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pripomenuli  sme si  120.  Vy�ročie  
narodenia ladislaVa hudeca

Dňa 8. januára 2013 sme si s hosťami z Maďarska, s primátorom 

Banskej Bystrice a ďalšími vzácnymi  osobnosťami položením vencov 

a kvetov na hrob pripomenuli 120. výročie narodenia nášho rodáka 

architekta, ktorý sa stal svetovým v ďalekom Šanghaji. Je pochovaný 

v rodinnej hrobke, ktorú sám navrhol, na evanjelickom cintoríne 

v Banskej Bystrici. Jeho pozostatky tam podľa jeho želania previezli 

v roku 1970 z Kalifornie.

J .  M .  B a h n a

12
nina bartošová
Keď budú naši potomkovia pátrať po svojej 
kultúre, po niečom osobitom, čo má pre nich 
výpovednú hodnotu, čo je súčasťou histórie 
jednotlivých miest, nevytvoria si vzťah 
k miestu na kauzách ani na developerských 
projektoch.

13
Viera kiseľová
Zatepľuje sa už roky a keďže neboli 
stanovené pravidlá farebnosti, udiali sa 
mnohé „prešľapy“. Estetika našich sídlisk 
sa momentálne približuje tej cirkusovej 
a situácia sa zdá celkom vážna. Stále  
však nie je neskoro ju riešiť.

17
peter sticzay
-Gromski
Vlastníctvo výstavného pavilónu na exklu-
zívnom mieste je zaväzujúce, ale mali by 
sme prehodnotiť, či megalomansky poňaté 
stretnutia národných kultúr majú dnes 
ešte zmysel.
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ako ďalej v novom roku...

Máme za sebou rok poznačený očakávaním konca sveta podľa 
mayského kalendára. Bol to aj rok významný pre Slovensko, ktoré 
si pripomenulo dvadsať rokov samostatnosti. Za dve desaťročia 
sme dokázali presvedčiť svet o svojej schopnosti si vládnuť 
a spravovať veci verejné a teda aj architektúru.  

My architekti sme si delenie federálneho Československého 
zväzu architektov pripomenuli už pred dvomi rokmi. Vtedy sme 
chodili do Prahy ako na klavír a pripravovali sme novú štruktúru 
orgánov, ktorú si zvolili architekti na svojich slobodných zjazdoch. 
V českých krajinách vznikla Obec architektů a na Slovensku Spolok 
architektov Slovenska. Takže 1. januára 1993 sme už dávno mali 
rozdelený majetok aj kompetencie. Bolo to delenie obojstranne 
srdečne prijímané. Federál bol centrom skostnateného orgánu, 
ktorý plnil úlohu ideologickej kontroly. Českých teoretikov, ktorí 
nesmeli publikovať v Prahe (V. Šlapeta či J. Ševčík) si predvolávali 
na kádrovanie do Bratislavy, aby v Prahe ostali „čistí“. V tom  
čase sme už pripravovali založenie nových komôr architektúry. 
Predstavy boli idealistické v porovnaní so súčasnou realitou. 
Spomínam si na vízie podnikania v tých rokoch. Mali to byť 
komory výberové. Podľa prvých predstáv to malo byť okolo 
10% výberových architektov, ktorí budú naozaj robiť architektúru. 
Rozbiehali sme prvé skúšobné komisie a postupne sa všetko  
utriasalo do súčasnej podoby, kompatibilnej s Európskou úniou. 
Spolok delegoval na Komoru základné činnosti pre výkon povola-
nia. na Spolku zostali kultúrno – spoločenské aktivity, vydávanie 
časopisu Projekt, udeľovanie Cien Dušana Jurkoviča, Emila 
Belluša, neskôr Martina Kusého a Jozefa Lacka.

Koncom roka 2012 prebehli udeľovania všetkých týchto cien. 
V prípade ceny Dušana Jurkoviča to bol už 48. ročník. Do súťaže 
prihlásili autori doteraz najväčší počet prác. Pre nás je dôležité 
pokračovanie v tradícii oceňovania. Odovzdávanie cien sa koná 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. K udeleným cenám 
vychádzajú špeciálne katalógy. Porota Jurkovičovej ceny navšte-
vuje vybrané nominované práce, pretože fotografie sú často nepro-
fesionálne. aké sú tieto návševy dôležité, sme sa presvedčili aj 
tento rok. Panoráma nitry ich zaujala a bola z toho cena.

Spolok architektov v USa usporiadal koncom roka dve 
výstavy architekta Ladislava Rada, slovenského rodáka, ktorý  
bol dlhé desaťročia partnerom vo významnej americkej architekto-
nickej firme Raymond – Rado. Výstavy pripravil profesor Peter 
Lizoň. Rado by si zaslúžil podobnú popularizáciu, akej sa u nás 
postupne dostáva Ladislavovi hudecovi, ktorého vynikajúcou  
formou predstavil film režiséra Ladislava Kaboša aj prostredníc-
tvom autentických spomienok jeho detí, v čase natáčania vyše 
osemdesiatročných. Ladislav hudec sa narodil v Banskej Bystrici  
8.1.1893 a tu, na evanjelickom cintoríne, v rodinnej hrobke,  
ktorú sám navrhol, je aj pochovaný. Dňa 8. januára sme si  
otvorením výstavy a položením vencov na jeho hrob pripomenuli 
120. výročie jeho narodenia.

na ocenenie Krištáľové krídlo bolo potrebné, vzhľadom na 
charakter udalosti, nominovať diela, ktoré sú architektonickým 
prínosom, sú spoločensky významné, a na ktorých sa dá prezen-
tovať architektúra ako odraz doby a nie ako krátkodobý experi-
ment. Pri nomináciách sme sa nakoniec dohodli na trojici, ktorá 

zodpovedá týmto kritériám. nominácie vychádzajú z ocenených 
prác na Stavbe roka, Cezaarovi a Cene Dušana Jurkoviča. na 
galavečere 27. januára bol Krištáľovým krídlom ocenený architekt 
Peter abonyi za realizáciu firemného sídla Gas Oil Engineering 
v Spišskej Teplici, s prihliadnutím na jeho doterajšiu tvorbu.

V priestoroch bývalého Klubu architektov sme 18.1.2013 skolau-
dovali novú španielsku reštauráciu „La Cava Barcelona – Tapas 
& Wine & Coffee“. V rustikálnom prostredí ponúkajú mladí sym-
patickí ľudia špeciality Katalánska. Čakajú vás tu tapas aj ich  
svetoznáme šumivé víno „cava“ a výber z vín z renomovaného 
vinárstva Castell del Remei. Ponúkajú príjemné klubové prostre-
die aj pre ročníkové stretnutia, jubileá či súkromné a rodinné 
akcie. Tak, ako to bolo aj v pôvodnom a-klube. 

J .  M .  B a h n a

5
ján bahna

na pozvanie rakúskej spoločnosti študoval 
Fujimori burgenlandskú krajinu a prírodu. 

V Raidingu navrhol a realizoval „Storchenhaus“- 
bocianí dom.

8
jaonmi creatures

V rubrike nový priestor predstavujeme 
ambicióznych mladých architektov, architektky 

a ich zoskupenia, ktoré vo svojej tvorbe hľadajú 
nové prístupy k tvorbe architektúry.

10
zimný prieskum

VŠVu
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 

sa v decembri 2012 uskutočnil tradičný 
celoškolský Zimný prieskum. nechýbali na ňom 

študentské projekty Katedry architektonickej 
tvorby.
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Organizačný výbor Bienále a prezident Paolo Baratta potvrdili, že Rem  
Koolhaas bol menovaný riaditeľom 14. Bienále architektúry v Benátkach,  
ktoré sa bude konať od 7.6. do 23.11. 2014. Toto operatívne rozhodnutie 
poskytuje trochu viac času na prípravu tejto mega akcie, tohto svetového 
cirkusu, ktorý z roka na rok získava na popularite a jeho návštevnosť vlani 
prekročila 170 tisíc návštevníkov.

Koolhaas je jednou z najvýznamnejších osobností súčasnej architektúry. 
na Bienále 2010 bol ocenený Zlatým levom. V roku 2000 získal Pritzkerovu 
cenu. Vystavoval a zúčastnil sa v projekte Strada novissima úplne prvého 
benátskeho Bienále architektúry v roku 1980. Vtedy pôsobil v USa na univer-
zitách. Venoval sa veľkému projektu „Delirious new York“. V roku 1984 som 
ho zažil na veľkej výstave IBa, kde prednášal na tému Metropolis. V rámci 
architektonickej kancelárie OMa sa venuje globálnemu výskumu architektúry, 
urbanizmu a kultúry. Stavia po celom svete. Koolhaasove superknihy sú 
bibliami architektonickej teórie. Jeho vlaňajšia kniha o Metabolizme rozpitvala 
do podrobnosti toto najvýznamnejšie obdobie japonskej architektúry.

Koolhaas sa k svojej nominácii vyjadril nasledovne: „Chceme sa nanovo 
pozrieť na fundamentálne prvky architektúry, ktoré používajú architekti kdekoľ-
vek a kedykoľvek, aby sme zistili, či je možné v architektúre objaviť niečo 
nové“. Takže znovu – návrat ku koreňom a hľadanie východísk.

J .  M .  B a h n a

Terunobu Fujimori, japonský architekt a teoretik, sa zaoberá 
vzťahom človeka a prírody. hľadá a tvorí priestory, ktoré sú 
blízke človeku. Vracia sa k prírodným materiálom. Jeho 
čajové domčeky sú symbolom splynutia s prírodou. Pre 
veľkú výstavu vo Ville Stuck v Mníchove realizoval čajový 
dom, do ktorého sa dostanete iba bosí, strmým rebríkom.

na pozvanie rakúskej spoločnosti študoval Fujimori 
burgenlandskú krajinu a prírodu. V Raidingu navrhol a reali-
zoval „Storchenhaus“- bocianí dom. Obývať ho môže man-
želský pár a párik bocianov, ktoré majú pripravené hniezdo 
na dubovom 13 metrovom pilieri. Bociany už v minulom  
lete objavili konštrukciu domu, čo považuje Fujimori 
za dobré znamenie. V Burgenlande sú bociany kultovými 
vtákmi. Všetci očakávajú ich príchod koncom marca a potom 
ich „letecké dni“ a párenie. Každý dom a vinár v Ruste sa 
snaží prilákať bocianiu rodinu. na streche má pripravený 
skelet hniezda, ktorý si bociany dotvoria.

Fujimoriho jednopriestorový dom s rozmermi 5 x 5 m 
poskytuje japonský asketický štandard: žiadne ústredné 
kúrenie, hlinený krb, surové drevené stĺpy a podlahy. Žiadny 
lak na dreve a žiadne topánky. Jediným luxusom je normálna 
kúpelňa a toaleta. na výstavbu celého domu spotrebovali  
tri dubové kmene. Dom je obložený zuhoľnatelými doskami. 
Krytinu tvorí pre Burgenland tradičná slama. hrubé dubové 
stĺpy tvoria podporné konštrukcie.

Fujimori bol dlhé roky outsider medzi japonskými 
architektami, ale Fukušima a prírodné katastrofy úplne otočili 
vzťah spoločnosti k architektúre a technike. Fujimori sa stal 
vedúcou osobnosťou nového hnutia, ktorú Japonci exportujú 
do sveta. aj japonská expozícia na vlaňajšom Bienále 
v Benátkach aplikovala príbuzné idey pre krajiny zdevasto-
vané tsunami. 

 V Raidingu vznikla spoločnosť, ktorá chce pri príležitosti 
jubilea 200 rokov od narodenia Franza Liszta realizovať 

Jeden český humorista raz povedal: 
„Tvár je to, čo nám vyrástlo okolo 
nosa“ a architektúra je pre mňa to,  
čo vyrástlo okolo môjho domu... 
Jedinečné stavby, ktoré tam vyrástli 
pred 10, 100, aj 1000 rokmi. navzá-
jom sa ovplyvňujú, vyjadrujú mysle-
nie, cítenie a túžby doby, keď vznikli.

Keď milujem svoj dom – môj 
hrad, potom som citlivá aj k architek-
túre svojho mesta, k jej moderným 
budovám, bizniscentrám, jej starým 
uličkám, sídliskám, aj ku Bratislav-
skému hradu či soche Rastislava  
na koni... Jedno s druhým – staré 
s novým sú zhmotnením originálnosti, 
jedno s druhým vytvára súčasť imidžu 
národa a krajiny.

Keď padli newyorské dvojičky po 
teroristickom útoku, uvedomila som si 
vážnejšiu vec – že budovy a architek-
túra sú nielen imidžom krajiny, ale 
aj symbolom a vyjadrením jej sily 
a moci, a že zánik takejto symbolickej 
stavby môže tak trošku zmeniť aj chod 
dejín – napokon už faraóni nechali 
stavať svoje hrobky tak, aby sa stali 
stelesnením bohov. Dodnes platí: 
všetko má strach z času a čas má 
strach z pyramíd – pyramídy aj faraóni 
sa v istom zmysle stali nesmrteľnými 
a architektúra týchto neobyčajných 
stavieb presne naplnila svoj cieľ.

V tomto kontexte premýšľam: čo 
je vlastne naším slovenským symbo-
lom a imidžom? Čo vyjadruje naše 
smerovanie dejinami, naše ciele 
a túžby? Pri rodinných domoch 
a vilách je mi to jasné – inak stavia 
poctivý umelec a inak nepoctivý zbo-
hatlík a ich domy zvyčajne reflektujú 
stav ich mysle aj účtu v banke.

Pri prechádzke srdcom mesta 
viem tiež presne, prečo si dám kávu 
v kaviarni, odkiaľ sa môžem kochať 
pohľadom na Dóm sv. Martina, alebo 
si posedím vonku na koncerte na 
hlavnom námestí a obdivujem sece-
siu jeho starých architektonických 
skvostov... niekedy však nechápem, 
prečo stavajú budovy tam, kde preká-
žajú vo výhľade na panorámu hradu 
a Dunaja, kde si nikto nesadne na 
pohárik, a už vôbec sa nemá čím 
kochať.

naopak, je pre mňa zážitkom 
prejsť sa po dunajskom nábreží, 
posedieť si v lete v spoločnosti  
M. R. Štefánika, ktorého od detstva 
obdivujem, a na obede s priateľmi pri 
Eurovea a SnD vnímať genius loci 
a oddychovať pri lenivej vode Dunaja, 
po ktorej sa plavia krásne lode do 
neznáma...

aj u nás sú miesta, ktoré si radi 
osvojíme ako symbol svojho vnímania 
krásy, svojho myslenia a imidžu. 
aj u nás milujeme budovy, námestia 

aj ulice pre ich architektúru, ktorá im 
vdychuje dušu... Stále mi však ešte 
nezišlo na um niečo také mimoriadne, 
ako je napríklad Opera v Sydney, ktorú 
Jo/rn Uzon staval ako súčasť zálivu, 
ktorý nazval objaviteľ austrálie James 
Cook Botany Bay. Budova Opery 
v Sydney je teda súčasť prírody, bota-
nického zálivu plného kvetín a jeho 
krás. Jej architektúru som obdivovala 
zblízka, z diaľky, z malej jachty priamo 
z oceánu a vždy som žasla nad niečím 
novým. Vraj sú to mušle alebo rozbité 
vajcia pštrosa či veľké biele plachet-
nice alebo... nech je to čokoľvek,  
je to krásne! Je to taký malý zázrak.

Londýn má svoj Big Ben, Paríž 
Eifelovku, athény akropolu, new York 
Broadway, Praha Karlov most a my na 
Slovensku máme tiež šancu prísť na 
to, čo by si turista navždy zapamätal, 
pri čom by sa odfotografoval a poslal 
do sveta. nedávno som videla sku-
pinku ľudí. ako sa fotografujú pred 
Zimným štadiónom Ondreja nepelu...

Veľmi sa mi kedysi páčila obec 
Východná – javisko amfiteátra bolo 
odrazom končiarov Vysokých Tatier. 
amfiteáter (autorom je pán architekt 
Viliam Gruska) a zástup jedlí, ktoré 
tvorili nádherný rytmický oblúk vnú-
tornej časti javiska, bol ako masív 
našich veľhôr – Kriváň, Gerlach...  
Tie jedle boli urastené ako hôrni 
chlapci, či chlapci z Lúčnice, ktorá  
je slovenská a naozaj svetoznáma 
a úspešná na všetkých kontinentoch.

Vždy máme šancu mať aj my 
svetoznámy architektonický skvost, 
ktorý bude odrazom našej duše, 
typický, jedinečný a neopakovateľný. 
Teším sa naň.

a L E n a  h E R I B a n O V á

alena heribanová je známa moderátorka 
televíznych programov, veľkých reprezen-
tatívnych šou, jedenásty rok je tvárou 
a hovorkyňou projektu hodina deťom, 
tvárou aVOn Kampane proti rakovine. 
Pravidelne organizuje a zapája sa do 
mnohých charitatívnych aktivít, zúčastňuje 
na domácich a medzinárodných konferen-
ciách na ženské témy, je autorkou a scená-
ristkou pravidelných dámskych klubov 
herial Ladies Club. angažuje sa aj  
v prezentácii slovenských olympionikov 
a paralympionikov.
 
Foto: B. Šimončík

finalisti ceny mies Van der rohe  
sú už známi

Európska komisia a nadácia Fundació Mies van der Rohe vyhlásili piatich finalistov, ktorí sa budú 
uchádzať o Cenu Európskej únie za súčasnú architektúru 2013 – Cenu Miesa van der Rohe, najpre-
stížnejšie ocenenie v európskej architektúre. nominovaných bolo celkovo 335 diel z 37 európskych 
krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe EÚ Kultúra. Mená hlavného víťaza a držiteľa čestného uzna-
nia pre najlepšieho začínajúceho architekta vyhlásia v máji. 

Cena Miesa van der Rohe zviditeľňuje, ako európski architekti v súčasnosti prispievajú k vzniku 
nových myšlienok a technológií v oblasti rozvoja miest. Súťaž bola založená v roku 1987 a je spolu-
financovaná z programu EÚ Kultúra a zo zdrojov nadácie Fundació Mies van der Rohe. hlavná cena 
zahŕňa finančnú odmenu 60 000 EUR. Udeľuje sa raz za dva roky a súťaže sa môžu zúčastniť diela 
dokončené počas uplynulých dvadsiatich štyroch mesiacov. 

nomináciu diel navrhujú odborníci z celej Európy a členské združenia Európskej rady architek-
tov, národné architektonické združenia a poradný výbor súťaže. Zo Slovenska boli nominované diela: 
Centrála firmy Phoenix Zeppelin, Banská Bystrica (Paulíny hovorka architekti a Štefan Moravčík); 
Dom K, Rusovce (Martin Jančok – Plural); OTIO – Dom pri fare, nitra (Sebastian nagy architects); 
Dom „Jeden a pol“, Bratislava (Vallo Sadovsky architects); Chata pri jazere, Domaša (Irakli Eristavi, 
Silvia Šillová, Pavol Šilla, Milan Vlček – zerozero). Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich roční-
kov ceny, žiadnej zo slovenských nominácií sa nepodarilo postúpiť do finále.

finalisti mies van der rohe award 2013:

rem koolhaas kurátorom 14. bienále architektúry  
v benátkach

fujimori postavil 
v burgenlandskom  
raidingu  
„bocianí dom“

Inštalácia od OMa na 13. Bienále architektúry v Benátkach (2012) – Public Works: architecture by Civil Servants 
(Verejné práce: architektúra štátnych úradníkov). Foto: Dominika Belanská.
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moje symboly  
vnímania krásy

v mestečku desať domov od architektov z ďalekého 
východu, ktoré budú slúžiť ako ubytovanie pre koncertujú-
cich umelcov z novej Lisztovej koncertnej sály. Po Fujimo-
rim by mal nasledovať hiroshi hara, Toyo Ito, Kengo Kuma, 
Kazuyo Sejima i Ryue nishizawa. 

J .  M .  B a h n a

domov dôchodcov, alcácer do sal, 
portugalsko
aires mateus arquitectos
Pôsobivá fasáda domu dôchodcov pripomína šachov-
nicu. Jej striedavo prelamovaná fasáda ustupuje, aby 
vytvárala tieň. Budova sa kľukatí po pozemku, dvíha  
sa a klesá s jeho tvarom. Podľa architektov pripomína 
cestu životom a poskytuje priestory pre stretávanie 
komunity, ako aj zákutia pre rozjímanie osamote.  
Foto: FG+SG

harpa - koncertná sieň a konferenčné  
centrum, reykjavík, island
batteríid architects; henning larsen 
architects; studio olafur eliasson
nové kultúrne centrum reykjavického zálivu je inšpiro-
vané dramatickou scenériou Islandu. Panely priehľad-
ného a farebného skla osadené v 12-stenných modu-
loch, pokrývajú južnú fasádu a vytvárajú spektakulárny 
kryštalický efekt. harpa je súčasťou veľkého projektu 
transformácie prístavu, ktorý má priniesť život do tejto 
zóny a prepojiť ju s centrom mesta. Foto: nic Lehoux

mestská hala/ tržnica, Gent, belgicko
robbrecht en daem architecten; marie-josé 
Van hee architecten
nová mestská hala po desaťročiach opäť zadefinovala 
priestorové vzťahy v historickom jadre Gentu. Prepája 
centrálne námestie s bicyklovým parkom a vytvára 
otvorený „urbánny interiér“, ktorý pozýva pod svoju 
sofistikovanú perforovanú drevenú strechu miestnych 
obyvateľov i turistov, na trhy, koncerty a rôzne ďalšie 
verejné udalosti. Foto: Petra Decouttere

metropol parasol, sevilla, Španielsko
j. mayer h.
Metropolitný „dáždnik“, vznášajúci sa nad Plaza  
de la Encarnacíon v Seville pod sebou a v sebe  
skrýva rozmanité funkcie - archeologické múzeum,  
farmársky trh, vyvýšené námestie, bary a reštaurácie. 
na novú ikonu Sevilly je možné aj vyjsť a kochať  
sa výhľadmi na mesto. 
Foto: David Franck

superkilen – mestský medzikultúrny park, 
kodaň, dánsko
biG bjarke ingels Group; topotek1;  
superflex
Multikultúrny park Superkilen sa tiahne 750 metrov 
naprieč štvrťou norrebro v Kodani. Jeho rozmanitý 
mobiliár pochádza zo 60 rôznych krajín, reprezentuje 
tak každú národnosť v meste. Superkilen je priestor 
plný zážitkov z rôznych oddychových a športových 
aktivít, mestskej kultúry a dobre naprogramovaného 
verejného priestoru. Foto:Superflex
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autori architektonického riešenia: 
Ing. arch. Zuzana Žalmanová 
Ing. arch. Peter Žalman 

spolupráca: Ing. Jana hrabovcová
pôvodný návrh: Ing. arch. Jiří Rommer

ateliér Žalman dokončil ďalšiu úspešnú 
revitalizáciu – konverziu zabudnutej 
budovy v realizovanej zástavbe. Prezen-
-tovaný objekt  sa nachádza v Banskej  
Bystrici, v časti Radvaň južne od centra 
mesta, v blízkosti kaštieľa Radvanských. 
Koncom 80. rokov dvadsiateho storočia 
bol postavený na sídlisku v časti určenej 
pre vybavenosť ako objekt kolkárne, avšak 
viac ako 20 rokov chátral (stavba bola 
zastavená v roku 1990). 

Slovenská zdravotnícka univerzita 
v Bratislave (SZU), ktorá sa medzitým 
etablovala v Radvani na území bývalých 
kasární, bola pre Mesto Banská Bystrica 
vhodným partnerom, najmä keď zabezpe-
čila finančné zdroje na adaptáciu objeku 
z rozvojových fondov EÚ. nový objekt 
je výsledkom rekonštrukcie a dostavby 
objektu kolkárne na výchovno-vzdelávaciu 
funkciu s ubytovaním, pre účely SZU. 
Maximálna výška dotácie pre tento druh 
podporného programu, ktorý sa realizuje 
cez Ministerstvo školstva SR, bola 
150 miliónov Sk. Dokončená stavba 
stála viac, jej súčasťou je interiér a infor-
mačná komunikačná technológia (IKT). 

Objekt je hlavným vstupom oriento-
vaný na juh, kde je dnes parkovisko  
a dva objekty občianskej vybavenosti 
– poliklinika novamed. Východne sa 
nachádza panelová bytovka s 8 podlažiami 
a južne dva vežové 12-podlažné bytové 
domy. Severne od objektu je park a kaštieľ 

Radvanských. Prístup k objektu je zo 
Sládkovičovej ulice, hlavnej tepny 
Radvane, popri objekte evanjelického 
kostola a fary. Základným urbanistickým 
problémom nového objektu bola statická 
doprava. Vzhľadom na zmenu stupňa 
motorizácie v uplynulom desaťročí bolo 
veľmi náročné ideálne vyriešiť dostatok 
parkovacích miest pre automobily. Pre 
bežnú prevádzku výukových miestností 
postačuje novonavrhované podzemné 
parkovisko východne od objektu (kapacita 
49 miest) a státia v priľahlej časti sídliska. 

Modernizovaný komplex sa skladá 
z troch častí: aula s kapacitou do 500 
sedadiel a jej zázemín, 4-podlažný ubyto-
vací blok a novostavba podzemnej garáže. 
Základný konštrukčný nosný systém 
bol nepoškodený, ale to bolo všetko, 
čo z pôvodnej stavby zostalo. Výplňové 
a obvodové murivá i okná sú nové, pri-
budlo i zateplenie. nad navrhovaným 
parkovaním vznikol nový verejný priestor 
s väzbou na park, ktorý revitalizácia 
ešte len čaká.

Prízemná časť, kde sú sály, obsahuje 
aj konferenčnú miestnosť pre 65 ľudí 
s tlmočníckym zariadením a IT prepojením 
na školu, Bratislavu, atď. Sieťové pripoje-
nie majú aj všetky izby internátu, knižnica 
a seminárne miestnosti. Sála a seminárne 
miestnosti sú vybavené veľkoplošnými 
obrazovkami.

Internát je v návrhu nadstavaný do 
výšky 4 poschodí, čo je výšková úroveň 
požadovaná Krajským pamiatkovým úra-
dom, vzhľadom na ochranné pásmo 
pamiatky – kaštieľa Radvanských. Dispo-
zičné riešenie ostáva – trojtrakt s dvojlôž-
kovými izbami.

architektonické riešenie vnáša novú 
vrstvu, názor dvadsať rokov po pôvodnom 
návrhu. V niektorých častiach však pone-
cháva pôvodný výraz 80. rokov – vstup 
a schodisko auly a monumentálny chrlič 
na odvod vody z rozsiahlej strechy 
v zadnej časti.

Osobitnú pozornosť venovali autori 
riešeniu interiéru sály. Banská Bystrica má 
dnes prvú takúto sálu s doriešenou akus-
tikou, ktorá môže mať široké využitie pre 
celé mesto.

Proces prípravy a realizácia náročnej 
rekonštrukcie boli na viac ako rok preru-

šené kvôli problémom s dodávateľmi. 
Finalizácia prebehla v druhej polovici  
roku 2012, s úspešnou kolaudáciou 
30.11.2012. Už dávno som nezažil takú 
hektickú stavbu, množstvo subdodávate-
ľov, koordinácia, dopĺňanie podkladov... 
Dôležitá bola vôľa investora (najmä kves-
tora Ing. J. hudáka) a výdrž subdodávateľa 
(spol. Mijas B. Bystrica, stavebný dozor 
Ing. Buček).

P E T E R  Ž a L M a n

Foto: autor
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JaOnMi sa nenápadne formovalo prácou na školských zadaniach a workshopoch. 
S prvým spoločným návrhom v súťaži na Galériu fotografie „Camera obscura“ na Šafá-
rikovom námestí (2006) získali druhé miesto. O rok neskôr, už pod hlavičkou JaOnMi 
vyhrali architektonickú súťaž mesta Martin pre kandidatúru na Európske hlavné mesto 
kultúry 2013, s projektom komplexného urbanisticko-architektonického oživenia štruktúry 
mesta Martin – Mólo M-EhMK.

Počas voľného pokračovania súťaže – workshopu 168 hodín architektúry, ktorý 
organizovalo o.z. archimera v Martine, sa vykryštalizoval názov JaOnMi CreatureS a logo 
štúdia. Počas workshopu sa zoznámili s prof. Jozefom Cillerom: „Poodhalil nám tajomstvá 
divadelného priestoru a inšpiroval nás v ďalšom hľadaní lepšieho priestoru. aj vďaka nemu 
sme sa rozhodli hľadať ho aj prostredníctvom scénografie.“ Odvtedy zrealizovali viacero 
scén pre predstavenia v divadlách Malá Scéna, LaB, DPOh v Bratislave, Divadle andreja 
Bagara v nitre, Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v Teatro novogo Fronta v Prahe.

O charaktere ich tvorby mnohé napovedá Pavilón O2, dočasná stavba realizovaná  
na festivale Pohoda v Trenčíne (2010 a 2011): „našou snahou bolo vytvoriť premenlivú, 
živú štruktúru, v ktorej sa návštevník stal animátorom stavby. Spolu so svetlom 
a surreálnymi atrakciami vytváral efemérnu atmosféru. Táto atmosféra, štruktúra stavby 
a proces jej vzniku priblížili pavilón rovnako k scénografii ako k architektúre.“ Pavilón bol 
skonštruovaný ako transformovateľná skladačka, preto mohol byť neskôr adaptovaný aj na 
festivale Grape v Piešťanoch (2012). Z jeho modulárnych dielov bude možné vytvoriť 
ďalšie variácie.

architektúra nie je pre JaOnMi CreatureS len fyzická štruktúra, uporiadanie priestoru 
a hmôt. Súčasťou ich návrhov je dej, atmosféra, pohyb, svetlo. architektúra má nielen 
svoju „scénu“ ale aj vlastný scenár – mení sa v čase, predvádza sa, vie byť naraz javiskom, 
hľadiskom (i zákulisím). 

Misiou zoskupenia JaOnMi CreatureS je „lepší priestor“ – priestor, ktorý sa 
neuspokojí so svojimi fyzickými hranicami, stále sa v ňom a s ním niečo deje a prináša 
zážitok jeho návštevníkom = užívateľom = animátorom.

ján Ptačin: „hráme a bavíme sa. Tvrdo pracujeme na tom, aby to tak mohlo byť, a aby sme 
o toto privilégium neprišli. Búrame hranice a vyvíjame. Vymýšľame, zabezpečujeme, dodá-
vame, realizujeme. hľadáme a pýtame sa. nenechávame sa obmedzovať zadaniami a nedô-
slednými klientmi, ani technickými možnosťami a materiálmi. Tvoríme si vlastné úlohy 
a vymýšľame si svoje miesta. Spájame. Preskakujeme konvencie a tvoríme si vlastný 
priestor. Lepší priestor.“

ondrej Zachar: „JaOnMi za sebou necháva stopu kvalitného priestoru, náročných klientov, 
zobudených tvorov a hlavne života, umiestneného tam, kam patrí a spôsobom, aký si 
zaslúži. JaOnMi je tvor spoločenský, nevie existovať bez ďalších tvorov, či jednotlivcov 
alebo zoskupení. Čerpáme energiu z entuziazmu ľudí, ktorí sa vedia chytiť našich nápadov 
a dajú nám priestor premeniť ich v skutočnosť. Všetci sa takto stávajú súčasťou ,orga-
nizmu‘, ktorý je nezastaviteľný vo svojom raste. Prebíja sa dopredu, hľadá nové výzvy, 
vyvoláva otázky, zanieťuje ľudí, potláča ľahostajnosť, hľadá odpovede, buduje, programuje, 
zvára, kreslí... JaOnMi CreatureS nemá hierarchiu – presúva svoje sily tam, kde ich treba, 
tam, kde treba vytvoriť nový priestor, novú funkciu, nový zážitok.“

michal Lošonský: „nie sú malé ani zlé zadania. Je len priestor a príbeh, ktorý o ňom roz-
právame. Príbeh o mieste, klientovi a o nás. V ňom zúročujeme všetky hlasy z minulosti, 
všetky prednášky, všetky kávičky a čaje v kabinetoch, nočné debaty, spoločné zážitky,  
príbehy, sny, fantázie. Pretavíme ich do nerealizovateľných návrhov, neuskutočniteľných 

projektov a potom ich zrealizujeme... architekt nevztyčuje steny. Vytvára systém, uspora-
dúva, organizuje, tvorí rád vecí. architektúra potom nie je len obrazom stavby, ale môže  
byť sadou pravidiel, čiar a pohybov, ako basketbalové ihrisko, súbor predmetov, svetelných 
atmosfér a textu – ako divadlo, alebo len pár písmen, slov a viet. Môže byť knihou, filmom, 
interiérom, scénou, podiom, všetkým.“

danica Pišteková: „... so živými ambíciami, v pracovných overaloch, pripravení vždy 
zasiahnuť a obsiahnuť každý stupeň procesu: vymyslieť – nakresliť – urobiť – odfotiť  
– odviezť – upratať, bez hraníc medzi pracovným a osobným, 24 hodín premýšľajúc o tom, 
čo nás baví, čo treba a čo nie, kam ďalej a kam nie, ako?, vymaniť sa spod kohokoľvek 
kontroly a spôsobu práce, nájsť v každom zadaní ‚to naše‘, dnes dom, zajtra scéna, večer 
interiér, po večeri konštrukcia, v noci grafika, vizoška, koláž, ráno model, stretnutie, telefo-
nát jeden, druhý, stretnutie, stretnutie, maily, napätie, tlak – kedy? – čo najskôr, dnes,  
ideálne teraz, rozčarovanie, napätie, pot, rozdelenie úloh, zdravý rozum, ticho, práca, práca, 
smiech, cigareta, smiech, smiech, obed, koláčik, grafika, vizoška, koláž, ráno model, 
stretnutie...“

D O M I n I K a  B E L a n S K á

Foto: archív JaOnMi CreatureS
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Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin (1986, námestovo)
Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Zachar (1986, Bratislava)
Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský (1986, Bratislava)
Mgr. art. Danica Pišteková (1987, Šaľa)

Ján, Ondrej a Michal sa stretli počas bakalárskeho štúdia architektúry na KaT VŠVU 
v Bratislave (2005 – 2009). Spoločne presedlali na magisterské štúdium scénografie  
na VŠMU v Bratislave (2008 – 2011). O rok neskôr si začali paralelne dopĺňať vzdelanie 
inžinierskym štúdiom architektúry na Fa STU (Mi, On) v Bratislave a Fa VUT v Brne (Ja) 
a magisterským štúdiom interiérového dizajnu na Florence Design academy v Taliansku 
(On). absolvovali zahraničné stáže v nemecku na Fachhochschule Trier (Ja) a v Taliansku 
na Politecnico di Milano (On). Ján a Ondrej v súčasnosti stále pôsobia na VŠMU, kde je 
ich úlohou, okrem vlastného výskumu, pripravovať podklady pre založenie plánovanej 
novej katedry svetelného dizajnu.
Počas štúdia na VŠVU sa spoznali a začali spolupracovať so spolužiačkou Danicou 
Pištekovou, ktorá je od roku 2012 stabilnou súčasťou tímu JaOnMi CreatureS. Danica 
získala magisterský titul na KaT VŠVU a absolvovala študijný pobyt vo Veľkej Británii  
na Plymouth University v odbore priestorový dizajn.

na akademickej pôde mali možnosť pracovať pod vedením osobností ako prof. Ján Bahna, 
prof. Imro Vaško, Ing. arch. Benjamín Brádňanský, prof. Miloslav Mudrončík, Mag. arch. 
Ernst J. Fuchs, prof. Marián Zervan, Ing. arch. Monika Mitášová PhD., prof. Jozef Ciller, 
prof. Milan Čorba, doc. Ján Kocman, doc. Ján Ilkovič, prof. Ivan Ruller. 

jaonmi creatures:  
našou misiou je lepší priestor

Pavilón O2, festival Pohoda, Trenčín, 2010. 

Workshop 168 hodín architektúry, na tému „Verejný priestor ako program miesta naplnený dočasnou 
architektúrou,“ Martin, 2008. návrh na využitie prieluky ako dočasného verejného priestoru. 
neexistujúca fasáda sa stáva permeabilnou (ne)hranicou, ktorá, paradoxne, láka ľudí, aby nazreli,  
čo sa za ňou skrýva, vošli, a tak využili neštandardný verejný priestor.

Talent Event pre Erste Group, Semperdepot Viedeň, 2012. natiahnuté plachty zadefinovali najskôr uzavreté „cely“ pre prednášky jednotlivých rečníkov, následne sa pretvorili na polootvorené kóje na tímovú prácu, 
a napokon vytvorili jednú hlavnú loď na finálne predstavenie. Priestorové riešenie bolo len malou časťou celkového konceptu kreatívneho workshopu pre európskych bankárov.

Mólo M-EhMK – komplexné urbanisticko-architektonické oživenie štruktúry mesta Martin, projekt pre kandidatúru mesta Martin 
na Európske hlavné mesto kultúry 2013, 1. miesto v ideovej súťaži, 2007. 

Scénografia a grafický dizajn pre divadelné predstavenie Moliére: Tartúf!, divadlo LaB, DF VŠMU 
v Bratislave, 2011.

Pódium Otváracieho ceremoniálu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, hlavná ulica – Dolná 
brána, Košice, január 2013. Tri vyhrievané javiská so zázemím v 36 m širokej scéne „uzatvárajúcej“ 
námestie. Vizuálna show, projekcia na steny budov, lemujúcich námestie. nezabudnuteľný zážitok  
pre 40 000 divákov.

„hojdačka“ – konštrukčné riešenie 16-tonového kinetického 
javiska scény Otváracieho ceremoniálu Košice – EhMK 2013. 
Statika: prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.
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od 21. do 22. decembra 2012 sa  
na Vysokej škole výtvarných umení 
v bratislave uskutočnil tradičný 
celoškolský zimný prieskum. 
nechýbali na ňom študentské  
projekty katedry architektonickej 
tvorby (kat). 

V tomto semestri pribudol na KaT k trom 
stabilným ateliérom ďalší, ktorý vedie hos-
ťujúci pedagóg docent hájek s asistentom 
Mgr.art. Vítom haladom. Doc. Peter hájek 
(Petr hájek architekti, Laboratorium expe-
rimentální architektury – LEa) vedie aj  
ateliér na Fakulte architektúry pražskom 
ČVUT (spolu s kolegom Jaroslavom 
hulínom). Zadanie pre pražských a brati-
slavských študentov a študentky bolo 
totožné – navrhnúť novú náplň pre „jazvu 
v krajine“ – miesto premenené povrchovou 
ťažbou – Kameňolom v Zbraslavi. 
Pedagógovia jeho súčasný tvar najskôr  
virtuálne doplnili pravidelným rastrom 
betónových stien, ktoré terén dopĺňajú  
do pôvodného topografického obrysu.  
Do takto vytvorených segmentov – priesto-
rových parciel širokých 12 metrov – mali 
študenti a študentky situovať novú náplň  
– program, ktorý má miestu dať zmysel  
aj po ukončení ťažby. Každý si mohol  
zvoliť segment, vymyslieť jeho programovú 
nápň a testovať jej riešenie v neobvyklej 
situácii. 

Svoje projekty budú študenti ďalej rozvíjať 
v nasledujúcom semestri. Ich prácu je 
možné priebežne sledovať na blogu:  
www.hateliersk.blogspot.cz (VŠVU)  
a www.hatelier.blogspot.cz (ČVUT). Blog  
je pre hájekove ateliéry nástrojom na pre-
zentáciu, avšak nielen výsledných výkresov 
a vizualizácií. Zaznamenáva totiž navrhova-
nie ako tvorivý proces, ktorý „je pre rozvoj 
tvorivej osobnosti mnohokrát dôležitejší 
než samotný výsledok.“

V Laboratóriu architektúry profesora 
Imricha Vaška a jeho asistenta Dominika 
Strzeleca sa na začiatku semestra uskutoč-
nil workshop, v ktorom študenti a štu-
dentky vychádzali z 3D skenov reálnych 
objektov vytvorených pomocou webovej 
aplikácie 123D Catch, ktoré následne 

manipulovali sériou redukcií a transfor-
mácií do malých architektúr. Výsledky 
workshopu mohli potom využiť v hlavnej 
časti semestra pri práci na projekte auditó-
ria súčasnej hudby, situovaného do  
kontextu masterplánu od Zaha hadid 
architects pre zónu Čulenova v Bratislave. 
Pri tvorbe svojich virtuálnych modelov 
nepoužívali tradičnú statickú perspektívu, 
ale softvér Unity, ktorý primárne slúži  
na vytváranie prostredia počítačových  
hier. Umožnil im vyhodnocovať formo -
vanie priestoru: na priestor, ktorý navrho-
vali, mohli nazerať z perspektívy jeho uží-
vateľa, „prechádzať sa ním“ a na základe 
tejto skúsenosti ďalej modifikovať svoj 
návrh.

ateliér architektúry II. pod vedením  
Mag. arch. Petra Steca pokračoval v skú-
maní možností rozšírenia existujúceho 
kampusu školy. Tentoraz sa sústredil na 
maliarske ateliéry VŠVU na Koceľovej ulici. 
Semester otvoril workshop, na ktorom 
spolupracovali študenti a študentky archi-
tektúry a maľby, z ateliéru maľby, ktorý 
vedie Mgr. art. Klaudia Kosziba, artD. 
Výsledkom workshopu boli práce v rôz-
nych médiách, niektoré realizované priamo  
na mieste a prezentované na výstave 
Efemérne intervencie.

Študenti architektúry ďalej rozpracovali 
tému rozšírenia ateliérov a zázemia školy 
vo svojich individuálnych projektoch, ktoré 
na seba navzájom reagovali v priestore. 

ateliér architektúry III., v ktorom vyučuje 
akad. arch. Ján Studený s asistenciou  
Ing. arch. Benjamína Brádňanského, sa 
zaoberal transformáciou teplárne Dušana 
Jurkoviča v centre budúceho administratív-
neho komplexu v zóne Čulenova. Tepláreň 
sa má stať v budúcnosti verejne prístup-
ným objektom, miestom pre kultúru. 
ateliérovým zadaním bolo navrhnúť  
adaptáciu pamiatky na nové využitie – 
ponechať jej historickú „obálku“ a naplniť 
ju novým programom, ktorý ale nebol 
zadaním presne vymedzený. Do historickej 
teplárne tak „vložili“ študenti a študentky 
napríklad tzv. hub – zvláštny typ zdieľaného 
pracovného priestoru; multifunkčný inte-
riérový systém, ktorý umožňoval transfor-
máciu priestoru pre rôzne funkcie; 
hudobnú sálu alebo komunitnú záhradu. 
niektoré návrhy boli flexibilnými alebo 
dočasnými inštaláciami – napr. hudobná 
sieň z europaliet alebo modulárny  
systém z lešenia. 

Výsledky letného semestra na KaT VŠVU 
budú vystavené na Letnom prieskume  
10. – 12. mája 2013.
www.vsvu.sk

D O M I n I K a  B E L a n S K á

zimny� prieskum na katedre 
architektonickej tvorby VŠVu

Vizualizácia doplnenia zbraslavského kameňo-
lomu rastrom betónových stien. Zadaním bolo 
naplniť takto vytvorené priestorové segmenty 
novým programom.

Mária novotná (3.ročník, Laboratórium architektúry) – auditórium – paraziticko-symbiotická štruktúra: „Pri formovaní priestoru bola dôležitá cirkulácia a intenzita pohybu ľudí v budove. Vytváranie nových objemov 
je koncentrované do a okolo problémových – poškodených, zbúraných – častí budovy a do častí, kde je možná podpora z existujúceho konštrukčného systému. Prienik nových priestorov expanduje do strán a do 
výšky, pričom vytvára hmotu so samostatnou priestorovou organizáciou. Tento princíp nazývam paraziticko-symbiotická štruktúra – parazitická z hľadiska expanzie po stenách a okupácie interiéru a symbiotická 
z hľadiska vzájomnéj ‚výpomoci‘ (podpory) medzi starou a novou konštrukciou.“

Z workshopu Efemérne intervencie, VŠVU – Koceľova ulica, spolupráca 
študentov z Katedry maľby a iných médií/ateliér maľby a Katedry 
architektonickej tvorby/ateliér II.

Bc. Tomáš Letenay (5.ročník, ateliér architektúry III.) pracoval s konceptom hypostylového priestoru, ku ktorému ho inšpiroval raster stĺpov v časti Jurkovičovej teplárne: „Les stĺpov expanduje a pokryje celý 
pôdorys. Stĺpy sa rozširujú alebo zužujú na základe programu, ktorý ich napĺňa alebo obklopuje. Dokážu tak vytvoriť široké spektrum privátnych i verejných priestorov: veľký výstavný priestor, foyer, kaviareň, 
knižnicu, auditórium, súkromné ateliéry rôznych veľkostí, oddychové priestory, hotelové bunky, chodby, hygienické zázemie, schodiskové a výťahové šachty, otvorené terasy...“

axonometria syntézy projektov rozšírenia kampusu VŠVU na Koceľovej ulici – Bc. adriana Debnárová, Jakub havlík,  
Bc. Richard Kilo, Bc. Marián Stanislav, Bc. Jakub Španiel (ateliér architektúry II.).

Bc. Tomáš Kučera (5.ročník, ateliér hájek) – Knižnica pre nevidomých 

Jana Ďžadoňová (4.ročník, ateliér hájek) – archive – včelia farma

Bc. Katarína Máčková (5.ročník, ateliér hájek) – Recyklované mesto
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budoVanie  
sloVenska
priemyselná architektúra  
20. storočia
Výstava fotografií juraja fifika  
a tomáša maninu

foyer fakulty architektúry stu v bratislave 
23. január – 8. február 2013

Výber fotografií od dvojice mladých talentovaných foto-
grafov Juraja Fifika a Tomáša Maninu zobrazuje priemy-
selnú architektúru a technické diela postavené od vzniku 
Československa do tretej štvrtiny 20. storočia. Cieľom 
výstavy je pritiahnuť pozornosť na stavby, ktoré stoja 
stále mimo povedomia odbornej i širšej verejnosti. 
Záujem o priemyselnú architektúru síce rastie, ale 
neprekračuje hranice konca 19., nanajvýš začiatku  
20. storočia. 

Projekty predstavené pod názvom Budovanie 
Slovenska sú rôznorodé z hľadiska obdobia ich vzniku: 
éry prvej republiky, Slovenského štátu, či novej vlny 
industrializácie po znárodnení, ale aj významom ich 
tvorcov. Popri dielach od známych architektov ako Emil 
Belluš, Vladimír Karfík , či Dušan Jurkovič, zachytili 
fotografi klasickým analógovým spôsobom aj menej 
známe práce od anonymných architektov a inžinierov. 

Výstava Budovanie Slovenska je koncipovaná ako 
výstava fotografií,  nie výstava architektúry. Dôvod je 
prozaický – nemali sme po ruke dostatočný výskum, 
ktorý by umožnil objekty priemyselných stavieb  
20. storočia, najmä jeho druhej polovice, dostatočne 
zhodnotiť a prezentovať na základe premyslenej koncep-
cie, doplnené o plány a text rovnomernej kvality. Kritické 
hlasy môžu namietať, že je podobný prístup neodborný 
a o danej téme už existuje určité povedomie. Samo-
zrejme, časť informácií máme, vedeli sme ich vyhľadať  
aj vďaka Registru modernej architektúry Odd. architek-
túry ÚSTaRCh SaV v Bratislave. Prebádaných stavieb 
však nebolo ani zďaleka toľko, koľko mali fotografi 
Juraj Fifik a Tomáš Manina záujem nafotiť. Pre nás  
ako tvorcov výstavy bolo dôležité, že zatiaľ stavby  
stoja a žijú pamätníci, ktorí o nich niečo vedia povedať. 
než by sme sa k relevantným informáciám dostali pri 
klasickom výskume, tieto skutočnosti by už mohli byť 
minulosťou. 

Je dôležité zdôrazniť, že práve chýbajúce poznatky 
boli skutočným dôvodom, prečo Juraj Fifik a Tomáš 
Manina tento druh architektúry vôbec začali dokumento-
vať a prečo sme v rámci Ústavu dejín a teórie architek-
túry a obnovy pamiatok Fa STU radi pomohli prezento-
vať fotografie. Zatiaľ čo autorov motivuje ich osobný 
vzťah k týmto stavbám, posilnený rodinným okolnosťami 

(starý otec Tomáša Maninu, Ing. Július Langsfeld praco-
val na projekte papierní Ružomberok, starý otec Juraja 
Fifika, Vojtech Fifik, je autorom železničnej stanice 
Bratislava – nové mesto), ja, ako kurátorka výstavy 
a zároveň výskumná pracovníčka Fa STU a vedecká  
pracovníčka oa ÚSTaRCh SaV, zdôrazňujem nutnosť 
tieto stavby skúmať.

V posledných rokoch sa často upozorňuje na kauzy 
búrania hodnotných objektov. V tých lepších prípadoch 
sa hľadajú spôsoby ich nového využitia. Veľmi málo sa 
však prezentuje to, od čoho by sa tieto kroky mali odví-
jať – a to je architektonicko-historický výskum. Bez neho 
nemôže nikto zaujať zmysluplné stanovisko, iba hľadať 
emotívne alebo finančné argumenty, ktorých váha je 
z dlhodobého hľadiska bezvýznamná. Keď budú naši 
potomkovia pátrať po svojej kultúre, po niečom osobi-
tom, čo má pre nich výpovednú hodnotu, čo je súčasťou 
histórie jednotlivých miest, nevytvoria si vzťah k miestu 
na kauzách ani na developerských projektoch.

Spolu s autormi vnímame výstavu ako začiatok mož-
nej medziodborovej spolupráce. ako prvý krok by sme 
radi spropagovali vizuálnu stránku priemyselnej archi-
tektúry a technických diel 20. storočia, a zároveň moti-
vovali odborníkov, ktorí majú k téme blízko, aby nepre-
hliadali túto oblasť. Priemyselným dedičstvom sú aj 
stavby 20. storočia a svojim spôsobom sú ešte zraniteľ-
nejšie, lebo ich hodnoty je ťažké deklarovať tradičným 
pamiatkovým prístupom. na príklade zahraničných pro-
jektov sa ukazuje dôležitý napríklad ich sociálny aspekt 
– tieto stavby umocňujú genia loci – a upevňujú pocit 
spolupatričnosti ľudí a väzby na miesto. Som presved-
čená, že je potrebné byť v tomto prípade pragmatickými, 
neromantizovať minulosť, nezachraňovať, čo zachrániť 
možné nie je. Zároveň však viem z vlastnej skúsenosti, 
že poznanie mnohé názory zmení a ľudia sú prístupnejší 
hľadať riešenia a nezmazávať minulosť. 

nie je podstatné, či sú technické a priemyselné 
stavby v pravom zmysle krásne. Krásne sú už preto,  
že sú súčasťou našej minulosti, hoci mnohé z nich  
sú odkázané na zánik. Výstava nie je výzvou na „boj 
o záchranu“, ale pozvánkou do sféry, ktorá je prehlia-
daná, i keď s nami všetkými súvisí. V tomto momente 
nie je cieľom vyriešiť budúcnosť týchto stavieb, ale začať 
ich mapovať a dokumentovať. aby sa nestalo, že jediné, 
čo po nich čoskoro zostane, budú ročenky Stavoprojektu 
s budovateľským nádychom.

n I n a  B a R T O Š O V á
kurátorka výstavy

Projekt bol podporený grantom Ministerstva Kultúry,  grantom 
STU na podporu mladých výskumníkov 2012 a výskumným  
projektom aPVV 0375-10 Ústavu stavebníctva a architektúry 
SaV v Bratislave. Výstava vznikla v spolupráci s Ústavom dejín 
a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fa STU v Bratislave  
a oa Oddelením architektúry ÚSTaRCh SaV a jej realizáciu  
podporila spoločnosť BMW.

fasády: problém, alebo šanca  
na lepšie mesto?

naše mestá boli roky fádne, šedivé a špinavé. Patrili všetkým a neboli nikoho. Vznikali 
obrovské nové štvrte, jedna od druhej takmer na nerozoznanie – požadovaná uniformita sa 
premietla aj do výstavby. Dôležitá bola iba rýchlosť s akou sme ich dokázali stavať a množ-
stvo bytov v nich. Mnohí z nás sa sťahovali do nových domov ešte bez chodníkov a vyba-
venosti okolo. Kto by v tej rýchlosti výstavby stíhal riešiť ešte aj farebnosť fasád? Veď aj 
materiálov a farieb bolo v riadenom hospodárstve iba obmedzene. V tejto súvisloti sa 
vyjadril architekt Iľja Skoček st., spoluautor sídliska Ružinov: „Kedysi sa farebnosť (fasád) 
ani nedala robiť. Boli iba dve farby – tmavosivá a bordová. My sme sa týmto farbám vyhý-
bali, lebo boli nepekné. Tu (v Ružinove) sme odporúčali aby to bolo biele, lebo inej farby 
vlastne vtedy ani nebolo.“ 

Dnes si už vybrať môžeme a naše mestá sú ukážkou toho, ako veľmi nám farby chýbali. 
Jednotvárne riešenia, ktoré neumožňujú prirodzenú orientáciu v priestore, si upravujeme 
po svojom. Po rokoch v nanútenej nevýraznosti automaticky siahame po veselých farbách. 
Sídliská ožívajú pestrou paletou tónov. Každý sa chce odlíšiť, upozorniť na seba a mať tú 
najkrajšíiu budovu. Je to prirodzená potreba orientovať sa a identifikovať so „svojim“ 
domom, či vchodom.

nie každý ale vie, že najkrajší dom neznamená najfarebnejší a že estetika mesta nezna-
mená zladiť iba farby na vlastnej fasáde, ale doladiť sa i k domom v okolí. Je zaužívané pri 
výbere farby siahať po tých, ktoré ešte neboli použité na susedné domy. Práve tam je jadro 
problému neodborných riešení.

nemôžeme však našich susedov viniť za to, že nemajú dosť predstavivosti alebo 
vkusu. nemôžeme čakať, že nájdu lepšie riešenie, ako už kdesi videli. ak by to dokázali, 
architektov by nebolo treba. Je našou prácou tvoriť budovy a mestá a uvedomiť si, že aj 
dlho podceňované fasády panelákov sú ich súčasťou.

Zatepľuje sa už roky a keďže neboli stanovené pravidlá farebnosti, udiali sa mnohé 
„prešľapy“. Estetika našich sídlisk sa momentálne približuje tej cirkusovej a situácia sa zdá 
celkom vážna. Stále však nie je neskoro ju riešiť. Problému sa už začínajú venovať viacerí 
jednotlivci a iniciatívy a v mestách vidno postupne stále lepšie riešenia. Po prvej vlne 
maximálnej pestrosti, kedy ľudia cítili nutnosť vymaniť svoj dom spomedzi ostatných,  
jednotne riešených, sa farby postupne ukludňujú. Dobré riešenia reflektujúce prostredie  
sú stále častejšie. Ľudia si zvykajú osloviť odborníkov a nechať si poradiť. Treba však viac 
než riešiť konkrétne domy. naše mestá a sídliská si vyžadujú riešenia koncepčné. Práve 
jedno takéto riešenie – „Projekt Fasády“ – vzniklo nedávno v bratislavskom Ružinove.

projekt fasády 
Projekt fasády nie je iba o fasáde jedného domu, je o vizuálnej identite celých obytných 
súborov. Zameriava sa na ružinovské sídliská Pošeň, Trávniky, Štrkovec a Ostredky, jeho 
schéma je však použiteľná aj pre akékoľvek ďalšie.

autori koncepcie – občianske združenie Open design studio a architektonického štúdio 
SUa architecture – prišli s vynikajúcim riešením ako umožniť každému z domov byť indivi-
dualistickým a zároveň farebne harmonizovať s domami okolo. Obrovské sídlisko s okolo 
190 vchodmi rozčlenili na menšie celky – susedstvá, ktorých je okolo 30. a práve každé zo 
susedstiev by mohlo mať svoju farbu, rôznym spôsobom aplikovanú na jednotlive domy.

prečo susedstvá?
Sídlisko ako také je celok príliš veľký, už od začiatku navrhnutý s vlastným vnútorným 
delením. Samo osebe vytvára menšie celky naviazané na spoločnú občiansku vybavenosť 
s vlastnými cestami, zeleným plochami, občianskou vybavenosťou, zadafinované napríklad 
aj výškou budov. Tvorcovia koncepcie podrobne analyzovali všetky tieto aspekty a vytvorili 
delenie blízke ľudskej mierke – susedstvá.

Susedstvo sú ľudia, ktorých denne stretávame v obchode, v škôlke, na trávniku za 
domom, tí, ku ktorým máme najbližšie. Fasády ich domov poznáme lepšie než tú vlastnú. 

naše domy vytvárajú jednotný celok okolo spoločného dvora. Podporenie tohto celku spo-
ločnou farbou susedstva je iba zvýraznením toho, čo už dávno existuje.

ako to funguje?
Fasády majú svoje prirodzené delenie, vychádzajúce z konštrukcie a tvaru budovy. Sú to 
okná, balkóny, výťahové šachty, či schodiská, ale i voľné nedelené plochy. ak farebne 
stvárnime práve tieto prirodzené prvky, nemusíme do fasády vnášať ďalšie novotvary.  
Tie ju iba rozbíjajú a narúšajú. ako hovorí jeden z autorov koncepcie Ing. arch. Škopek: 
„Vhodnejšie ako výrazné farbenie celej fasády je farebné stvárnenie obmedzeného množ-
stva prvkov na dome.“

architekti odporúčajú výber neutrálnej farby fasády (biela, šedá) a výraznejšiu farbu 
navrhuje použiť iba ako doplnkovú, napríklad na ostenia vchodu, na schodisko, zábradlia, 
či prirodzene vystúpené alebo vsunuté fasádne prvky. Takéto riešenie by dokázalo zabrániť 
farebnému presýteniu prostredia a umožní vyniknúť prirodzeným charakteristickým črtám 
architektúry.

Farbu prvkov by si pritom malo susedstvo zvoliť spoločne. napriek tomu by žiaden 
z domov nemusel byť riešený rovnako. niektorí môžu vsadiť na výrazné ostenia, iní na 
zábradlia a fasádne prvky, ďalši zo susedov sa môžu zamerať na vlastné typografické rieše-
nie. Zaujímavý je i nápad riešiť priestor vchodových dverí vlastným grafickým motívom, 
alebo umiestniť na štítovú stenu originálne umelecké dielo. Priestor na individualitu 
zostáva v Projekte Fasády naozaj veľký.

Jednotná farba susedstva bude pomáhať v orientácii a upevňovať komunitu. návšteve 
napríklad postačí uviesť názov sídliska a farbu susedstva, číslo domu už potom nájde  
celkom jednoducho. Susedstiev je totiž iba okolo 30, kým samotných domov na sídlisku 
takmer 200. Farba susedstva sa tak môže stať významým vodítkom. V bratislavskom 
Ružinove dokonca ponúkajú možnosť požiadať o grant na jej uplatnenie.

Riešenia však nemusia zostať iba pri fasádach. Susedstvo môže mať vo vlastných  
farbách lavičky, či basketbalové koše. autori dúfajú, že po nich sa susedia pustia i do 
úprav zelene a vezmú si za svoje aj celé plochy vnútroblokov.

ako postupovať?
Prvým krokom je výber farby. Treba si dohodnúť spoločnú farbu s ostatými v susedstve. 
Potom nasleduje výber prvkov. Obyvatelia domu si zvolia menšie množstvo fasádnych 
alebo kovových prvkov domu, ktoré nechajú zafarbiť farbou susedstva. Ďalším krokom 
k zjednoteniu prostredia je mobiliár vo farbe susedstva. na pokročilejšiu individualizáciu 
prichádza na rad špecifický grafický motív alebo výtvarný prvok, ktorý sa umiestni 
ku vstupu a tým odlíši vchod od ostatných v susedstve.

legislatívnou zmenou k ucelenému konceptu farebnosti
Každé susedstvo je unikátne, tak isto každý dom. Projekt nenahrádza prácu architekta 
/dizajnéra na konkrétnom riešení fasády, ale je pomôckou na udržanie farebnosti 
v medziach estetiky.

V bratislavskej mestskej časti Ružinov, s ktorej grantovou podporou Projekt fasády 
vznikol, už prebieha jeho predstavenie odbornej i laickej verejnosti. Projekt čaká na pripo-
mienky občanov, bude sa musieť popasovať s ich vkusom a názormi, ktoré je pripravený 
reflektovať. Meniť sa bude i paleta použitých fabieb, tak, aby obsahovala konkrétne odtiene 
dostupné na trhu a zohľadnila preferencie obyvateľov. 

ambíciou projektu je otvoriť verejnú debatu o riešení farebnosti našich miest, ktorá 
nevyhnutne prináša aj otázku o možnosti stavebných úradov zasiahnuť v prípade nevkus-
ných riešení fasád. 

Projekt Fasády má ambíciu viesť k legislatívnej zmene, ktorá by umožnila stavebným 
úradom dohliadať na dodržiavanie vizuálneho konceptu sídliska. Môže byť inšpiráciou 
k tvorbe dizajn manuálov celých mestských zón, ktoré by zabezpečili zachovanie ich  
vizuálnej konzistentnosti.

V I E R a  K I S E Ľ O V á

www.projektfasady.sk

roGer caVes:  
súčasné otázky mestského  
plánovania v usa

„Som plánovač ideí,“ povedal o sebe Roger Caves, profesor 
zo San Diega v Kalifornii. Vo svojej prednáške 14.1.2013  
na platforme 1x1 na Fakulte architektúry STU, predstavil 
problematiku dnešného mestského plánovania na príkladoch 

z rôznych miest v USa. 
„ak dokážeme poslať človeka 
na mesiac, tak prečo nedoká-
žeme vyriešiť problémy 
mesta?“ pýta sa Caves. 
Podstatou je podľa neho 
identifikácia, pomenovanie 
problému, tak, aby ho ostatní 
pochopili: „ak problémy 
nevieme pomenovať, ako  
ich dokážeme vyriešiť?“

Jeden z problémov, ktorý je, naopak, veľmi jasne pomenovaný 
a nečelí mu len USa, ale aj celý svet, je ekonomická kríza. 
Vláda USa momentálne podporuje viaceré projekty, ktoré majú 
za cieľ stimulovať rast, napríklad vytváraním pracovných pozícií, 
ich udržiavaním a zároveň zachovaním vysokej miery transpa-
rentnosti použitia finančných prostriedkov. 

Kríza priniesla krach hypotekárnych úverov. Dôsledky sú 
v mestách viditeľné: opustené domy, ktoré boli ľudom zabraté, 
lebo nevedeli splatiť hypotéku, prázdne nákupné strediská... 
Stimulačné projekty sa púšťajú do obnovy mesta prostredníc-
tvom premeny funkcií budov – napr. transformácie prázdneho 
obchodného centra na policajnú či hasičskú stanicu, či na roz-
šírenie univerzitného kampusu.

Mestské plánovanie je proces, do ktorého sú zaintereso-
vané viaceré články – plánovači, sociológovia, politici, jus-
tičný systém, ale predovšetkým má byť o občanoch. Caves vo 
svojej prednáške zdôrazňoval, že podstatou mestského pláno-
vania je vzbudiť záujem zo strany občanov a následná spolu-
práca s nimi. napríklad v Kalifornii môže občan v rámci prin-
cípov priamej demokracie navrhovať zmeny v legislatíve  
a ak získa dostatočnú podporu, budú prijaté.

Jedným z najdôležitejších aspektov procesu plánovania 
mesta, ktoré má od pomenovania problémov viesť k ich rieše-
niu, je teda zaangažovanie verejnosti. Caves predstavil fungo-
vanie „inteligentných komunít“ (smart communities), ktoré sa 
rozvíjajú prostredníctvom moderných technológií a na zaujatie 
a informovanie verejnosti používajú rozšírené sociálne siete 
facebook, twitter, či youtube.

na záver prof. Caves zodpovedal niekoľko otázok z pub-
lika. Zažartoval o svojej predstave o budúcnosti mestského 
plánovania – keby ju poznal, určite by bol bohatý. Uviedol,  
že mestské plánovanie je o komplexnom riešení problémov, 
ktoré sa dajú vidieť z rôznych pohľadov. na záver zdôraznil, 
že o problémoch treba hlavne hovoriť.

prof. roGer caVes je výraznou osobnosťou súčasného mestského  
plánovania v USa. Momentálne pôsobí na San Diego State Unitersity, 
na fakulte School of Public affairs. Rôznorodosť jeho záujmov – býva-
nie, krajinné plánovanie, urbanizmus či environmentalistika – podčiar-
kuje aj fakt, že študoval rôzne zamerania. Bakalársky diplom získal 
v odbore politických vied, na Old Dominion University promoval 
z urbanizmu, má doktorát v oblasti urbanistických vzťahov a verejnej 
politiky z Univerzity v Delaware. Založil Inštitút pre tzv. “smart commu-
nities” v Kalifornii. Je autorom množstva publikácií o bývaní, rozvíjaní 
komunít, alternatívnych štruktúrach, lokálnych politikách, priamej 
demokracii či o verejných službách, napr. Land Use Planning:  
The Ballot Box Revolution (1992). Je editorom kníh Exploring Urban 
america – an Introductory Reader (1994) a Encyclopedia of the City 
(2005). Momentálne pracuje spolu s J. Barry Cullingworthom  
na 4. vydaní Planning in the USa, a s Dr. Fritzom Wagnerom  
spolupracuje na Community Livability.

E L E n a  Š O LT é S O V á

Foto: Matej Kováč

Príklad stvárnenia predsunutého schodiska a balkónov vo farbe susedstva 

Príklad stvárnenia balkónov a kovových prvkov vo farbe susedstva

Foto: Tomáš Manina
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belluŠ, holesch,  
hudec a skutecky�:
zakladatelia  
modernej architektúry 
z banskej bystrice

V súvislosti s pripomenutím si 120. jubilea narodenia Ladislava 
hudeca sme si uvedomili nedostatky nášho historického povedomia 
i historiografie, keď napríklad v základnej knihe Slovenskej architek-
túry – architektúra Slovenska – od najfundovanejších autorov 
z Fakulty architektúry a Ústavu architektúry Slovenskej akadémie  
vied, prof. Matúša Dullu a doc. henriety Moravčíkovej z roku 2002, 
ešte nie je ani zmienka o architektovi Ladislavovi hudecovi, rodákovi 
z Banskej Bystrice, ktorý v medzivojnovom období významne pôsobil 
v Šanghaji a realizoval tam desiatky stavieb. Dve stavby zanechal  
aj doma, na Slovensku – rodinnú hrobku v Banskej Bystrici  
a kaplnku vo Vyhniach.

Pri pohľade na širokú škálu tvorby Ladislava hudeca mi napadlo 
porovnať ju s tvorbou jeho spolužiakov, rodákov či rovesníkov 
z Banskej Bystrice, ktorí študovali tesne pred prvou svetovou vojnou 
na Technickej univerzite v Budapešti. ako sa formovali ich životné 
osudy? Čo bolo také inšpiratívne v Bystrici pre vývoj štyroch význam-
ných architektonických osobností? 

Z pomaďarčenej Bystrice nebolo do Budapešti ďaleko. Tam v čase 
ich štúdií vrcholil stavebný boom. na stavbách pôsobili aj banskobys-
trickí stavitelia. V Budapešti absolvovali študenti školenie v klasických 
štýloch u profesorov, ktorí vyštudovali vo Viedni. Kresliť sa učili  
ešte v Bystrici u Dominika Skuteckého. hudec a holesch pochádzali  
zo staviteľských rodín. Skutecký z rodiny maliara a Belluš z rodiny 
umeleckého stolára. Skúsil som porovnať ich tvorbu z klasických  
20. rokov a prechod k moderne v 30. rokoch. Tento proces prebiehal 
paralelne aj u iných starších architektov, či už M. M. harminca, 
Dušana Jurkoviča alebo Juraja Tvarožka. 

aleXander skutecky� (1883 – 1944),  
syn slávneho maliara Dominika Skuteckého. 
Detstvo a mládenecké roky strávil v Bystrici. 
V roku 1913 doštudoval architektúru v Budapešti. 
Bol aj na fronte. Po krátkom pobyte v Prahe pôso-
bil v Bratislave. Jeho prvé práce z dvadsiatych 
rokov, napríklad Slovenská banka z roku 1923,  
či Vila E. Bondyho, sú ešte poznačené elegantným 
neoklasicizmom. V tridsiatych rokoch sa jeho  
štýl postupne menil na moderný. Z tohto obdobia 
je vhodné spomenúť modernistickú, travertínom 
obloženú Poisťovňu assicurazioni Generali 
a Moldavia Generali na Gorkého ulici v Bratislave. 
na viacerých projektoch spolupracoval s rodákom 
a spolužiakom Vojtechom holeschom.

ladislaV hudec (1893 – 1958), syn staviteľa Juraja hudeca. Vyštudoval 
architektúru na Technike v Budapešti v rokoch 1910 – 1913. V roku 1914 
narukoval na vojnu. Jeho osud bol zložitý. narukoval na východný front.  
Bol zajatý. Zo zajatia sa mu podarilo ujsť cez Charbin do Šanghaja. Tu si zalo-
žil vlastnú architektonickú kanceláriu. Do roku 1947 tu postavil do 60 význam-
ných objektov. Šanghajské prostredie s internacionálnou klientelou vyžado-
valo individuálny prístup pri uspokojovaní ich zákaziek. Preto projektoval  
najprv klasicisticky, koloniálne, pre rôzne konfesie neoeklekticky. Postupne  
sa prepracovával k moderne. Veľa cestoval, takže mal kontakt s Európou 
a amerikou. Odtiaľ si priniesol po roku 1931 art deco a znalosť technológií 
realizácie výškových stavieb. Moderna sa u neho prejavila naplno  
po roku 1934.

emil belluŠ (1899 – 1979),  
narodený v Slovenskej Ľupči, 
je najmladším z tejto generácie 
bystrických architektov, ktorí štu-
dovali v Budapešti na Technike. 
Jeho otec bol umelecký stolár. 
V Budapešti študoval v rokoch 
1918 – 1919. Štúdium dokončil 
v roku 1923 v Prahe. Jeho prvé 
práce boli poznačené vplyvom  
tradičného školenia. Z tohto obdo-
bia je významný národný dom 
v Banskej Bystrici. Jeho diela 
z prechodu dvadsiatych a tridsia-
tych rokov je možné označiť za 
vrcholné funkcionalistické diela. 
Práve v tých rokoch sa stretávajú 
všetci štyria architekti v príbuzných 
modernistických názoroch. Iba 
hudec je viac „amerikanizovaný“ 
a poznačený štýlom art deco,  
čo je jednoznačný vplyv prostredia 
v ktorom tvoril. V našom prostredí 
sa Belluš vyvíjal smerom k regio-
nálnej moderne, ovplyvnenej aj 
talianskym racionalizmom.

J .  M .  B a h n a

Vojtech holesch (1892 – 1938), syn staviteľa adolfa holescha, svoje maliarske ambície rozvíjal pod 
vedením Dominika Skuteckého. architektúru vyštudoval na Technike v Budapešti. nejakú dobu začiatkom 
dvadsiatych rokov pracoval v Sanghaji u spolužiaka Ladislava hudeca. Po návrate pôsobil v Bratislave. 
Často spolupracoval s rodákom a spolužiakom alexandrom Skuteckým.  najprv to bol obytný dom na ulici 
Fraňa Kráľa, neskôr Justičný palác v Bratislave. Jeho najvýznamnejším dielom je však obytný dom pre  
Ing. Bartošku v hradnom údolí v Bratislave, kde na tú dobu odvážne odkryl skeletovú konštrukciu a osadil 
dom v prudkom svahu. Do domu sa nastupuje z hornej terasy, kde sú situované aj garáže.

L. hudec – apartmánový dom normandie apartments, Šanghaj, 1923 – 24

L. hudec – Park hotel, Šanghaj, 1931 – 34

E. Belluš – Kolonádový most, Piešťany, 1931 – 31

E. Belluš – národný dom Banská Bystrica, 1927 – 28 

a. Skutecký – Vila E. Bondyho , Bratislava, 1923

a.Skutecký – assicurazioni Generali a Moldavia Generali, Bratislava, 1935

V. holesch – Vila na ul. Fraňa Kráľa, Bratislava, 1927

V. holesch – Obytný dom pre Ing. Bartošku, Bratislava, 1932 – 33



16 17fórum architektúry  1 /2013 fórum architektúry  1 /2013

prebudenie
Výstava akad. maliarky eszter tajti  
a fotografa jánosa szentiVániho  
maďarský inštitút, palisády 54, bratislava
od 22.1.2013 do 15.3.2013

Maľba a fotografia sa zriedkakedy stretávajú v takom synergickom efekte 
ako na tejto výstave dvoch umelcov. Fotografia prírodných scenérií a archi-
tektúry s maľbou vízií inšpirovaných zážitkami z putovania po krajine sa 
stretávajú vo zvláštnej harmónii. Povedú nás do zatiaľ neznámych sfér  
asociácií, inšpirovaných prírodným a umelým prostredím nášho života 
a predsa vzbudzujúcich v nás duševný stav déja vu. 

Zvláštne prieniky geometrických tvarov na fotografiách Jánosa 
Szentivániho, hra svetla a tieňa, mozaika textúr a farieb, zábery interiérov 
historickej a modernej architektúry z najnezvyčajnejších uhlov, s optikou 
profesionála, to sú prvé dojmy diváka. ale fotografie v sebe skrývajú oveľa 
hlbšie dimenzie. Prírodnú scenériu a architektonický priestor fotograf 
zobrazuje po ich dôkladnom duševnom spracovaní: „O mojej práci  
zvykli povrchní pozorovatelia hovoriť, že sú to veľmi racionálne a vedome 
vykonštruované fotografie. ale pohľad na moje práce pod názvom Fehér 
láng – Biely plameň, alebo Lélekvándorlás – Putovanie duše môže  

jednoznačne vyvrátiť tieto tvrdenia. Publiku sa pokúšam ukázať tie vrstvy 
a dimenzie architektúry, ktoré nami doposiaľ ešte nie sú objavené. Sú to 
odkazy pre nás – jazykom architektúry,“ hovorí o svojich dielach János 
Szentiváni.  

Série fotografií rozprávajúce o dejoch v prírode a architektúre sú prira-
dené k obrazom – olejomaľbám, ktoré nás vedú do hlbších dimenzií duše. 
Kumulatívny efekt dosahujú tak, že sú k sebe prikladané na ucelených 
paneloch, vytvárajú tak diptichy a triptichy. Fotografie a obrazy navzájom 
komunikujú. nenájdeme tu žiadne názvy ani nadpisy obrazov, a predsa 
vieme, o čo ide. Je to dané zvláštnou súhrou duševných pochodov oboch 
umelcov. Eszter Tajti sa o svojej tvorbe vyjadrila: „Moje okná sa otvárajú 
z reálneho sveta do sveta imaginárna. Svoje vnemy a zážitky získané  
v prírode formujem do obrazov. Sú to pocity a nálady inšpirované stvore-
ným svetom.“   

Po návšteve tejto výstavy má divák pocit, že je obohatený o iné, 
zvláštne videnie svojho okolia, pootvorili sa mu dvere do zatiaľ neprebáda-
ných komnát vlastnej duše a dostal inšpiráciu k lepšiemu poznávaniu  
seba samého.

J O Z E F  I S T E n E S

www.szentivani.com, www.tajtieszter.hu

bienále, 
českosloVensko 
a otázky architektúry

Rád by som reagoval na dva články (mimochodom, veľmi 
trefné) v poslednom Fóre architektúry (6/2012, str.17).

I ja som bol v čase 13. Bienále architektúry v Benátkach,  
ale po skúsenostiach s úrovňou a zameraním výstavy z predo-
šlých ročníkov mi ani nenapadlo výstavný areál navštíviť. Užíval 
som si energiu živého organizmu mesta a popri tom som odbe-
hol maratón, ktorý budil ďaleko zaslúženejšiu pozornosť náv-
štěvníkov mesta než časovo i miestne „rozplizlá“ exhibícia 
národných architektúr a celebrít architektonického neba.

V oboch uvedených článkoch, ani v poznámkach Jána 
Bahnu som nenašiel žiadnu informáciu o úrovni a zmysle celej 
výstavy, o kontexte nášho reprezentatívneho vystúpenia a aj 
preto pridávam túto malú úvahu.

Je pre mňa prekvapujúce, že Slovenská národná galéria 
vypíše výberové konanie na takéto podujatie s voľnou témou. 
Bolo na súťažiacich, aby si konkrétnu tému určili. až neskôr 
hlavný kurátor 13. Bienále – David Chipperfield – vyhlásil  
tému „Common Ground“ – spoločná reč, spoločná pôda,  
spoločný základ. ako sa podarilo vybranému kolektívu nearchi-
tektov reagovať na tuto tému, ktorá pripomínala heslá z prvej 
robotníckej internacionály, bolo vidno práve z odozvy návštev-
níkov. 

ako som pochopil, zber návštevníckych impulzov bol jed-
ným z cieľov interaktívnej expozície slovensko-českej výpravy. 
Bolo by pre mňa veľmi zaujímavé vedieť, ako autori expozície 
využili získané spontánne impulzy. nie som si však istý, či  pre-
mena nášho pavilónu na experimentálnu dielňu – laboratórium, 
je tým pravým predstavením našej stavebnej kultúry – to, v čom 
sme iní alebo, podľa Chipperfelda, rovnakí. nepodcenil autor-
ský kolektív percepčné schopnosti návštevníkov rozsiahlej 
expozície?

Je tiež zaujímavé poznanie, že architektúru na scéne, akou 
je Bienále architektúry, prezentujú nie architekti ale multimedi-
álni umelci, niektorí dokonca ešte študujúci. Pravdepodobne by 
príliš konzervatívni architekti neboli dosť svetoví alebo aktuálni!  

neviem, či to je môj generačný komplex, ale vnímam 
obrovskú schopnosť rýchlej akomodácie práve mladších archi-
tektov surfujúcich na bezbrehých serveroch produkujúcich 
módne vzory, bez nutnosti pochopenia kontextu a práve ende-
mických súvislostí. a preto sa ani nečudujem Chipperfieldovi, 
keď trúbi na poplach proti spoločenskej laxnosti k nemravnej 
globálnej rezignácii na všadeprítomný design.

Je natoľko zrejmé, že architektúra je dnes intelektuálne pre-
pojená spoločnými problémami a vplyvmi, že nie je potrebné 
kvôli tomu organizovať podobné výstavy. Skôr by ma zaujímalo, 
v čom sme endemickí – pre Európu špecifickí  – pretože tam sa 
môže skrývať náš recept na globálne problémy.

Chápem, že vlastníctvo výstavného pavilónu na exkluzív-
nom mieste je zaväzujúce, ale mali by sme prehodnotiť, či 
megalomansky poňaté stretnutia národných kultúr majú dnes 
ešte zmysel. Cítim urgentnú potrebu zachytenia a prepísania 
tradičných hodnôt pôvodnej regionálnej architektúry do súčas-
nej tvorby architektov a myslenia spoločnosti. Pochybujem 
však, že formáty výstavnej prehliadky približujúce sa stále viac 
svetovým výstavám Expo a podobným komerčným jarmarkom 
môžu v zrozumiteľnej forme priniesť žiadané výsledky.

Existujú dnes národné architektúry? aké je ich poslanie 
a kde sú ich hranice? To sú otázky, ktoré asi Bienále nedokáže 
vysvetliť. ale ukazuje globálne podliehanie designu, ktorý jed-
noznačne a proti zmyslu národných tradícii deformuje práve tra-
dičné hodnoty. hodnoty, ktoré sú zrastené s genius loci miesta, 
z ktorého pochádzajú a v ktorom sa dlho vyvíjajú.

Mimo rámec výstavy som mal možnosť vidieť zaujímavú 
prezentáciu tajwanských architektov. Ich kontextuálne pojed-
nanú expozíciu navrhlo, prekvapivo, nemecké štúdio! 

P E T E R  S T I C Z aY- G R O M S K I

Výstava venovaná budove  
krajského súdu V banskej bystrici

Vo vzácnych priestoroch historickej Radnice na námestí SnP v Banskej Bystrici hosťovala v novembri výstava 
venovaná budove Krajského súdu v Banskej Bystrici – bývalej Kráľovskej sédrii. autorom výstavy a vystave-
ných fotografií je náš kolega – architekt Igor Teplan, spoluautorkou jeho manželka Eva Teplanová.

Výstava je jednou z ďalších aktivít Spolku architektov Slovenska. Z nášho pohľadu bola zaujímavá aj tým, 
že už dlho sme v Banskej Bystrici nemali možnosť vidieť výstavu venovanú jednému architektonickému dielu. 
autori predstavili retrospektívny pohľad na známu budovu Krajského súdu  v dvoch hlavných rovinách:

Prvú rovinu nazerania na stavbu umožňujú zachované časti pôvodnej projektovej dokumentácie uhorského 
architekta Isstvána Kissa z roku 1896, ktorá významne pomohla autorom aj pri spracovaní projektu rekonštruk-
cie. 116 rokov staré ručne kreslené originály sú ozajstnými skvostami a zároveň dôkazom toho, že vtedajší for-
tieľ staviteľov a remeselníkov sa zaobišiel aj bez veľkého množstva výkresov, aké sa stavby pripravujú dnes. 

Druhou  rovinou je pohľad na výsledok 
obnovy objektu cez objektív fotoaparátu, 
ktorý zachytáva výtvarné hodnoty historic-
kej pamiatky vo všeobecne známych pohľa-
doch, ale aj v detailoch, ktoré postrehne 
hneď každý. V tomto prípade to bolo o to 
zaujímavejšie, že fotografom bol architekt, 
ktorý objekt a jeho poslednú premenu 
pozná najlepšie. 

autormi architektonického riešenia 
a interiérov sú Igor Teplan, Miloš Pivko, 
Eva Teplanová a Katarína Pivková.

Tak ako pri otvorení výstavy, aj tu by 
som rada parafrázovala myšlienku autorov 
uvedenú v katalógu, ktorá je veľmi výstižná 
aj v kontexte tejto výstavy: „Tak, ako je ako 
večná otázka zločinu a trestu, tak je večná  
aj otázka úcty a návratu človeka k svojim 
historickým koreňom. Budovy ako je táto  
sú zhmotnením spojenia historického 
odkazu, skúsenosti a múdrosti predošlých 
generácií s posolstvom súčasného technic-
kého poznania a našich možností.“

autorom k výstave ešte raz blahoželáme 
a prajeme im do ďalšej tvorivej činnosti 
veľa priaznivých okolností, inšpirácie 
a úspechov.
    
D a n I C a  T U R Č a n O V á

Foto: Igor Teplan

Výstava o budove Krajského súdu  
v Banskej Bystrici bude v tomto roku  
inštalovaná aj v Galérii architektúry SaS 
v Bratislave. O termíne výstavy budeme  
informovať.

tomáš haviar:  
baťovská architektúra  
na slovensku
Vydavateľstvo matice slovenskej, 2012  
isbn 978-80-8115-112-5

Zavše ospevovaná, zavše zatracovaná baťovská (zlínska) architek-
túra zanechala svoje stopy po celom svete od Brazílie až po Indiu. 
Slovensko patrí k tým krajinám, kde je pamiatok baťovskej archi-
tektúry prirodzene oveľa viac ako inde. Expanzia zlínskej firmy tu 
zanechala nielen celé továrenské mestá, viaceré obytné kolónie, 
ale aj mnoho solitérov pozoruhodných architektonických hodnôt.

Tomáš haviar, autor publikácie, nadviazal na svoju voľakedaj-
šiu seminárnu prácu na VŠVU. Rozhodol sa zmapovať baťovskú 
architektúru na území Slovenska a priblížiť čitateľovi nielen jej  

históriu, ale aj filozofiu. hoci baťovské tradície sú ešte na Slovensku stále živé, napríklad v združeniach absolven-
tov Baťovej školy práce, pôvodné hodnoty baťovskej architektúry sa stále viac vytrácajú. nie sú to iba rodinné 
domčeky ale aj spoločenské stavby, či domy služieb, ktoré sú už viaceré úplne zničené, alebo necitlivými  
rekonštrukciami, nadstavbami či inými zásahmi silne znehodnotené.

haviarova kniha prináša mnohé pôvodné zábery tak z pohľadu urbanistického ako i architektonického.  
Mohli by sa stať určitou výzvou k záchrane toho, čo ešte zostalo zachované v pôvodnom stave. Verím tiež,  
že pomôže k tomu, aby sme si uvedomili, že tento jedinečný svetový fenomén, akým zlínska architektúra nepo-
chybne je, je súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, ktoré by sme si mali vážiť a chrániť.

Cenné je, že autor dokázal vyvážiť populárny a odborný charakter knihy. Je to jednoznačne architektonická 
literatúra, zrozumiteľná však aj priemernému laikovi. Kvalita pôvodnej fotodokumentácie je veľmi dobrá a ešte 
lepšia je grafická časť, spracovaná autorom.

autorovi by sa dalo vytýkať, že v niektorých častiach nešiel ešte viac do hĺbky, že sa vyhol kritike necitlivých 
zásahov súčasnosti do pôvodnej architektúry. Medzi spomenutými osobnosťami chýbajú mená niektorých stavi-
teľov, napríklad a. novotného (Svit ale aj Batawa v Kanade) alebo J. auermüllera z Partizánskeho, chýba tiež 
Baťova kolónia v Bratislave. hodnotu publikácie to však nijako neznižuje, pretože základný cieľ – oboznámiť 
s architektúrou firmy Baťa slovenského čitateľa – nepochybne splnila.

autorovi treba k úspešnému výsledku pogratulovať a zaželať mu, aby svoj talent využil k ďalšiemu obohateniu 
našich architektonických dejín. Publikácia je výborným prvým krokom, za ktorým môžu nasledovať ďalšie.

Š T E F a n  Š L a C h Ta

adriana priatková,  
peter pásztor:  
architekt oelschläger
technická univerzita v košiciach, 2012 
isbn 978-80-553-1068-9

Slovenská architektonická mapa je ešte stále plná bielych miest. 
Príkladom, ako ich zaplniť, je táto monografická štúdia o košic-
kom architektovi Ľudovítovi Oelschlägerovi (1896 – 1984).  
Jeho zaujímavý ľudský osud a neobyčajne rozsiahle dielo bolo 
doteraz len veľmi málo známe. Preto je celkom prirodzené,  
že zaujal autorov – Petra Pásztora a adrianu Priatkovú, ktorá  
sa programovo venuje košickej architektúre 20. storočia. 
Príležitosť, ktorú poskytlo zvolenie Košíc európskym hlavným 
mestom kultúry v roku 2013, správne využili, aby „objavili“  

túto architektonickú osobnosť, nielen pre nás doma, ale aj v európskom kontexte.
autori v dvoch významovo rovnocenných kapitolách prinášajú životný príbeh architekta a jeho diela.  

Opierajú sa o niekoľkoročný výskum a doktorandskú prácu adriany Priatkovej pod vedením Petra Pásztora.  
Kto sa podobnou problematikou zaoberá, vie najlepšie oceniť obrovský kus práce, ktorý sa skrýva za publikáciou. 
Je to pútavé čítanie, napriek vedeckému charakteru práce. Rozsiahla obrazová časť približuje tak detaily, ako  
i celkové pohľady a grafické prílohy. Práca má rozsiahly poznámkový aparát.

Kniha však nie je len o architektúre. na príbehu rodiny Ľudovíta Oelschlägera približujú autori obraz Košíc 
ako multikultúrneho mesta, kde žili vo vzájomnej symbióze Slováci, nemci, Maďari a Židia. akékoľvek nakláňanie 
misiek na ktorúkoľvek stranu je treba jednoznačne odmietnuť. Tento príbeh však ukazuje aj zložitosť a vzájomné 
preplietanie jednotlivých ľudských osudov v čase i v priestore. autori si zachovali potrebný nadhľad a dovoľujú, 
aby sa čitateľ sám zamýšľal „ako to bolo“, nekritizujú, neodsudzujú, prinášajú iba fakty. 

Úvodný citát Sándora Máraia hovorí o európskosti Košíc. Práca o architektovi Ľudovítovi Oelschlägerovi túto 
európskosť potvrdzuje. Vzdelávanie, dielo, rodina, kontakty architekta presahujú regionálne hranice. Pre nás 
kniha prináša potrebu uvedomenia si, že dejiny Slovenska sú bohatšie o ďalšiu významnú osobnosť medzinárod-
ného rozmeru. To je to najdôležitejšie, čo práca adriany Priatkovej a Petra Pásztora prináša.

Š T E F a n  Š L a C h Ta

Foto: János Szentiváni
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120. Vy�ročie  
narodenia architekta 
ladislava eduarda 
hudeca

V rodnom dome, dnes na Bakossovej ulici č. 2, v Banskej 
Bystrici prvýkrát zaplakal malý Ladislav hudec 8. januára 
1893. nie je potrebný zložitý matematický výpočet, aby 
sme si uvedomili, že v utorok 8. januára 2013 to už bolo 
120 rokov, odkedy na svet prišiel architekt, banskobys-
trický rodák, ktorý zanechal významnú stopu svojho archi-
tektonického umenia v ďalekom Šanghaji.

Okrúhle výročie narodenia Ladislava Eduarda hudeca 
si preto kultúrny svet a priaznivci jeho diela pripomenuli 
a oslavovali na dvoch kontinentoch. V Šanghaji na bývalej 
Columbia Road sa slávnostne otvorila novozrekonštruo-
vaná rodinná vila hudecovcov, ktorá sa stala základňou 
širšie koncipovaného centra pre rozvoj architektúry 
a medzinárodnej kultúrnej spolupráce. Zrekonštruovanú 
vilu dnes v Šanghaji poznajú pod skratkou hMh – hudec 
Memorial hall. 

S niekoľkohodinovým časovým posunom sme si 
osobnosť a dielo významného architekta pripomenuli aj 
v jeho rodnej Banskej Bystrici. Mesto Banská Bystrica, 
spoločne so Štátnou vedeckou knižnicou Banská Bystrica, 
za účasti a podpory neziskovej organizácie C.a.L.E.h. 
a Spolku architektov Slovenska zorganizovali bohatý kul-
túrny program na celé popoludnie a podvečer.

Program sa začal neformálnym stretnutím pozvaných 
hostí v priestoroch historickej Radnice, kde hostí osobne 
privítal a ďalej sprevádzal primátor mesta Banská Bystrica 
Peter Gogola. Zo zúčastnených hostí je potrebné osobitne 
pripomenúť účasť druhého tajomníka veľvyslanectva 
Maďarska Pála Venyecsana, a zástupcov Ministerstva  
kultúry Slovenskej republiky, ktorých viedol generálny  
riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva Pavol Šimunič. 
Delegáciu zastupujúcu Zväz maďarských architektov  
viedol jeho predseda György László Sáros. Za Spolok 
architektov Slovenska bol prítomný prezident spolku  
Ján Bahna a ďalší kolegovia. Medzi zúčastnenými  
boli taktiež historičky, ktoré sa venujú výskumu života 
a diela Ladislava hudeca, za slovenskú stranu pani  
Klára Kubičková a pani Eva Furdíková, z Maďarska  
pricestovala pani Júlia Csejdy.

Prvým oficiálnym bodom popoludnia bolo vzdanie 
úcty a položenie vencov na neďalekom evanjelickom cinto-
ríne, kde je Ladislav hudec pochovaný v rodinnej hrobke. 
Podľa posledných výsledkov výskumu ju navrhol sám 
hudec, je teda jeho druhým známym dielom na Slovensku. 

Pri spiatočnej prechádzke historickými uličkami mesta 
nasledovala krátka zastávka pri rodnom dome architekta  
na Bakossovej ulici.

Program ďalej pokračoval opäť v historickej radnici 
v Cikkerovej sieni neformálnym pracovným rokovaním. 
O jeho úvod sa prekvapivo postaral primátor mesta Peter 
Gogola krátkym klavírnym vstupom. Počas rokovania si 
účastníci vymenili doterajšie skúsenosti a poznatky, ktoré 
získali pri štúdiu a výskume života a diela Ladislava 
hudeca. Odznelo taktiež viacero podnetov a vízií, ktoré 
môžu zabezpečiť rozvoj jeho kultúrneho a spoločenského 
odkazu.

hlavným bodom programu prichádzajúceho večera 
bolo otvorenie reinštalácie výstavy, ktorú roku 2009 zosta-
vili pracovníci Šanghajských archívov. na túto príležitosť 
ju zapožičala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. 
Kurátorkou výstavy bola pani Klára Kubičková, historička 
architektúry, ktorá vyzdvihla rozmer celoživotného diela  
L. E. hudeca. Charakterizovala jednotlivé obdobia jeho 
tvorby, charakter a sloh jeho stavieb, podmienky a miesto 
ich vzniku v Šanghaji. Jeho neustále technické bádanie, 

novátorstvo i talent vyústili v závere jeho tvorby do jeho 
vlastného architektonického rukopisu – na ázijskú pôdu 
vnáša racionalitu európskej medzivojnovej architektúry.

Samotná výstava približuje divákom 26 diel z celko-
vých vyše päťdesiat známych realizácii na pôde Šanghaja. 
Vzhľadom na veľký rozsah architektovej tvorby uviedla  
p. Kubičková ako príklad jeho najvýznamnejšiu stavbu 
hotel Park na West nanjing Road s 22 podlažiami a výš-
kou 83,8 m. Táto budova bola až do roku 1985 najvyššou 
budovou Šanghaja. náročné technické riešenie zakladania 
stavby na piesčito-ílovitom podloží, nadčasový oceľový 
skelet stavby s montážou jedného podlažia za desať dní, 
mnohé technické vymoženosti, ale aj interiérovú atrakti-
vitu, to všetko v čase rokov 1931-1934 umožnil skĺbiť 
hudecov zmysel pre precíznosť a dokonalosť detailu. 

Významným hosťom a rečníkom podujatia bol režisér 
Ladislav Kaboš, ktorý spracoval život a dielo L. E. hudeca 
vo filme „Muž, ktorý zmenil tvár Šanghaja“. aj jeho  
zásluhou bola iniciovaná rekonštrukcia rodinnej vily 
hudecovcov v Šhanghaji. 

V dnešných dňoch historičky Klára Kubičková,  
Eva Furdíková a ďalší piati spolupracovníci pripravujú 
140-stranovú publikáciu o novoobjavených poznatkoch  
zo života i tvorby L. E. hudeca, v trojjazyčnom spracovaní 
– v slovenčine, maďarčine a angličtine.

na podnet historičky architektúry Kláry Kubičkovej 
bola založená nezisková organizácia, už spomínané 
Centrum architektúry Ladislava Eduarda hudeca 
(C.a.L.E.h., n.o.), ktorá bude podporovať aktivity  
spojené s ďalším výskumom a propagáciou hudecovho 
diela na poli kultúry a architektúry.

na záver patrí poďakovanie všetkým zúčastneným  
hosťom a predovšetkým organizátorom tohto podujatia. 

E V a  T E P L a n O V á ,  I G O R  T E P L a n

V decembri 2012 sa uskutočnil v bratislavskom Eszterházyho paláci 
odborný seminár „Bratislava Metropolis“ za účasti architektov, urbanistov, 
teoretikov umenia a filozofov. Podujatie organizačne zabezpečil Spolok 
architektov Slovenska s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Cieľom účastníkov seminára bolo prediskutovať obsah publikácie, 
ktorá sa edične pripravuje na rok 2013. Prvotným impulzom pre reflexie 
a urbanistické analýzy bratislavskej krajiny bol ideový projekt „Metropolis?“, 
ktorý prezentoval v roku 2010 architekt Dominique Perrault na Bienále 
architektúry v Benátkach. Jeho expozícia vo Francúzskom národnom  
pavilóne bola venovaná metropolitnej krajine francúzskych miest Paríž, 
Bordeaux, Marseille a ďalších. 

Úvahy a analýzy orientované na bratislavský región a širšie krajinné 
územie presahujúce okolité štátne hranice sa rozvíjajú v rámci grantu 
Ministerstva kultúry SR od roku 2012. autori koncepcie projektu majú 
záujem rozšíriť svoj projekt aj o filozofické reflexie a ďalšie analytické 
texty. V tejto súvislosti sa na seminári zúčastnili prof. Miroslav Marcelli, 
prof. Marián Zervan, doc. Vladimír Šimkovič, teoretička architektúry  
Ing. arch. Monika Mitášová, Ph.D., architekti  Bogár Králik Urban  
a ďalší. Účastníci debaty sa venovali jednotlivým tematickým kapitolám  
a ďalšiemu rozpracovaniu textov a grafických prvkov  pripravovanej  
publikácie. 

M I C h a L  B O G á R

bratislaVa metropolis
seminár o metropolitnej krajine a jej rytmoch

architekt  
jozef chrobák 
85-ročný
Z času na čas si s Jozefom dohodneme stretnutie vo zvolen-
skej kaviarni Poľana a posedíme pri spomienkach, debatách či 
klebetách. Veď od roku 1973, keď som nastúpil do jeho ban-
skobystrického stavoprojekťáckeho ateliéru, až do roku 1991, 
kedy som na nejaký čas po ňom tento ateliér prevzal, sme toho 

spolu veľa prežili. Okrem profesie máme aj dosť spoločných záujmov, priateľov či známych – živých i už odídených. Vždy 
je o čom hovoriť. a aj keď on možno o tom nevie, v mnohých veciach mi bol vzorom...

Písať o architektonických dielach Jozefa Chrobáka, aj keď teraz by bol na to dôvod, by bolo nosením dreva do lesa. Sú 
dostatočne známe a teoretikmi sú pre budúce generácie dostatočne zdokumentované a zhodnotené. Pre doplnenie mozaiky 
jeho aktívneho života snáď treba pripomenúť, že Jozef, ako architekt na dôchodku, ešte istý čas učil vnímať architektonický 
priestor mladých adeptov designu na zvolenskej univerzite v úlohe pedagóga.

aj dnes ho stretávame na rôznych odborných akciách, debatách či vernisážach architektonických alebo výtvarných 
výstav. To má a mal vždy rád.

na sklonku minulého roka som sa do Zvolena na naše stretnutie s Jozefom vystrojil s fľašou dobrého vína – krátko 
predtým dosiahol úctyhodný vek 85 rokov.  Po mojom úprimnom vinši sme si pri vínku v našom tradičnom kaviarenskom 
boxe opäť posedeli, podebatovali. Po pár hodinách sme si zrazu uvedomili, že v našich rozhovoroch stále viac času venu-
jeme vyšetreniam, diagnózam, chorobám... To už ide s vekom – povedal Jozef a odpil si vínka.  

Milý Jozef, v tejto chvíli si isto s tebou symbolicky štrngajú a na tvoje zdravie pripíjajú aj tvoji bystrickí a zvolenskí 
kolegovia – architekti. Živiooo!!!

J O Z E F  F R T Ú S

ján paŠko: architekt z Važca
Príbeh Važca je krásny a tragický zároveň. Bola to svojrázna dedina pod Tatrami, s krásnymi drevenicami i krojmi, ako ju ume-
leckým spôsobom zvečnil maliar Ján hála. Jeho kresby sa ešte zvyknú predávať ako vianočné pohľadnice. Važec roku 1931 
zničil katastrofálny požiar; hála mal záujem ho rekonštruovať do pôvodnej podoby, povzbudzoval ho príklad Dušana Jurkoviča 
v Čičmanoch. narazil však na odpor technokratov-podnikateľov. 

Vo Važci sa narodil 21. februára 1923 architekt Ján Paško. ako dieťa ešte zažil Važec v stave, v akom ho poznáme z diel 
Jána hálu. neskôr sa Paškovci presťahovali do Spišských Vlách. Ján Paško študoval na Priemyselnej škole stavebnej 
v Prešove, tam po vojne roku 1945 maturoval. Pokračoval v štúdiách na Vysokej škole technickej v Brne, odtiaľ prešiel na 
SVŠT v Bratislave, kde na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva skončil ako inžinier roku 1950. absolvoval dvojročnú 
vojenskú službu a po nej sa zamestnal v projekčnej zložke Správy dráhy v Bratislave, potom v Železničnom staviteľstve a na 
Generálnom riaditeľstve železničného stavebníctva. Mal na starosti železničné budovy v celej republike. Okrem toho projekto-
val rodinné domy a chaty po celom Slovensku. Bol aj autorom vlastného domu na Žižkovej ulici v Bratislave.

Ján Paško projektoval aj sakrálne stavby pre menšie kresťanské spoločenstvá. Takáto stavba v Batizovciach znamenala pre 
neho osobitnú skúsenosť. Spolu s Michalom horevajom a Viktorom Ostroluckým museli jej dokumentáciu prepracúvať osem-
násťkrát! Sekírovanie pri stavbách tohto druhu vtedy zjavne patrilo k veci. napriek všetkým ťažkostiam ju napokon otvorili 
v roku 1986. Zložitý vznik tejto stavby bol pre všetkých jeho priamych účastníkov mimoriadnym zážitkom. Jej mocný príbeh 
im priniesol veľkú mravnú posilu, čo vysoko ocenil aj Ing. arch. Paško pri rozlúčke s členmi spoločenstva v Batizovciach pred 
odchodom do Bratislavy. nevšedné príbehy stavieb, ako je táto, môžu byť napokon obohatením pamäti miesta.

Ing. arch. Paško bol veľmi zručný človek. Mimoriadnym spôsobom, vlastným snažením a z vlastných prostriedkov sa  
prakticky staral o verejný priestor v okolí svojho posledného bydliska. Bol to prejav jeho občianskej spolupatričnosti.

Zomrel v Bratislave 14. júla 2012. Dňa 21. februára tohto roku si pripomíname jeho nedožitých 90 rokov.

I G O R  T h U R Z O

ohlasy  
na odovzdávanie  
cien sas

Pri organizovaní slávnostného odovzdávania cien sa 
Spolok architektov Slovenska snaží pripraviť pre všet-
kých zúčastnených dôstojný zážitok, aby sme vzdali hold 
tým, ktorých tvorba bola ocenená. Samozrejme, naplniť 
očakávania úplne všetkých hostí večera (29.11.2012) aj 
napriek veľkej snahe nie je možné. Do redakcie sme 
dostali niekoľko pozitívnych aj kritických ohlasov. 

Tohtoročný laureát Ceny Emila Belluša Virgil Droppa 
st. okrem iného píše: „Predposledný deň novembra 2012 
bol pre mňa nielen významný, ale aj príjemný. V Prima-
ciálnom paláci v Bratislave odovzdal Spolok architektov 
Slovenska ceny... Pozitívom bolo premietnutie ocene-
ného diela (Ivana Matušíka) na TV obrazovke, čo by sa 
v budúcnosti mohlo rozšíriť na všetky ocenenia... Sála, 
zaplnená hosťami tohto podujatia, vytvárala príjemnú 
atmosféru a vystúpenie Petra Lipu so svojou hudobnou 
skupinou ma prenieslo o takmer pol storočia späť, 
v spomienkach na Tradicionál Jazz Band. Táto spomienka 
na mladosť mi obzvlášť dobre padla, myslím, že aj hos-
ťom, najmä seniorom, ktorí prišli vzdať hold oceneným 
laureátom a s celou atmosférou podujatia boli nadmieru 
spokojní. Preto sa chcem poďakovať Spolku architektov 
Slovenska a všetkým, ktorí sa o priebeh tohto večera 
zaslúžili, aj keď viem, že v dnešnom období finančnej 
krízy sa zázraky nedajú robiť. S uznaním kvitujem snahu 
udržať aspoň úroveň tohto spolkového podujatia. Ešte 
raz ďakujem za tento príjemný a pekný večer.“

Pani architektka Viera Mecková napísala: „Zrkadlová 
sieň Primaciálneho paláca je dôstojné prostredie, adekvát-
ne významu tejto udalosti. Žiaľ, v celkovej réžii tohto pod-
ujatia sa Spolku nepodarilo prekročiť stereotyp z predchá-
dzajúcich rokov a využiť špecifickosť našej krásnej profe-
sie. Moderovanie Petra Lipu (!!), krátke biografie, stručné, 
no i dlhé uvedenia autorov, poďakovania a pauzy s hudob-
nými vložkami pôsobili skôr dojmom akejsi improvizácie... 
Chýbala prezentácia na veľkorozmerné plátno. Vizuálnu 
techniku použil iba Ivan Matušík, ktorý formou filmovej 
skratky predstavil svoj rodinný dom Patio v nitre.“

Pán architekt Ivan Matušík vyjadril vďaku za to,  
že „cenu Dušana Jurkoviča mohlo získať i také skromné 
architektonické dielo, akým je rodinný dom Patio v nitre.“ 
nebol však celkom stotožnený s formou katalógu: „Svojim 
obsahom sa tento katalóg zaraďuje k významným archív-
nym dokumentom architektonickej tvorby v príslušnom 
roku. Považujem preto za osožné, vysloviť sa aj o jeho 
úrovni, o jeho kladoch, ale i nedostatkoch – najmä pre 
poučenie do budúcnosti. Obálka katalógu prevzatá z pla-
gátu výstavy je síce prijateľná, no dať na zadnú stranu 
zrkadlový obraz nitry je pomýlené. V základnom grafickom 
koncepte chýba jednotná nosná osnova, ktorá by stabilizo-
vala časť textovú, grafickú a obrázkovú. Uvedené tri časti 
katalógu nie sú pri jednotlivých architektonických dielach 
konštantné, čo spôsobuje nezrozumiteľnosť zámeru auto-
rov a narúša čitateľnosť diel. Všetky práce neobsahujú  
grafickú časť. Mierky pôdorysov, rezov a pohľadov  
vzájomne nekorešpondujú ani v rozmeroch, ani  
v správnom umiestnení.“

Spoločnosť Baumit Slovensko, hlavný partner ceny 
Dušana Jurkoviča 2012, vyjadrila svoj vzťah k cene takto: 
„hlavným partnerom ceny D. Jurkoviča, ktorá bola 
v tomto roku udelená už po 48.-krát, sa stala naša spo-
ločnosť Baumit, ktorá tak prispela a napomohla k napl-
neniu poslania súťaže. Podporou tejto prestížnej archi-
tektonickej súťaže vyjadrujeme úctu k odkazu jedného 
z najväčších slovenských architektov v dejinách 
Slovenska a hrdo sa hlásime k jeho odkazu.“  
(magazín Baumit, 2/2012)

Ľubomír Králik, Monika Mitášová, Vladimír Šimkovič, Marián Zervan, Miroslav Marcelli, Mária Institorisová, 
Valéria Gašparová Ing. arch. Ján Paško: Rekonštrukcia Domu cirkvi, Kresťanské zbory v nitre, 1988 – 89. Pôdorys prízemia.
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návrhy na cenu emila belluša 2013

Kancelária SaS vyzýva členov Spolku architektov Sloven-
ska, aby predložili návrhy na udelenie Ceny E. Belluša  
za celoživotné dielo v roku 2013 Kancelárii SaS,  
najneskôr do 28. februára 2013.

Kancelária Spolku architektov Slovenska  
Panská 15, 811 01 Bratislava
tel.: 02 / 5443 10 78; Fax: 02 / 5443 57 44  
e-mail: k_sas@euroweb.sk

Vy�staVa 
archtrip 2012

Spolok architektov Slovenska a Katedra architektúry  
SvF STU srdečne pozýva všetkých priaznivcov kvalitnej 
architektúry a dobrého vína na vernisáž fotografií  
zo študijnej cesty za architektúrou – aRChTRIP 2012. 
V stredu 20. marca 2013 o 16:00 sa uskutoční vernisáž 
výstavy s komentovanou videoprojekciou v Galérii archi-
tektúry Spoloku architektov Slovenska. Kurátorom výstavy 
je architekt Pavol Paňák, vďaka ktorému študijná cesta  
za modernou architektúrou Lichtenštajnska, Švajčiarska, 
nemecka a Rakúska vznikla. 

20.3. – 12.4. 2013
vernisáž 20.3.2013 o 16.00
Galéria architektúry SaS, Panská 15, Bratislava

Vy�staVa 
architektonicko-urbanistická 
súťaž parkhill

Spolok architektov Slovenska a spoločnosť LBGbyty 
pozývajú na výstavu súťažných návrhov verejnej anonym-
nej architektonicko-urbanistickej súťaže  PaRKhILL.  
Zadaním pre súťažiacich bolo navrhnúť obytný súbor 
s doplnkovými funkciami občianskej vybavenosti v lokalite 
bývalého amfiteátra na Búdkovej ceste v Bratislave. 

26.2. – 15.3.2013
vernisáž 26.2.2013 o 16:00
Galéria architektúry SaS, Panská 15, Bratislava

www.lbgbyty.sk

prednáŠka

1x1: allesWirdGut

Platforma 1x1 pozýva na ďalšiu zaujímavú prednášku  
na pôde Fakulty architektúry STU. herwig Spiegl predstaví 
študentom i odbornej verejnosti jeden z projektov mladej 
štvorčlennej kancelárie allesWirdGut z Viedne, ktorá 
sa svojou sviežou a kvalitnou architektúrou vypracovala 
na prestížnu značku.  

28.2.2013 o 17:00
aula Fakulty architektúry STU, Bratislava

www.1x1.sk, www.alleswirdgut.cc

Vy�staVa 

medzimestské zásahy  
košice/prešov 2012

„Vaše nápady, vaše mesto“ je heslom projektu 
Medzimestské zásahy, ktorý prináša 100 projektov pre 
Košice a Prešov. Ich autormi sú nielen architekti, ale aj 

laici – občania, ktorí poznajú svoje 
mesto a vedia, čo by v ňom chceli 
zmeniť. návrhy uprozorňujú na 
nefungujúce miesta, navrhujú, 
ako ich zatraktívniť a znovu 
oživiť. Projekty už boli vystavené 
v Košiciach a do konca marca 
je možné ich vidieť v Caraffovej 

väznici v Prešove. Potom smerujú do Starej ľubovne  
a do francúzskeho Marseille.

Výstava potrvá do konca marca.
Galéria v Carrafovej väznici, na rohu Floriánovej  
a Jarkovej ulice, Prešov

www.vranokonovo.sk

Vy�zVa

1+1: umelec/architekt/dizajnér + 
občan nitry

Bunka pre súčasnú kultúru v nitre vyzýva k spolupráci 
na projekte odborníkov z kreatívnej oblasti (architektov, 
dizajnérov, umelcov, filmárov...), ktorým nie je nitra 
a jej verejný priestor ľahostajný a vnímajú spoluprácu 
s angažovaným občanom nitry ako výzvu a obohatenie.  

Cieľom projektu je spájať ľudí z rôznych disciplín, 
povolaní a sociálnych vrstiev. autorské dvojice, vždy  
jeden profesionál a jeden občan nitry, budú v období  
486 dní spolu realizovať a prezentovať svoje nápady. 
Témou projektu je zmena vnímania okolia a aktivácia 
mesta prostredníctvom zapojenia obyvateľov, ktorí tak 
dostanú možnosť aktívne odkomunikovať svoj vzťah 
k mestu, lokalite, priestoru okolo seba. 

Dôvod a cieľ vašej možnej spolupráce môžete  
zaslať Mgr. art. Ľudmile horňákovej na adresu  
milalud0@gmail.com do 20.3.2013.

www.projektbunka.sk

zuups  
informácie o činnosti
 
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku 
(ZUUPS) bolo založené v roku 1992. Jeho predsedami počas 
viac ako 20-ročnej histórie boli osobnosti ako pán arch. arnošt 
Mitske, pán doktor Juraj Silvan, či pán arch. Peter Beňuška. 
Združenie je dobrovoľná, nezávislá, spoločenská organizácia  
pri Spolku architektov Slovenska. Vo vzťahu k štátnym orgánom 
a inštitúciám, k štátnej správe a miestnej samospráve plní 
funkciu odborného zázemia, schopného prispievať k objektivite 
rozhodovania a riadenia územného rozvoja. Organizuje a spolu-
organizuje odborné semináre, exkurzie a ďalšie podujatia so 
zameraním na problematiku urbanizmu a krajinného plánovania. 

Z významnejších aktivít združenia za posledné obdobie možno 
spomenúť:
n   organizácia národnej Ceny za urbanizmus (každoročne), 
n   nominácia diela na medzinárodnú súťaž urbanistov organi-

zovanú ECTP-CEU (European Council of Spatial Planners 
– Conseil européen des urbanistes) v Bruseli

n   propagácia a podpora krajinných výstav (seminár)
n   odborná exkurzia do ČR „Mestá UnESCO v ČR“
n   spoločná prezentácia urbanizmu na výstave Gardenia, disku-

sia s verejnosťou, seminár pre odborníkov
n   prezentácia územného plánovania na výstave agrokomplex
n   prezentácia novej metodiky spracovania UPn-O – Brati-

slava, Košice
n   semináre na rôzne aktuálne témy (vodozádržné opatrenia, 

stavebný zákon, činnosť Regionálnych rozvojových agentúr, 
potreba Úha na mestách...)

n   diskusné štvrtky na Spolku architektov v Bratislave 
a v Poprade, niektoré za účasti zahraničných hostí

Valné zhromaždenie členov zuups
Dňa 30. októbra 2012 sa uskutočnilo valné zhromaždenie 
členov ZUUPS v budove Spolku architektov Slovenska v Brati-
slave. hlavným bodom stretnutia bola diskusia o ďalšom 
smerovaní a úlohách združenia a voľba Rady združenia.  
na valnom zhromaždení sa zúčastnilo takmer 30 architektov 
a urbanistov. ako hosť sa zúčastnil aj Ing. Igor hraško, posla-
nec SnR, ktorý sa zaujímal o spoluprácu ZUUPS a Minister-
stva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, najmä v súvis-
losti s činnosťou URBIOnu, ktorý je príspevkovou organizá-
ciou ministerstva. V diskusii sa prítomní zhodli na potrebe 
zachovania URBIOnu ako jednotiaceho prvku, ktorý metodicky 
usmerňuje územné plánovanie na Slovensku. Rezonovala tiež 
potreba zastupovania Slovenska voči obdobným zahraničným 
organizáciám. Časopis Urbanita si svojou osvetovou činnos-
ťou získal nemálo priaznivcov medzi architektmi aj zástupcami 

samosprávy. V redakčnej rade časopisu Urbanita má svojho 
zástupcu aj ZUUPS. 

Pre voľby do rady ZUUPS na obdobie 2012-2014 vybralo 
plénum 19 kandidátov. Do 12-člennej rady ZUUPS zvolili 
prítomní týchto kolegov: Martin Baloga, anna Dobrucká,  
Jelena hudcovská, Martin Jerguš, arnošt Mitske, Miloslava 
Pašková, Martin Pavelek, Ľudmila Priehodová, Peter Rakšányi, 
Viera Šottníková, Denisa Valášková, Peter Vaškovič.

zasadnutie rady zuups, voľba predsedu a úlohy  
na rok 2013
Prvé zasadnutie novozvolenej Rady ZUUPS sa uskutočnilo 
6.12.2012. Prvým bodom programu bola voľba predsedu. ako 
kandidáti na predsedu boli nominovaní P. Vaškovič, J. hudcov-
ská, M. Pašková a a. Dobrucká. Prví traja nominanti sa zhodli 
na podpore anny Dobruckej, ktorú následne všetkými hlasmi 
potvrdila rada ZUUPS vo funkcii predsedkyne. nová Rada 
ZUUPS sa dohodla na potrebe aktivizovať činnosť ZUUPS. 
Členovia rady sa vyslovili za rozdelenie zodpovednosti a aktív-
nejšie zapájanie sa do prípravy činnosti združenia. Chceli by tiež 
upevniť členskú základňu združenia zvýšeným informovaním 
o svojej činnosti, vybudovaním databázy členov a spustením 
webovej stránky združenia (www.zuups.sk).

land-urbia 2013
najvýznamnejšou tohtoročnou aktivitou združenia je príprava 
výstavy LanD-URBIa, ktorá má byť prvou samostatnou  
výstavou tohto typu na Slovensku. Výstava sa uskutoční  
18. – 21. apríla 2013 v nitre na výstavisku agrokomplex. 

LanD-URBIa predstavuje sériu výstav zameranú na urbaniz-
mus, architektúru, tvorbu krajiny a urbánny dizajn. Po úspeš-
nom nultom ročníku 2012 sa v spolupráci s vedením miest 
a obcí, ministerstvom, vysokými školami a ďalšími profesijnými 
združeniami pripravuje LanD-URBIa 2013. Jej nosnou témou  
je Plánovaním k rozvoju identity územia. 

Predmetom výstavy budú urbanistické a krajinárske štúdie, 
územné plány, strategické plány, architektonické diela, tiež 
úspešné realizácie, umelecká tvorba, dizajnérska tvorba  
– to, čo poteší a inšpiruje. 

Výstava bude mať každý rok iné tematické zameranie, ku 
ktorému s odbornými prednáškami vystúpia domáci a zahra-
niční renomovaní hostia. hlavným cieľom výstavy je propagácia 
územného plánovania medzi širokou verejnosťou a jej politic-
kými zástupcami.

súťaž na logo výstavy land-urbia
ZUUPS vyhlásilo súťaž na návrh loga výstavy LanD-URBIa. 
Súťažné práce bolo možné odovzdať do 15.2.2013. Porota bude 
zasadať koncom februára 2013. Súťažné návrhy budú prezento-
vané na výstave LanD-URBIa 2013. V jej rámci prebehne 
aj odovzdanie ceny víťazovi súťaže.

M a R T I n  J E R G U Š

Pavilón ZUUPS na výstave Gardenia. Foto: anna Dobrucká

inžinierska 
cena 2011/2012

Dňa 23. januára 2013 sa konalo sláv-
nostné odovzdávanie ocenení 2. ročníka 
Inžinierskej ceny 2011/2012 za najlepšiu 
diplomovú prácu inžinierskeho štúdia 
v oblasti budov a inžinierskych stavieb, 
technických, technologických a energetic-
kých vybavení stavieb. Súčasťou slávnost-
ného odovzdávania ocenení v bratislav-
skom sídle Úradu Slovenskej komory  
stavebných inžinierov bola vernisáž 
výstavy Inžinierska cena 2011/2012.  
Súťaž organizuje Združenie pre rozvoj  
slovenskej architektúry a stavebníctva  
– aBF Slovakia.

Ceny udeľovala odborná porota – 
autorizovaní inžinieri Slovenskej komory 
stavebných inžinierov – v zložení:  
Ing. Ján Tomko, Ing. František Kinčeš,  
Ing. Vladimír hanzel, Ing. Fedor Zverko 
a Ing. andrej Marcík. nominované  
diplomové práce hodnotili z hľadiska  
jedinečnosti a progresívnosti riešenia,  
tvorivého prístupu k riešenému problému 
a komplexnosti vyjadrenia filozofie  
riešenia.

Laureátom Inžinierskej ceny sa stal 
Ing. Štefan Gavura zo Stavebnej fakulty 
Žilinskej univerzity, s diplomovou prácou 
na tému „Posúdenie únosnosti dosky  
proti porušeniu pretlačením v zmysle  
STn En 1992-1-1“, pod vedením  
Ing. Jána Bujňáka, PhD., ktorej výsledky 
sú v konečnom štádiu ich zapracúvania  
do európskych noriem s využitím pre  
prax. Čestné uznania udelila porota  
Ing. Valérii Mráskovej (Stavebná fakulta 
TU v Košiciach), Ing. Jánovi Brodnian-
skemu (Stavebná fakulta STU v Bratislave) 
a Ing. Petrovi Tkáčovi (Strojnícka fakulta 
TU v Košiciach), ktorého originálne  
riešenie kráčajúceho mobilného podvozku 
servisného robota je jediné na svete  
(používa sa aj v naSa, ale na inom  
princípe).   

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny 
(Slovenská komora stavebných inžinierov, 
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora 
elektrotechnikov Slovenska, Slovenský 
zväz stavebných inžinierov) a jej organizá-
tor, Združenie aBF Slovakia, veria, že aj 
tento ročník Ceny bude dostatočnou moti-
váciou študentov k zvýšeniu kvality ich  
diplomových prác a  príslušným vysokým 
školám  bude podnetom na ich zvýšený 
záujem o prihlásenie troch najkvalitnejších 
diplomových prác, prezentujúcich úroveň 
výučby a odbornosť absolventov inžinier-
skeho štúdia. 

Zdroj informácií: Združenie pre rozvoj  
slovenskej architektúry a stavebníctva  
– aBF Slovakia

j a n u á r  2 0 1 3

 1. 1. 1943 Ján SÝKORa nITRa 70

 3. 1. 1963 Peter haJTáŠ PREŠOV 50

 6. 1. 1963 Vladimír KaČaLa PREŠOV 50

 8. 1. 1943 Dušan BáLEnT BRaTISLaVa 70

 9. 1. 1963 Danica TURČanOVá SLIaČ 50

 10. 1. 1928 Rudolf BLaŠKO BRaTISLaVa 85

 10. 1. 1928 Milan hODOŇ ŽILIna 85

 11. 1. 1943 Ivan MIKULáŠ BRaTISLaVa 70

 11. 1. 1948 Blanka REMEnáROVá TRnaVa 65

 11. 1. 1953 Juraj hERMann BRaTISLaVa 60

 15. 1. 1943 Ján KOMRSKa BRaTISLaVa 70

 19. 1. 1928 Milan Max KUKELKa BRaTISLaVa 85

 20. 1. 1963 Peter DUnaJOVEC ŽILIna 50

 21. 1. 1943 anton SUPUKa Ban. BYSTRICa 70

 26. 1. 1943 Ljuba hOROŠČáKOVá BRaTISLaVa 70

f e b r u á r  2 0 1 3

 1. 2. 1953 Juraj CÍSaR nITRa 60

 2. 2. 1963 Štefan POLaKOVIČ BRaTISLaVa 50

 10. 2. 1938 Peter ŠPIČKa BRaTISLaVa 75

 11. 2. 1943 Ľuba DIŽKOVá Ban. BYSTRICa 70

 12. 2. 1948 Jozef PELEY MIChaLOVCE 65

 13. 2. 1948 Soňa ZáhUMEnSKá BRaTISLaVa 65

 17. 2. 1948 Ivan MIChaLKO BRaTISLaVa 65

 18. 2. 1958 albert RYBaRČáK PREŠOV 55

 20. 2. 1958 Vavrinec PERLECZKY MaTÚŠKOVO 55

 23. 2. 1943 Peter ČERnO BRaTISLaVa 70

 24. 2. 1948 Peter GaJDOŠÍK POVaŽ. BYSTRICa 65

 26. 2. 1953 Jozef hROZEnSKÝ nITRa 60

 28. 2. 1958 anna ZaJKOVá JaBLOnOVé 55

Srdečne blahoželáme

 jubileá

DOmáce uDalOStiSaS infOrmuje
krst knihy 

historické záhrady  
a parky bratislavy

Spolok architektov Slovenska a vydavateľstvo Trio Pub-
lishing pozývajú na krst publikácie historické záhrady 
a parky Bratislavy od Ing. Tamary Reháčkovej. Kniha 

zachytáva vývoj 
záhradného umenia  
na území Bratislavy 
od stredovekých 
kláštorných záhrad 
cez renesančné 
a barokové úpravy 
až po prírodno-kraji-
nárske parky. niektoré 
z bratislavských 
záhrad, napr. Pálffyho 
či Lippayova záhrada, 
sa preslávili v celom 

Uhorsku. hoci sa nezachovali, nová publikácia nám 
približuje ich nádheru vďaka zaujímavým dobovým  
dokumentom. 

autorka, Ing. Tamara Reháčková, PhD., prednáša  
na Ústave záhradnej a krajinnej architektúry na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave a venuje sa problematike 
historickej zelene ako významnej súčasti nášho  
kultúrneho dedičstva.

27.2.2013 o 16:00
Galéria architektúry SaS, Panská 15, Bratislava 

www.triopublishing.sk

Vizualizácia: nice architects
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Vy�staVa 

svetlo pre budúcnosť 

Práce mladých českých a slovenských talentov, ktorí sa 
zúčastnili 5. ročníka medzinárodnej súťaže pre budúcich 
architektov International VELUX award, sú vystavené 
v Galérii Jaroslava Fragnera v Prahe. na výstave sú 
prezentované projekty študentov VUT, ČVUT, aRChIP 
a STU a víťazné projekty. 

Výsledky posledného ročníka súťaže boli vyhlásené 
v októbri minulého roku v portugalskom Porte. Z celko-
vých 983 prihlásených projektov z 59 krajín sveta zvíťazila 
dvojica čínskych študentov Bo Li a Ge Men z prestížnej 
univerzity ETh v Zürichu so svojím projektom „Rezonan-
cie, pamäť“. Druhá cena putovala do Kórey a o tretie 
miesto sa rozdelili Poliaci s Číňanmi. Česi a Slováci 
prihlásili celkovo 22 projektov.  

Cieľom súťaže je šíriť diskusiu o dennom svetle 
v architektúre a budovať vzťahy s architektmi budúcnosti. 
Súťaž International VELUX award prebieha každé dva roky, 
do nového ročníka sa dá registrovať od októbra 2013. 
Medzitým sa môžete zoznámiť s projektmi posledného 
ročníka a inšpirovať sa nimi v Galérii Jaroslava Fragnera. 

Výstava potrvá do 3. marca. 
Galéria Jaroslava Fragnera, Betlehémske nám. 5a, Praha

www.gjf.cz

 

Vy�staVa 

fotografovanie pražskej  
architektúry 1922 – 1968

Výstava predstavuje profesionálne i amatérske zábery, 
rozdelené do tématických častí: fotografie určené  
na prezentáciu, dokumentáciu a pohľadnice. 
autor výstavy: Pavel Scheufler
Kurátorka: Klára halmanová

Výstava potrvá do 31. marca 2013.
Sál architektů, 4. poschodie Staroměstské radnice  
Staroměstské nám. 1, Praha 1

komentovaná prehliadka: 27.3. o 17:00.  
Registrácia potrebná na info@salarchitektu.cz
Otvorené v pondelok od 11.00 do 18:00,  
utorok – nedeľa 9:00 do 18:00 h. Vstup zdarma.
info@salarchitektu.cz, +420 236 002 159

www.salarchitektu.cz 

Vy�staVa 

15. salón architektov  
a inžinierov

Salón Obce architektů je nesúťažná prehliadka myšlienok, 
nápadov, projektov a realizácií v architektúre a stavebníc-
tve. Práce neposudzuje porota, iba návštevníci výstavy. 
Pre tento ročník sa naskytla pre organizátorov, českú  
Obec architektů, možnosť vystaviť diela v nostickom 
paláci v Prahe, ktoré je v súčasnosti sídlom Ministerstva 
kultúry ČR. Obec architektů sa rozhodla tento rok rozšíriť 
výstavu aj o sekciu Socha v architektúre, s cieľom  
pripomenúť a podporiť spoluprácu výtvarníkov  
a architektov. 

Výstava potrvá do 28. februára 2013.
nosický palác, Maltézské náměstí 1  
Praha - Malá Strana.

www.salonoa.cz

Vy�staVa 

das Gold des az W
/zlatá zbierka az W 

Centrum architektúry vo Viedni, inštitúcia, ktorá sa inten-
zívne venuje spracovaniu a uchovávaniu modernej histórie 
architektúry v Rakúsku, oslavuje 20 rokov svojej existen-
cie. To je ten správny čas priblížiť prostredníctvom mimo-
riadnej výstavy návštevníkom svoju „zlatú“ zbierku.  
azW sprístupní verejnosti doposiaľ neprezentované 
objekty zo svojho archívu - plány, skice, fotografie, 
modely významných architektonických diel. Poskytne 
jedinečný pohľad na komplexné architektonické  
dedičstvo  20. storočia. 

21. marec 2013 -  22. júl 2013
Vernisáž: streda 20. marca 2013 o 19:00
architekturzentrum Wien - alte halle  
Museumplatz 1, Wien

Vstupné: 7 € (4,50 €), 1. mája vstup zdarma 
Info: Lisa Kusebauch-Kaiser - tel +43 (1) 522 31 15 – 15, 
fax: +43 (1) 522 31 17; office@azw.at

www.azw.at
 

komentoVaná prehliadka

bauvisite 173 
/prehliadka stavby č. 173

Dorastenecká akadémia futbalového klubu austria Viedeň 
(FK austria Wien nachwuchsakademie)

Tréningová hala FK je optimálne integrovaná v krajine 
sa vyznačuje jednoduchosťou a jasnou estetikou.  
akadémia pozostáva zo športovej haly, ihrísk a futbalo-
vého tréningového centra. autormi sú architektonické 
ateliéry Franz ZT gmbh a atelier Mauch gmbh  
(www.franz-architekten.at, www.ateliermauch.at).  
Prehliadkou sprevádzajú Erwin Stättner a Michael Mauch.

1. marec 2013, 15.00 - 17:00
Miesto stretnutia: Laaer-Berg-Straße 143, 1100 Wien, na 
parkovisku pred vchodom
Dostupnosť: zastávka Siedlung Südost, Bus 15a, 68 a a 
od Reumannplatz 6 minút chôdze.

Info: tel +43-1-319 77 15; fax +43-1-319 77 15-9; 
office@oegfa.at

www.oegfa.at

Vy�staVa 

loos zeitgenössisch 
/nadčasový loos

Vplyv architekta a teoretika architektúry adolfa Loosa  
na tvorbu architektov a vývoj architektúry je značný. 
angličan Yehuda Safran,  znalec tvorby adolfa Loosa,  
pripravil výstavu, ktorá dokumentuje jeho vplyv  
za posledné storočie. Súčasne s otvorením výstavy  
bude prebiehať sympózium v new Yorku.

13. marca - 23. júna 2013
Museum für angewandte Kunst (MaK)  
Stubenring 5, 1010 Wien  

Otvorené: v utorok 10:00 - 22:00,  
v stredu až sobotu: 10:00 - 18:00.
Každý utorok od 18:00 do 22:00 vstup voľný.
Info: +43-1-711 36-0, office@mak.at 

www.mak.at

Vy�staVa 

sowjetmoderne 1995 – 1991 
/sovietska moderna 1955 – 1991

Výstava približuje architektúru, ktorá vznikala v rokoch 
1955- 1991 v bývalých sovietskych republikách. V úzkej 
spolupráci s miestnymi odborníkmi a architektmi, 
výskumný tím z architekturzentrum Wien mapoval 
modernú sovietsku architektúru v arménsku, azerbaj-
džane, Bielorusku, Estónsku, Gruzínsku, Kazachstane, 
Kirgizsku, Litve, Lotyšsku, Moldave, Tadžikistane,  
Turkmenistane, na Ukrajine a v Uzbekistane. 

Výstava potrvá do 25. februára 2013.
architekturzentrum Wien - alte halle 
Museumplatz 1, Viedeň

komentovaná prehliadka: 23.2.2013 o 14:00
Sprevádzajú: Katharina Ritter, Ekaterina Shapiro-Obermair 
a alexandra Wachter.
Vstupné:  2 €
Otvorené denne od 10:00 do 19:00 h
Info: pani Kusebauch-Kaiser, +43 (1) 522 31 15,  
office@azw.at

www.azw.at

prehľad podujatí uia 

zasadnutie komisie pre profesionálnu prax
14. – 15. marec 2013, Durban (Južná afrika)

zasadnutie riaditeľov pracovných programov
16. marca 2013, Durban  (Južná afrika) 

zasadnutie Výboru uia
17. – 18. marec 2013, Durban (Južná afrika)

zasadnutie unesco-uia Výboru  
pre architektonické vzdelávanie
22. marec 2013, Paríž 

zasadnutie komisie pre architektonické  
vzdelávanie uia
23. marec 2013, Paríž 

UIa – Union Internationale des architectes

www.uia-architectes.org

pf 2013
Tak ako vždy na prelome rokov, aj tentokrát 
nám prišlo množstvo novoročeniek. 
Ďakujeme za všetky pozdravy a pripájame 
malý výber z nich. Za Spolok architektov 
Slovenska želáme všetko dobré v roku 2013.

R E D a K C I a

Zahraničné uDalOSti

Křižíkov dom svetla na Karlíne - Vilém hrubý, ČVUT.
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