, 14 je technické zázemie budovy, nie sú prenajateľné). 
informácie a obhliadka priestorov: ján Gehri 0903 725 713; 02 5443 1078, osobne v kancelárii sas, panská 15.



22 fórum architektúry
6/2012 23fórum architektúry

6/2012

knižný salón azW 
novinky roku 2012

termín konania: streda 12. december 2012 o 19.00 h.
miesto konania: knižnica architekturzentrum Wien, 
museumplatz 1, viedeň
vstup voľný. 
Úvodné slovo a moderovanie: Franziska leeb 
architekturpublizistin
knihy predstavia: judith eiblmayr, sophie hochhäusl, 
Gabriele lenz, ekaterina shapiro-obermair.
ako je to s knihami o architektúre? Wolfgang heidrich 
porozpráva o knižných prírastkoch azW. prítomní budú 
diskutovať o radostiach a starostiach knižných 
vydavateľov. 
informácie: karoline mayer, tel: +43 (1) 522 31 15 – 28, 
fax: +43 (1) 522 31 17, e-mail: mayer@azw.at alebo 
http://www.azw.at/event.php?event_id=1296

bau 2013

svetový veľtrh pre architektúru, stavebné materiály 
a systémy
termín konania: 14. – 19. január 2013
miesto konania: messe münchen messegelände, mníchov 
vstupné: denný lístok 35 eur, online lístok 21 eur, 
zľavnený denný lístok 9 eur 
informácie: www.bau-muenchen.com

rodinné bývanie v krajinách v4
6. séria

výstava už po 6. krát prezentuje najvýznamnejšie 
architektonické diela realizované v členských krajinách v4 
za posledné obdobie. konfrontácia architektúry rodinných 
domov je pre odborníka i laika podnetnou inšpiráciou.
v októbri výstavu predstavili maďarskému publiku. 
v decembri ju inštalujú v prahe a v januári budúceho  
roka v krakove. 
Praha
vernisáž výstavy: 5. december 2012 
výstava potrvá do: 3. januára 2013
miesto konania: nostický palác, ministerstvo kultúry čr, 
maltézské nám. 1, praha

krakov
trvanie výstavy: 7. –  28. január 2013
miesto konania: spolok poľských architektov, plac 
szczepański 6, krakow 4

cena Sir Geoffrey Jellicoe 2012

profesor mihály möcsényi sa stal držiteľom ceny sira 
Geoffrey jellicoe za rok 2012. cenu udeľuje medzinárodná 
únia záhradných architektov (iFla) žijúcemu architektovi 
za celoživotné úspechy a prínos pre spoločnosť a životné 
prostredie a za podporu povolania krajinného architekta. 
cena je udeľovaná každoročne od roku 2004. 
mihály möcsényi počas svojej 70 ročnej aktívnej činnosti 
významným spôsobom prispieva k rozvoju krajinnej 

architektúry. má skúsenosti s prácou architekta, učiteľa, 
územného plánovača, krajinného architekta. je 
zakladajúcim členom inštitútu krajinných architektov (li), 
neskôr sa stal jeho prezidentom. v roku 1979 ho prijali  
do šľachtického stavu za zásluhy v oblasti krajinnej 
architektúry. v roku 1991 založil v Budapešti Fakultu 
záhradnej architektúry. v rokoch 1986 – 1990 ho zvolili  
za prezidenta iFla. v tom čase zohrával dôležitú úlohu pri 
zapájaní sa krajín východnej európy do činnosti v iFla.
cenu mu odovzdala prezidentka iFla, desiree martinez 
počas konania svetového kongresu iFla v kapskom 
meste 7. septembra 2012. tohtoročná porota pracovala 
v zložení: predseda jenny B. osuldsen (nórsko), anton 
comrie (južná afrika), alan titchener (nový Zéland), rosa 
klias (Brazília) a Fritz auweck (nemecko). 
Za jeho trvalý prínos a celoživotné úspechy v rozvoji 
krajinnej architektúry mu tohtoročné udelenie ceny sira 
Geoffreye jellicoe právom prináleží. 
sekretariát iFla.

Sovietska moderna 1955 – 1991
prehliadky výstavou

výstava približuje architektúru, ktorá vznikala v rokoch 
1955 – 1991 v bývalých sovietskych republikách. 
termín konania: streda, 12. december 2012, piatok  
18. január 2013 a 8. február 2013 vždy o 18.00 h
miesto konania: architekturzentrum Wien – alte halle, 
vstupné: 2 euro

informácie pani kusebauch-kaiser, tel: +43 (1) 522 31 15, 
fax: +43 (1) 522 31 17 alebo e-mail: office@azw.at
http://www.azw.at/event.php?event_id=1287

z kalendára podujatí uIa

prvé bienále dizajnu v istanbule
termín konania: 13. október – 12. december 
miesto konania: istanbul (turecko) 
informácie: http://istanbuldesignbiennial.iksv.
org/?lang=en

veľtrh – contractworld 2013

medzinárodný veľtrh pre architektov, interiérových 
architektov, dizajnérov 
termín konania: 12. 1. – 15. 1. 2013
miesto konania: messegelände, messeschnellweg 
hannover
vstupné: denný lístok 25 eur (zľavnený 18 eur), vstupné 
na celé podujatie 45 eur, deti do 6 rokov zdarma
otváracie hodiny: denne od 9.00 h do 18.00 h.

vila klimt

po rekonštrukcii je od septembra sprístupnená vila,  
kde žil a pôsobil Gustav klimt. stála expozícia približuje 
tvorivú atmosféru umelca v rokoch 1911 až 1918. 
Zreštaurovaný bol mobiliár v prijímacej miestnosti 
a v ateliéri na základe zachovaných fotografií. 
kurátor výstavy: eduard neversal.
vila je sprístupnená každý deň okrem nedele a pondelka 
od 10.00 h do 18.00 h (posledný vstup je o 17.30 h) 
počas sviatkov zatvorené. Bezbariérový prístup  
je zabezpečený na prízemí.
adresa: Feldmühlgasse 11, viedeň
informácie: Baris alakus tel: +43 (0)1 236 3667 alebo 
www.klimtvilla.at

SerViS 
Zahraničné Podujatia

politického uvoľnenia začiatku 60. rokov – pro-
stredníctvom diel výnimočnej architektonickej či 
urbanistickej hodnoty. expozícia predstavuje známe  
diela, ako napríklad námestie slobody v Bratislave, 
reprezentačný dom v Žiline, socialistické mesto nová 
dubnica, či most snp, prostredníctvom originálnych 
fotografií mladej úspešnej fotografky olje triašky 
stefanovič. atmosféru spoločenského ovzdušia obdobia, 
kedy projekty vznikali, približujú historické dokumentárne 
filmy z archívu Filmového Ústavu. 

výstavu koncepčne pripravilo oddelenie architektúry 
Ústavu stavebníctva a architektúry sav v Bratislave.  
pod architektonický návrh inštalácie sa autorsky  
podpísal architekt martin jančok, viacnásobný držiteľ  
ceny ce.Za.ar, grafický koncept vytvorila  
pavlína morháčová.
 
www.atrium-see.eu; www.ustarch.sav.sk 
kontaktná osoba: 
nina Bartošová, nina.bartosova@savba.sk 

výstava architekt oelschläger 
(Őry) – osobnosť ehmk košice 
2013

vernisáž výstavy osobnosti ehmk 2013 košice architekta 
oelschlägera (oryho), sa uskutočnila vo štvrtok 6. de-
cembra 2012 vo výstavnej sieni vsG v košiciach na  
alžbetinej ul. 22, i. posch. výstava potrvá  
do 27. januára 2013.

výstavu otvoríla klára kubičková. kurátormi sú adriana 
priatková a peter pásztor.

v predvečer slávnostného otvorenia roku, v ktorom 
budú košice európskym hlavným mestom kultúry –  
18. januára 2013 – na výstave predstavia verejnosti 
monografiu autorov adriany priatkovej a petra pásztora, 
venovanú životu a dielu tohto majstra architektúry, ktorého 
najvýraznejšie realizácie sa viažu práve k mestu košice.

bariéry v meste?
Les passerelles – ako sa to dá!
29. november 2012; klub Lúč Trenčín

premenu nefunkčnej a nevyužívanej zóny mesta so starou 
schátralou fabrikou na moderné eko-sídlisko do trenčína 
prišiel predstaviť jean BoutrY, charizmatický primátor 
partnerského francúzskeho mesta cran-Gevrier. 

passerelles – ako sa to dá! hovorí o starej fabrike 
s rozsiahlym uzavretým pozemkom v centre mesta,  
ktorá špatila mesto a ešte donedávna bránila obyvateľom 
v prístupe k rieke. dnes, po vyše trojročnom procese 
širokej verejnej diskusie, je tu projekt zelenej mestskej 
štvrte les passerelles, ktorý inšpiruje aj trenčín.

po francúzskej prezentácii nasledovala prvá 
z plánovaných debát na tému dopravy v trenčíne s názvom 
doprava a jej vplyv na prepojenie centra s nábrežím. 
ak chce trenčín spojiť centrum s riekou, musí pritom 
prekonávať najmä dopravné bariéry, ktoré mesto  
pretínajú. 

http://www.azw.at/event.php?event_id=1274
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