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VErEjNÉ PrIEstory V ŠkaNdINáVII

Práve vo Švédsku a Dánsku je kultúra verejných priestorov najrozvinu
tejšia. Nábrežia v Malmö, Helsinborgu, Göteborgu i parky v Yenkopingu 
a pri jazerách boli už na jar plné ľudí. Kodaňský Nyhaven kypel mladým 
životom. Mesto tu patrí ľuďom a nie autám. Na križovatkách v centre 
Kodane stálo len zopár áut, ale stovky bicyklov. 

Verejný priestor a vzťah vody a mesta bol aj témou XI. Svetového  
fóra mladých architektov v Košiciach, kde prezident UIA Albert Dubler 
pripomenul úlohu kultúry pri formovaní budúcnosti civilizácie.

J .  M .  B A H N A
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anton hykisch
Za dvadsať rokov od politického prevratu  
sme svedkami značného stavebného boomu. 
Tvár našich miest a mestečiek sa zmenila.  
Ibaže aké architektonické diela pribudli? 

6
Vladimír jurík
V našich obciach a mestách je málo verejných 
priestorov, ktoré sú upravené, bezpečné 
a inšpirujúce. Prečo je tomu tak? A prečo 
napríklad v škandinávskych krajinách je verejný 
priestor prioritou pri tvorbe územných plánov 
mesta a obce? Pokúsili sme sa to zistiť priamo 
vo Švédsku – v krajine, ktorá je z hľadiska  
úrovne kvality života pre mnohé európske  
krajiny stále vzorom.

14
Štefan Mitro
Svetové fórum mladých architektov v Košiciach 
na tému Vráťme mestu rieku premenilo ateliéry 
Technickej univerzity na vyhňu myšlienok 
a riešení údolia rieky Hornád. Medzinárodná 
konferencia a intenzívny workshop priniesli 
množstvo originálnych nápadov.
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deklarácia z hangzhou:
kultúra jE kĽúČ k trValo  
udrŽatEĽNÉMu rozVoju 
 
Prezident Medzinárodnej únie architektov (UIA) Albert Dubler referoval 
v rámci svojho príhovoru na otvorení Svetového fóra mladých architektov 
v Košiciach okrem iného aj o kongrese v čínskom meste Hangzhou, kde 
vznikla deklarácia o kultúre a jej vzťahu k trvalo udržateľnému rozvoju. 
Pretože sa jedná o dôležitý dokument, publikujeme jeho vybrané časti:

„My, účastníci Medzinárodného kongresu Kultúra: kľúč k trvalo udržateľ
nému rozvoju, ktorí sme sa zišli v Hangzhou 15. – 17. mája 2013, 
chceme vyjadriť svoju vďačnosť čínskym orgánom a mestu Hangzhou 
za veľkorysú pohostinnosť a  poskytnutie fóra na premýšľanie o mieste, 
ktoré by malo byť venované kultúre v rámci medzinárodného programu 
udržateľného rozvoja. Oceňujeme úsilie a úspechy mesta Hangzhou 
zachovať svoje dedičstvo a podporovať živú kultúru pre udržateľný rozvoj.

Populačný rast, urbanizácia, zhoršovanie životného prostredia, pohromy, 
zmena klímy, rastúce nerovnosti a pretrvávajúca chudoba, vyvolávajú 
naliehavú potrebu nových prístupov, ktoré majú byť definované a merané 
spôsobom zodpovedajúcim širšiemu obrazu ľudského pokroku a ktoré 
zdôrazňujú spravodlivosť, dôstojnosť, blahobyt, udržateľnosť a harmóniu 
medzi národmi a medzi ľuďmi a prírodou.

Tieto nové prístupy by mali plne uznávať úlohu kultúry ako systém hod
nôt a záložný zdroj i rámec pre budovanie skutočne udržateľného rozvoja. 
Je potrebné čerpať zo skúseností minulých generácií a uznať kultúru ako 
súčasť globálnej a miestnej komunity, rovnako ako prameň tvorivosti 
a obnovy.

Spomeňme v tejto súvislosti niektoré z najdôležitejších politických doku
mentov, ktoré majú zdôrazniť význam kultúry pre trvalo udržateľný rozvoj 
v posledných rokoch, ako rezolúcie N. 65/1, N. 65/166 a N. 66/208 
Valného zhromaždenia OSN. Pripomíname najmä výsledný dokument 
konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji „Budúcnosť, ktorú chceme“ 
(Rio de Janeiro, jún 2012), ktorá zdôraznila význam kultúrnej rozmanitosti 
a potrebu celostného a integrovaného prístupu k udržateľnému rozvoju.

Znovu potvrdzujeme, že kultúra by mala byť považovaná za zdroj energie, 
prameň kreativity či inovácií, umožňujúci riešiť problémy udržateľnosti 
a nachádzať vhodné riešenia. Ďalej upozorňujeme na potenciál kultúry 
ako hnacej sily pre udržateľný rozvoj prostredníctvom špecifických príno
sov vedomostného kapitálu a rôznych sektorov činnosti.

Sme presvedčení, že nadišiel čas stavať na týchto významných vyhláse
niach a zásadách ponaučenie pre plné začlenenie kultúry – prostredníc
tvom jasných cieľov a ukazovateľov – na dohodnutých rozvojových stra
tégiách, programoch a postupoch na globálnej, národnej, regionálnej 
a miestnej úrovni. Tieto ciele a ukazovatele majú byť definované v rozvo
jovej agende OSN po roku 2015. Iba takýto konkrétny politický a ope
račný rámec môže zabezpečiť, aby všetky rozvojové iniciatívy viedli ku 
skutočne udržateľným prínosom pre všetkých, a to pri zabezpečení práva 
budúcich generácií využívať bohatstvo kultúrnych statkov vytvorených 
predchádzajúcimi generáciami.

Preto vyzývame vlády a politikov, ktorí budú hrať významnú úlohu pri 
definovaní globálneho vývojového rámca a cieľov udržateľného rozvoja 
po roku 2015, aby využili túto jedinečnú príležitosť a zvážili v nasledujú
cich akciách použiť kultúru ako srdce budúcich politík pre trvalo udrža
teľný rozvoj:

■ začleniť kultúru do všetkých rozvojových politík a programov

■  mobilizovať kultúru a vzájomné porozumenie na podporu mieru 
a zmierenia

■  zabezpečiť práva na kultúru pre všetkých, aby mali šancu začleniť sa 
do sociálneho vývoja

■  podporiť využitie kultúry na zníženie chudoby a podporu hospodár
skeho rozvoja spoločnosti

■  stavať kultúrne a podporovať trvalú udržateľnosť životného prostredia

■  prostredníctvom kultúry posilniť odolnosť voči katastrofám a v boji 
proti zmene klímy

■  chrániť hodnoty a odovzdávať kultúru budúcim generáciám 

■  využiť kultúru ako prostriedok na dosiahnutie trvalo udržateľného 
 rozvoja a riadenia miest

■  využiť kultúru na podporu inovatívneho a udržateľného modelu 
 spolupráce

Zaväzujeme sa k rozvíjaniu akčných plánov a pracovných téz na základe 
tohto vyhlásenia spoločne pre ich realizáciu do roku 2015 a ďalej.

Sme presvedčení, že integrácia kultúry do rozvojových politík a progra
mov nastaví nový stupeň pre ďalšiu éru globálneho rozvoja. Odporúčame 
teda, aby špecifický cieľ zameraný na kultúru bol zahrnutý do rozvojových 
programov OSN po roku 2015. Tento zámer musí byť založený na dedič
stve, rôznorodosti, kreativite, odovzdávaní poznatkov, vrátane jasných 
cieľov a ukazovateľov, ktoré sa týkajú kultúry pre všetkých.“

JÁN M. BAHNA

Celé znenie deklarácie nájdete na www.uiaarchitectes.org
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Michal Mihaľák 
a ján kanócz

Chata Maša
Nižný Klátov, Košický kraj
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Nice architects

Tomáš Žáček, Soňa Pohlová a Igor Žáček 
prinášajú originálny pohľad na výzvy 

súčasnej architektúry. Do svojich návrhov 
integrujú najnovšie poznatky zo sociálnych 

i technických disciplín ako aj z každodenného 
života. Nice Architects k projektom  

pristupujú logicky, ale s láskou. 
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dominika Belanská
Diplomové práce sú zavŕšením štvorročného 

bakalárskeho a dvojročného magisterského 
štúdia. Práve v momente, keď absolventi 

vstúpili do novej etapy svojho 
profesionálneho života, mali návštevníci 

výstavy možnosť nahliadnuť do ich 
vizionárskych projektov a nájsť inšpiráciu pre 

uvažovanie o kreatívnych možnostiach 
súčasnej architektúry.
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7. október 2013 
sVEtoVy� dEŇ  
archItEktúry

Medzinárodná únia architektov (UIA) zvolila 
pre tohtoročný Svetový deň architektúry tému 
„Kultúra – architektúra“. Aj týmto spôsobom 
sa snaží poukázať na previazanosť architektúry 
a kultúry a podnietiť interpretácie a ilustrácie 

rozmanitosti, imaginácie a invencie architek
tov, ktorú prejavujú vo svojich návrhoch a re
alizáciách. 

UIA nabáda svojich členov, aby oslavova
li Svetový deň architektúry 7. októbra 2013 
organizovaním udalostí, ktoré ukážu kultúru 
ako živú súčasť architektonického procesu 
a potenciálnu pomoc pri riešení výziev, ktorým 
architekti vo svojej praxi čelia.

Spolok architektov Slovenska pripravil  
pri  príležitosti Svetového dňa architektú
ry zaujímavý program pre odbornú i širokú 

 verejnosť. Krst publikácie Po stopách archi
tekta L. E. Hudeca a komentovanú prehliadku 
sídla Spolku architektov Slovenska – jedineč
ného neskorobarokového Balassovho paláca 
– môžete zažiť 7. októbra v Spolku architektov 
Slovenska na Panskej ulici 15 v Bratislave. 
V kontexte Svetového dňa architektúry a Eu
rópskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 
sa uskutoční tiež odborná exkurzia do Košíc.

Podrobnejšie informácie o pripravovaných 
udalostiach nájdete na strane 21.
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pekáreň, lekáreň, zájazdový hostinec. Niekde aj ľudia v do
bových kostýmoch (zväčša si tak privyrábajú študentky 
a študenti). Na okolí zrenovované pevnosti z dávnej (nedáv
nej?) vojny medzi USA a britskou Kanadou, staré kasárne 
s chlapcami v uniformách z roku 1812... Kresby mestečka 
od Georga Balbara sú čarovné a vzrušujúce.

otvárajú sa nové objekty, hotely, zábavné centrá, 
revitalizujú námestia, športoviská. za mnohé sa 
architekti naozaj nemusia hanbiť. Na otváracích 
podujatiach však autora projektu, architekta či 
dizajnéra, nestretnete. Nie je to škoda?
AH: O čudnom postoji niektorých našich architektov 
k spoločenským udalostiam som už hovoril. Organizátori 
otváracích podujatí, ľudia z miestnych úradov a samosprá
vy, by mali prizývať architektov a dizajnérov, mali by infor
movať o ich tvorbe. Je to základná povinnosť – ba vyžadu
je si to aj autorský zákon – ak už nehovoríme 
o elementárnej slušnosti. 

ste spisovateľ, ktorý sa často vyjadruje k „nepo-
darkom“ každého druhu v tejto spoločnosti. Nie 
sú dnes, v konzumnej a materiálne orientovanej 
spoločnosti, hlasy inteligencie tak trochu hlasom 
volajúcich na púšti? 
AH: Sú hlasom na mediálnej púšti. O akej inteligencii dnes 
hovoríme? Kto je témou pre komerčné médiá?  Vedec, so

ciológ, výtvarník, spisovateľ? Azda ak uškrtíte svoju man
želku, zrazíte dieťa na diaľnici alebo vyskočíte padákom 
z veže dómu sv. Martina a navyše ukradnete odtiaľ pozláte
nú repliku kráľovskej koruny – dostanete  sa na stránky 
novín alebo televíznu obrazovku. Inak nie. Neviem, dokedy 
bude trvať stav, že k problémom doby sa neomylne vyjadru
jú dlhonohé bábiky s bujnými hrivami a silikónovými pred
nosťami – alebo piati či desiati všadeprítomní herci/hereč
ky, odborníci na všetko, členovia roztodivných porôt 
a súťaží. Je to nenormálne a slovenský národ si tým vysta
vuje nelichotivú vizitku, že mu na inteligencii nezáleží.
 
Vyskytla sa vo vašich románoch či iných dielach 
postava architekta? ak áno, aký mala osud,  
ak nie, prečo? Nie sú architekti pre spisovateľa 
dostatočne atraktívni? 
AH: Hlavnou postavou môjho historického románu Čas 
majstrov je v prvom zväzku neskorogotický maliar majster 
Šebastián. V druhom zväzku sa pokúša zavŕšiť nedokonče
né dielo v interiéri chrámu rezbár Jorg, majster zo Syltu. 
Na príbehu dostavby neskorogotického chrámu sv. Katarí
ny v Banskej Štiavnici som sa pokúsil zobraziť dilemy 
umelcov – i keď nie priamo architektov – v zložitej dobe 
útlaku, problémy s donátormi vtedajších stavieb i politický 
nátlak vtedajších mocipánov. 

V románoch zo súčasnosti ma skôr zaujali osudy ľudí 
od pera, spisovateľov a novinárov. V poviedkovej knižke 

Obrana tajomstiev mám však viacero poviedok o tajom
stvách architektonických diel a ich tvorcov z iných kultúr, 
ako sú India, Čína, Mexiko.

Mojím obľúbeným románom, učebnicou prozaického 
majstrovsta je román Biliard o pol desiatej. Nemecký spi
sovateľ Heinrich Böll tu zobrazil rodinu architekta, ktorý 
zažije skazu svojich diel v nezmyselných vojnách. Hlboký 
príbeh o nutnosti či naničhodnosti tvorby.

aký je váš osobný vzťah k architektúre? aká sa 
vám páči? Čo by mal napríklad spĺňať dom,  
v ktorom by ste chceli žiť? kde by mal byť posta-
vený?
AH: Narodil som sa pod klenbami v Banskej Štiavnici.   
Od detstva som vnímal starú architektúru ako samozrejmú 
súčasť života. Videl som však, ako sa za mojich študent
ských čias stredoveké mesto rozkladá, drobí, rozpadli sa 
fasády, ostali špinavé dvory a vtedy som zatúžil po moder
ných čistých budovách a rovných uliciach. Ako vysoko
školák som „sliedil“ v antikvariátoch po knihách o moder
nej architektúre, ktorá bola vtedy u nás tabu. 

V detstve som chcel začas byť kňazom, reportérom, 
automobilovým pretekárom. Neskôr dokonca architektom. 
Moja neúspešná vojna s matematikou a fyzikou ma však 
odradila.

Ako predpubertálny chlapec som však staval svoje 
mestá. Papierové. Ešte za vojny sa predávali v papiernic
tvách nákresy hradov a zámkov na vystrihovanie a zlepe
nie. Neuspokojili ma. Tak som si sám začal rozkresľovať 
jednotlivé budovy, kontúry som vyťahoval tušom, okná, 
steny maľoval vodovými farbami. Podarilo sa mi postaviť 
papierové minimestečko, vlastenecky som ho nazval 
 Pribinopolis. Bola v ňom katedrála, vládna budova  
so stĺporadím, hotel s obchodným centrom na prízemí, 
obytný dom. V mojej poslednej knižke Moja Štiavnica 
nájdete snímku tohto mestečka s jedinou ulicou.  
Keď uderila puberta,  papierové mestečko som  
v záhrade spálil. 

Pravdaže, ako dospelý som sníval o vlastnom  
dome. Aj som si ho nakreslil. Bol to akýsi variant 
 prízemnej sklenej kocky len s náznakom stien (Mies  
van der Rohe či  Philip Johnson), pravdaže, pri vodnej 
hladine. Dnes mi je jasné, že takýto dom by u nás nepo
skytol ani minimum ochrany pred súčasnými vandalmi, 
ani súkromie. 

Čo sa mi páči? Prešiel som všelijakými láskami. Osta
la stará láska, čistá štíhlučká gotika francúzskej či dolno
nemeckej proveniencie. Keď kráčam horou k vodárenské
mu tajchu pri Štiavnici, les mi je ako katedrála. Evokuje 
vyšší život nad nami. Ako mladík som nenávidel vyčačkaný 
barok a rokoko. Po päťdesiatke som uvidel v Mexiku kolo
niálne chrámy plné pokrútených pozlátených tvarov a zací
til som, že takto môže vo sne vyzerať nebo.

Nemám rád postmodernu, vyjadruje bezradnosť a ne
vieru človeka v ideál. Je to kumšt babrákov, čo si nevedia 
poradiť sami so sebou. Mám rád modernu – krásnu, čistú, 
hladkú – jasné čiary vsadené na úpätie svahu. Kdesi nad 
vodou, dýchať vlhký vzduch, prísľub ďalekých morí. 

Nuž, čo? Ku koncu dlhého života sa musím uspokojiť 
s bytom na sídlisku. Spoza počítača však vidím z pracovne 
na vysvietenú siluetu Bratislavského hradu a Mosta SNP 
a je mi dobre. 

Rovnako mi je dobre v horúcom lete, keď z besiedky 
v strmej záhradke starého štiavnického domu so ženou 
a deťmi hľadím na vysvietený Starý zámok. Keď prejdem 
k bráničke, uvidím dokonca aj vzdialený Nový zámok. Taký 
luxus s dvomi stredovekými hradmi si môže dopriať len 
málokto.

Vidieť a následne pocítiť silu stáročí je dar, ktorý nám 
poskytuje dobrá architektúra. Hoci sa to nezdá – môže 
dokonca aj obšťastniť človeka.

Za rozhovor ďakuje 
B E ATA  V R Z G U L O V Á

aNtoN hykIsch:  
dobrá architektúra  
je dar na celý život

Spisovateľ Anton Hykisch (1932) sa intenzívne venuje 
spoločenským témam. Čítať jeho eseje je zážitkom. Zakaž
dým vylúskne podstatu problému a nedáva si  servítku pred 
ústa. Roky je členom porôt Ceny prof.  Martina Kusého, 
ktorú udeľuje Spolok architektov Slovenska za vedecko
výskumnú a vydavateľskú činnosť v oblasti architektúry. 
Aj na stránkach nášho časopisu občas „pichne“ osieho 
hniezda. Keďže sme sa s ním dlhšie nezhovárali, nastal  
po rokoch ten správny čas. 

„o architektúre sa v médiách príliš veľa nepíše. 
teda najmä vtedy, keď sa podarí. Viac sa píše 
o nepodarkoch.“ V tomto zmysle ste sa pred rok-
mi vyjadrili v ankete na otázku, prečo je architek-
túra na okraji záujmu spoločnosti. roky prešli 
a situácia sa viac-menej nemení. aký je váš 
 názor?
AH: Architektúra sa považuje za niečo akoby „zhora dané“, 
na čo obyčajný človek nemá vplyv. Ak sa objaví nová 
 budova, ľudia pokrútia hlavami, skonštatujú, že pribudla 
nová banka alebo shoppingcentrum, a tým sa pre nich 
vec skončila. Nezáujem o architektúru má viacero príčin. 

Prvá a základná príčina je na základnej škole, kde sa 
deti dozvedia čo to o literatúre, maliarstve, hudbe, ale na 
architektúru ako na prepojenie umenia a stavebnej činnosti 
sa akosi zabudlo. Druhou príčinou je dlhodobá degradácia 
architektúry v rokoch „socialistického realizmu“. Architek
tonická tvorba sa stotožnila s desiatkami kasárenských 
sídlisk a panelákov alebo výstavbou cintorínskych „domov 
smútku“. 

Treťou – azda najvážnejšou príčinou nezáujmu verejnos
ti a médií – je súčasný stav. Za dvadsať rokov od politického 
prevratu sme svedkami značného stavebného boomu. Tvár 
našich miest a mestečiek sa zmenila. Ibaže aké architekto
nické diela pribudli? Čo sa stavia? Honosné pobočky bánk, 
vežiaky s kanceláriami, centrály nadnárodných firiem, multi
funkčné budovy s kaviarničkami, a nakoniec shoppingcen
trá najrozličnejších obchodných reťazcov. Osobitný rozmach 
zaznamenala stavba nových kostolov, architektonicky štan
dardizovaná (vejárové variácie stanu). 

Za dvadsať rokov politickej slobody temer nevznikli 
architektonické diela verejnoprospešného či kultúrneho 
charakteru (ak nerátame novostavby kostolov). Budova 
SND je dokončený projekt z čias socializmu. Nevznikli 
nové divadlá, kultúrne centrá, knižnice (česť výnimkám), 
univerzitné a vedecké areály, sídla celonárodných inštitú
cií, ani športové štadióny. Nevznikla ani jedna budova štát
nej reprezentácie (projekt budovy parlamentu tiež pochá
dza z čias socializmu). Čím by sa teda mala verejnosť 
nadchýnať? Čo by stálo za sústredenú pozornosť médií? 
A tak ostáva iba raz ročne zaznamenať výročné ceny v ob
lasti architektúry, ktoré udeľuje Spolok architektov Sloven
ska, CEZAAR, Stavbu roka... A tým sa vec končí. 

Čo by mali architekti podniknúť, aby sa o archi-
tektúre hovorilo podstatne viac? aby sa realizácia 
architektonického diela aspoň občas dostala 
 napríklad do „smotánky“? (to, či by autori diela 
stáli o takúto prezentáciu, je iná otázka.)
AH: Ako každé profesijné združenie, aj svet architektov je 
svetom uzavretým, starostlivo chráneným pred záujmom 
verejnosti, plný križujúcich sa záujmov, konexií a tajom
stiev komerčného charakteru. Je až zarážajúce, ako samot
ní architekti ignorujú okolitý svet, pokiaľ nie je svetom 
investora. Sú plne zamestnaní neľahkou realizáciou, zápas
mi s dodávateľmi a subdodávateľmi, a nakoniec aj zabud
nú, do akého sveta zapadne ich nové dielo a čo si o ňom 

verejnosť myslí. Zúčastnil som sa niekoľkých odovzdávaní 
architektonických ocenení za účastí verejnoprávnych mé
dií. Šokovalo ma, ak na „gala večer“ niektorí odmenení 
architekti, tvorcovia ocenených diel prišli i v texaskách,   
vo farebnej košeli, bez kravaty, v rozhalenkách, kým všetci 
ostatní, vrátane porotcov, boli primerane oblečení. Azda je 
to maličkosť, ale signalizuje určité pohŕdavé postoje. A tie 
by v takej významnej tvorivej oblasti nemali mať miesto.

Ako prelomiť bariéru medzi prácou, tvorbou a záuj
mom verejnosti? V prvom rade viac pozornosti venovať 
celospoločenským, celonárodným potrebám. Viem, súčas
ná doba súkromných investorov nepraje projektom celoná
rodného významu. Malo by však byť vecou cti každého 
architekta, aby aj do lokálneho, firemného diela vniesol 
istú pečať národnej identity, ducha tradície umne prispô
sobenej nášmu času. Čím vyšší cieľ, tým vyšší záujem 
verejnosti.

Na druhej strane: architektonická obec by sa mohla 
inšpirovať inými umeleckými odvetviami. Nové výtvarné 
diela, výstavy sa uvádzajú vernisážami. Nové literárne diela 
sa uvádzajú prezentáciami kníh v atraktívnych priestoroch 
za účasti mediálne zaujímavých osobností. Prečo sa takou
to formou neuvádzajú do života nové architektonické diela? 
Nie sú vinní z nezáujmu práve samotní investori a tvorco
viaarchitekti?

V kultúrne vyspelých krajinách, kde majú overené 
hodnoty svoje miesto a nik o nich nepochybuje 
– napríklad vo fínsku, dánsku, no aj v neďalekom 
susednom rakúsku – sa architektonické diela 
 verejne hodnotia, recenzujú... u nás ľudia neve-
dia pomenovať ani najvýznamnejších architektov, 
či už z minulosti alebo súčasných. V čom vidíte 
príčinu?
AH: Neznalosť o základných architektonických hodnotách 
má korene, ako som už spomenul, v našej školskej výcho
ve. A to aj napriek moderne sa tváriacim metódam. Desiat
ky a  stovky vyučovacích hodín sa premárnia mylne 
 ponímanou výchovou k tvorivosti. Namiesto zaujímavej 
vychádzky k starej či modernej stavbe v okolí, v našom 
meste, namiesto rozprávania o ich tvorcoch, sa uspokoju
jeme tým, že necháme deti sa bavkať, kresliť či maľovať. 
Namiesto vnášania fundamentálnych vedomostí do det
ských duší sa uspokojíme akousi výchovou ku „kreativite“. 
Falošná predstava.

Pod našu neznalosť sa podpísali aj nepriaznivé histo
rické okolnosti. Národ, ktorý po stáročia nemal svoj štát 
a bol vždy menšinou v nejakom susednom štátnom útvare, 
nemôže vo svojich mestách vykazovať také urbanistické 
a architektonické diela ako etablované národy s inštitucio

nálne budovanou identitou. Vlastné talenty sa v minulosti 
prebíjali veľmi ťažko. Mnohí z nadaných ľudí museli uplat
niť svoj talent v cudzích službách, takže sa vytratili zo vše
obecného povedomia. 

Naše aglomerácie, našu kultúrnu krajinu, náš urbánny 
svet vnímame ako výsledok práce cudzích umelcov, často 
druho či treťoradých (čo sa na školách nezabudne zdôraz
niť), ako dedičstvo nemecké, rakúske, talianske, maďarské, 
české, takže slovenský prínos sa minimalizuje, ba celkom 
stráca. Preto málokto vie, kto je autorom bratislavskej 
 Reduty, starej budovy SND či košického Štátneho divadla.

Vôbec si nedokážem vysvetliť temer nepochopiteľnú 
ľahostajnosť k tvorcom modernej slovenskej architektúry 
20. storočia, jej neznalosť na školách všetkých stupňov 
a v širokej verejnosti. Možno by pomohol nejaký šikovný 
TV seriál v masmédiách, podporený Ministerstvom kultúry 
SR a prednostne uvedený vo verejnoprávnej RTVS. To je 
možno námet pre aktivitu Spolku architektov Slovenska.
 
Pôsobili ste ako veľvyslanec v ďalekej kanade. 
ako tam vnímali architektúru a jej tvorcov? Máte 
konkrétne skúsenosti?
AH: Kanada je historicky mladá, založená na prisťahovalec
tve s obrovskou dynamikou rastu. Pri základoch štátu stáli 
okrem pôvodných etník Francúzi a po nich Angličania.  
Ako súčasť britského Spoločenstva národov, ale aj skupiny 
Frankofónie, nasala Kanada do seba viac európskeho 
 ducha, ako, povedzme, Spojené štáty. Je to eldorádo 
 modernej architektúry.

Nostalgicky spomínam na federálne hlavné mesto 
 Ottawu, ktoré má približne toľko obyvateľov ako Bratislava 
a tiež sa rozkladá na miernej pahorkatine nad riekou.  Ottawa 
by nám mohla byť vzorom pre nové diela celospoločenské
ho dosahu. Nezabudnuteľný je architektonický komplex 
kanadského Múzea civilizácie, situovaný nad riekou, oproti 
parlamentnému vŕšku s neogotickým parlamentom. Múze
um so zakrivenými líniami a terasami medzi umelými záto
kami, s vodnými stenami, čo pripomínajú topiace sa ľadové 
vodopády v kanadských horách, je dielom kanadského ar
chitekta. Douglas Cardinal je dokonca aborigínec z etnika 
Métisov. Vytvoril architektonické dielo, ktoré spája moderné 
línie s kanadskou prírodou, ozajstný pomník ľudskej civili
zácie. Stavba bola daná do používania v júni roku 1989. 
Toto múzeum ročne navštívi 1,3 milióna ľudí.

Centrum Ottawy je teda nielen centrom politickej moci, 
ale aj holdom tvorivej práci a civilizácii. Treťou dominant
nou stavbou kanadského hlavného mesta je Národná galé
ria, dohotovená o rok skôr. Oproti dvojvežovej neogotickej 
katedrále Notre Dame na miernom návrší medzi mohutnou 
zeleňou prebleskujú sklené kupoly. Náročný komplex 
 výstavných priestorov so zasklenou kolonádou, výstavné 
siene presvetlené zhora, navyše veľká knižnica, výskumné 
pracoviská, prednáškové siene a neodmysliteľný elegantný 
obchod s kníhkupectvom, a nakoniec aj priestory pre deti. 
Tvorcom je izraelskokanadský architekt Moshe Safdie 
s architektonickou firmou so sídlom v americkom Bostone. 
Cez víkendy po bohoslužbách v náprotivnej katedrále sme 
v priestoroch tohto chrámu umenia trávili dlhé hodiny.

Spomenul som si na dávnu návštevu Svetovej výstavy 
Expo 67 v Montreale, kde Safdie vzbudil pozornosť obyt
nou stavbou Habitat 67. Safdie je aj tvorcom mnohých 
 kultúrnych stavieb po svete, vrátane Yad Vashem Museum 
v Jeruzaleme.

Kanada ma však fascinovala aj temer posvätnou úctou 
k svojej mladej histórii. Storočné budový sú označené  
tabuľkami ako kultúrne dedičstvo. Spomínam si na čarovnú 
návštevu v mestečku NiagaraontheLake v Ontariu,  
blízo hranice s USA. Celé mestečko sa nesie v slohu  
18. – 19. storočia, s reštaurovanými, poväčšine drevenými 
budovami. Niečo ako obrovský skanzen, ale pritom na hlav
nej ulici žijú ľudia, chodia do práce, nakupujú, posedávajú 
pred domami. Jedno až trojposchodové budovy, na príze
mí dobové obchodíky, fungujúca stará tlačiareň miestnych 
novín, dobová pošta, kníhkupectvo, kováčska vyhňa, stará 
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Kresby mestečka NiagaraontheLake © George Balbar, 1988

Moshe Safdie: Národná galéria v Ottawe, 1988 © National Gallery of Canada, Ottawa,1993
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•  ENTER.HUB – Propaguje úlohu železničnej dopravy a jej 
význam pre rozvoj oblastí v okolí stredne veľkých miest 
a ich ekonomickej, sociálnej a kultúrnej regenerácie. 

•  ESIMeC – Posilnenie úlohy stredne veľkých miest v roz
voji regiónov. Podpora tvorby ekonomických stratégií 
a inovácií v stredne veľkých mestách a ich zvyšujúceho sa 
významu pre hospodársky rast v nadchádzajúcich rokoch. 

•  EVUE – Podpora zavádzania elektromobilov v európ
skych mestách. 

•  HerO (Heritage as Opportunity) – Historické dedičstvo 
ako príležitosť – hľadanie riešení pre zachovanie histo
rických pamiatok spolu so zaistením ekonomického 
rozvoja mesta. 

•  LINKS (Old European cities as a key for sustainability) 
– Podpora kvality života v historických centrách miest 
a oživenie historických centier miest. 

•  My Generation – Podpora potenciálu mladých ľudí 
v mestách, ich pozitívnych aktivít, kariérnych možností 
a ich spolupráce s vedením mesta. 

•  OPACT – Strategické aktivity miest proti odlivu populá
cie, na pritiahnutie nových obyvateľov a na prispôsobo
vanie sa aktuálnej ekonomickej situácii.

•  REBlock – Regenerácia sídliskových blokov s cieľom 
vytvorenia zelených a atraktívnych miest pre život.

•  URBACT Markets – Výskum a pochopenie úlohy mest
ských trhov ako lokálnych motorov ekonomického rastu, 
regenerácie a udržateľného života – podpora a rozvoj 
trhovísk ako kľúč k zdravému mestu. 

Ďalšie informácie: www.urbact.eu

Tém aj projektov v programe URBACT je viac – veď 
 doteraz sa doň zapojilo vyše 500 európskych miest.  
Zo slovenských iba dve... Od roku 2014 prichádza nové 
programové obdobie. Nemali by sme opakovať chyby 
z minulosti. 

Počas študijnej cesty sme mali možnosť načerpať 
skúsenosti u tých, ktorí vybudovali kvalitné verejné 
priestory a dokážu ich dlhodobo udržať. Napriek tomu,  
že majú veľa poznatkov, nepodceňujú a neodmietajú nein
vestičné programy Európskej únie, neustále si vymieňajú 
skúsenosti a získavajú nové vedomosti. Videli sme, že 
málo využívame nahromadené poznatky z fungujúcich 
medzinárodných programov. Predstavitelia miest cítili, že 
je potrebné pripraviť sa na lepšie a efektívnejšie využívanie 
eurofondov nielen metodicky – z hľadiska prípravy ope
račných programov – ale tiež pripraviť investičné priority 
a rozvojové zámery. 

Aké dojmy a inšpirácie si z Letnej školy tvorby  
verejných priestorov odnášajú predstavitelia našich 
miest?

„Obrovskou inšpiráciou bol pre mňa profesionálny 
model komunikácie mesta s občanmi, s ktorým sme sa 
oboznámili Göteborgu“, konštatuje starosta MČ Petržal
ka Vladimír Bajan. „Príjemným prekvapením bola pre
zentácia mladých architektov z Göteborgu a obrovský 
stupeň dôvery, ktorý mesto dáva ich netradičným rieše
niam.“

„Počas svojho života som zažil výstavbu nejedného  
slovenského sídliska,“ spomína primátor Dubnice nad  
Váhom Jozef Gašparík, „ale to, čo som videl v Malmö  

vo mne zanechalo hlboký dojem – logistika prebiehajúcej 
výstavby sídliska bola premyslená tak, aby tí, čo už bývajú, 
neboli obťažovaní prebiehajúcou výstavbou nových etáp 
sídliska.“

„Spôsob tvorby sídliska, kde sa nezabúda na cen
trálny priestor pre šport, dennú a víkendovú rekreáciu 
občanov, škôlky a školy v dosahu, prepojenie na univer
zitné mesto s prioritou pešej dopravy a cyklodopravy,“ 
hodnotí výstavbu moderného sídliska Bo01 v Malmö 
Ing. arch. Dušan Burák z Košíc, autor viacerých vydare
ných mestských zásahov. „Ohromujúca veľkorysosť in
vestora, koordinácia s mestom, vytváranie skutočne mo
derného priestoru pre život.“

„Nitra sa do projektu URBACT už zapojila,“ hovorí 
zástupca primátora Nitry Štefan Štefek. „Prechádzame 
obdobím dynamického rozvoja nášho mesta. Chceli by 
sme sa sústrediť na výstavbu nájomných bytov. Potrebu
jeme, aby v našom meste zostali bývať mladí ľudia, 
chceme, aby mesto ešte viac žilo.“ 

V diskusiách odborníkov sa ukázalo, že existuje veľa 
dobrých a profesionálnych riešení aj na Slovensku, je tu 
mnoho skúsených architektov ako aj odborníkov z iných 
profesií, ktorým treba dať dôveru a vyčleniť si čas na 
konzultácie s nimi, a že je potrebné poctivo diskutovať  
aj s obyvateľmi miest. Letná škola tvorby verejných 
priestorov bude pokračovať aj v budúcich rokoch.  
Veríme, že nám prinesie ešte veľa inšpirácie, poznatkov 
i radosti z neformálnych stretnutí.

V L A D I M Í R  J U R Í K

lEtNá Škola  
tvorby verejných  
priestorov vo Švédsku

Na pozvanie švédskej komúny v meste Aneby pripravil pre 
svojich členov v júni tohto roku ZMOS v spolupráci so ZSPS 
„Letnú školu tvorby verejných priestorov“. Organizáciu podu
jatia, tak, ako po ostatné roky, zabezpečila spoločnosť Štúdio 
– 21 plus s. r. o. (www.studio21.sk), ktorá sa venuje proble
matike verejných priestorov už vyše 15 rokov. 

Prečo je také dôležité, aby starostovia a primátori vide
li na vlastné oči s invenciou projektované, kvalitne zhoto
vené a starostlivo prevádzkované verejné priestory. Často 
padala táto otázka od predstaviteľov miest, keď namiesto 
seba v minulých rokoch posielali na letnú školu svojich 
hlavných architektov, prípadne vedúcich stavebných  
úradov. Aby získali nové poznatky, nadobudli nové  
skúsenosti...

„V praxi sa ukazuje, že väčšina architektov pracujúcich 
pre mestské úrady skúsenosti a poznatky má. Do hĺbky po
znajú problematiku, s ktorou sa stretávajú. Ako sa ukázalo 
v nedávnom období – keď mestá pripravovali svoje pro
jekty revitalizácie verejných priestorov a podávali ich na 
financovanie cez eurofondy – boli to práve starostovia 
a primátori, ktorí mali ambíciu byť ‚tvoriví‘ pri zadávaní 
projektov, bez ohľadu na to, že v posúdení čo je a čo nie je 
dobré riešenie im často bránila nedostatočná vlastná skú
senosť,“ hovorí o skúsenostiach s tvorbou verejných 
priestorov na Slovensku prof. Štefan Šlachta. 

Verejný priestor – priestor pre komunikáciu
O tom, že navrhovanie, tvorba a realizácia verejného 
priestoru nie je triviálna záležitosť svedčí i diskusia  
o tom, čo vlastne verejný priestor je a ako ho charakte
rizovať.

„Samotní obyvatelia našich miest a obcí najčastejšie 
vnímajú verejný priestor cez majetkovoprávne vzťahy – 
rozlišujú priestor verejný a priestor súkromný. V európ
skom ponímaní je verejný priestor skôr vymedzený  
schopnosťou poskytnúť platformu na komunikáciu medzi 
ľuďmi. Verejné priestory sú miesta, kde sa ľudia stretávajú 
– kde spolu komunikujú všetky vekové skupiny bez ohľadu 
na sociálne začlenenie,“ popisuje problematiku prof. 
Šlachta.

Ostatné obdobie ukázalo, že v našich obciach a mes
tách je málo verejných priestorov upravených, bezpečných, 
ktoré ľudí inšpirujú. Prečo je tomu tak a prečo napríklad 
v škandinávskych krajinách je verejný priestor prioritou  
pri tvorbe územných plánov mesta a obce sme sa pokúsili 
zistiť priamo vo Švédsku – v krajine, ktorá je z hľadiska 
úrovne kvality života pre mnohé európske krajiny stále 
vzorom. Nielen pre vysokú tvorbu HDP, ale aj pre spôsob 
vnímania štátu, spoločnosti, politiky, platenia daní, tvorby 
a ochrany životného prostredia zo strany jeho obyvateľov. 
Štát tu nie je vnímaný ako nepriateľ, ktorého keď „nedo
behneme” my, tak „dobehne“ on nás, ale ako spoločný 
„produkt“ snaženia sa občanov, ktorý vznikol na to, aby 
nás chránil, vytvoril nám nielen podmienky na prácu,  
ale aj relax, výchovu detí, a aby nás spájal. Takto silno sú 
potom zo strany obyvateľov vnímané aj spoločné verejné 
priestory, potreba ich budovania a ich uprednostňovanie 
pred inými typmi stavieb – či už na výrobu, obchod,  
alebo bývanie.

Aj v našich podmienkach sa mnohé zmenilo. Dobre  
si pamätáme šedivé námestia s ošarpanými budovami 
v našich mestách a obciach z konca minulého storočia.  
„Aj pomocou eurofondov sa podarilo urobiť celý rad vyda
rených revitalizácií,“poznamenáva prof. Ján Bahna, prezi
dent Spolku architektov Slovenska. „Nevedno však, prečo 
sme sa obmedzili iba na námestia, veď ľudia žijú a komu
nikujú aj v iných priestoroch – vo vnútroblokoch sídlisk, 

na nábrežiach riek, na promenádach, v parkoch aj na det
ských a športových ihriskách.“ Tieto však neboli „oprávne
nými“ územiami na revitalizáciu. Možnosti na ich revitali
záciu sme si obmedzili sami, nie Brusel. Aj naša 
spoločnosť sa vyvíja a dospieva.

kam sa podeli autá?
To, čo v minulom storočí nevnímali mestá ako ťaživý 
problém, je parkovanie áut – a doprava v mestách vše
obecne. Veľmi veľa zelene a voľných plôch bolo obetova
ných, aby tam dnes mohli stáť autá. Vo švédskych mes
tách a v Kodani sme sa pýtali: A kam sa podeli autá?  
Táto absolútna priorita našich miest v Škandinávii 
 ustupuje cyklodoprave a kvalitnej hromadnej doprave.  
Nie sviatočnej cykloturistike, ale riadnej, plnohodnotnej  
a premyslenej cyklodoprave, s doriešeným a bezpečným 
pakovaním. Údržba cyklochodníkov je taká kvalitná, 
že cyklodoprava sa stala celoročnou záležitosťou  
a dnes predstavuje spôsob života, na ktorý si občania 
v Škandinávii už zvykli.Ďalšou významnou novinkou  
pre nás bolo, že autá sa sťahujú v novostavbách pod  
zem, alebo sa parkovanie stáva súčasťou budov až do 
šiesteho podlažia. V nových štvrtiach Kodane, Malmö, 

Göteborgu neparkujú autá na verejnom priestranstve pria
mo pred domom. Tam je priestor pre zeleň, šport a hry.

skutočná spolupráca mesta a obyvateľov
Vlastné empirické poznatky z exkurzií v Malmö, Götebor
gu, Tranåsu, Helsinborgu a Kodane sme mali možnosť 
konzultovať s odborníkmi zo švédskej samosprávy, špecia
listami na tvorbu a tiež prezentáciu územných plánov.  
Zaujímavé diskusie odzneli aj medzi našimi a švédskymi 
architektmi. Čo nás úprimne prekvapilo, bol reálny záujem 
zo strany predstaviteľov škandinávskych miest informovať 
občanov o budúcich zámeroch mesta a regiónu. Nebola to 
transparentnosť v zmysle „dali sme to na webovú stránku 
mesta – kto chce nech si prečíta“. Škandinávske mestá 
sa snažia vytvoriť príbeh, ktorého súčasťou sú aj obyvatelia 
mesta, príbeh, ktorý spolu konzultujú. Vytvárajú tak 
priestor pre dlhodobú spoluprácu mesta a jeho obyvateľov.

Potenciál neinvestičných projektov 
Táto priaznivá situácia v rozvoji verejných priestorov ne
vznikla v Škandinávii ani naraz, ani zo dňa na deň. Ich kultú
ra sa generuje po stáročia. Magistráty miest venovali veľa 
úsilia aj finančných prostriedkov na komunikáciu s obyva
teľmi. Často na to šikovne využívali soft projekty financova
né z eurofondov. Práve tie soft projekty, ktoré sú u nás pod
ceňované – pretože nie sú investičné. Sú to tie peniaze, 
ktoré sme u nás nedokázali pre nezáujem vyčerpať ani v jed
nom programovom období. Dobrým príkladom je urBact 
– európsky program výmeny znalostí, skúseností a hľadania 
riešení v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest. URBACT 
má deväť tematických oblastí a 56 projektov. S jeho štruktú
rou sa vo Švédsku oboznámili aj naši primátori. Ako príklad 
uvádzame niekoľko vybraných tém:
•  Active Travel Network – Podpora zmeny návykov pri 

preprave na kratšie vzdialenosti – podpora cyklodopravy 
a pešej prepravy v malých a stredne veľkých mestách.

•  Building Healthy Communities – Výmena skúseností 
medzi mestami s cieľom prípravy politík na podporu 
zdravého životného štýlu v mestách.

•  CASH (Cities Action for Sustainable Housing) – Hľada
nie inovatívnych riešení pre obnovu sociálneho a ceno
vo dostupného bývania, so zameraním na zníženie ener
getickej náročnosti budov.

•  CityRegion.Net – Kľúčová úloha miest v rámci integro
vaného rozvoja regiónov – mestá ako hnací motor soci
álneho a ekonomického rozvoja.

•  Creative Clusters – Podpora vzniku kreatívnych aktivít 
v mestách všetkých veľkostí. Podpora kultúrnych centier, 
centier kreativity, kreatíveho podnikania (biznis aktivity 
so zameraním na kultúru).
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Vodné prvky v parteri obytných štvrtí v Malmö

Jachtový prístav a nábrežie v Malmö

Prístav a opera v Göteborgu

Terasové bývanie nad garážami

Jeden z najstarších mestských parkov s detskými ihriskami v Yenköpingu

Terasy nad morom v Helsinborgu – balvany zo švédskej žuly sú súčasťou úpravy nábreží
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chata MaŠa
Michal Mihaľák, ján kanócz 

Výroba a montáž drevenej nosnej konštrukcie:  
ART WOOD, s.r.o.
Projekt: 2008 – 2009
realizácia: 2010 – 2013
Podlažná plocha: chata 80,5 m2, terasa 84 m2

lokalita: Nižný Klátov (Košický kraj)

V blízkosti mesta Košice, v chatovej oblasti obkolesenej 
záhradami, potokom a lesnou scenériou levituje nenápadný objekt 
chaty. Jej dve vzájomne sa prelínajúce hmoty reagujú na mierne 
svahovitý terén pozemku. Okolo nich sa vinúce terasy tvoria 
medzičlánok medzi chatou a okolitou prírodou.

Rešpektovanie úrovní terénu so stúpaním smerom na západ 
sa prejavilo v celkovej dispozícii chaty. Vtipnou diagonálnou 
 komunikáciou – schodiskom v prieniku hmôt – sa podarilo 
prepojiť jednotlivé, v úrovniach separátne časti chaty. Nižšia 
denná časť pozostáva z priestrannej obývacej izby s krbom, 
 kuchynského a jedálenského kútu a menšieho technického 
 zázemia potrebného pre bežný chod domácnosti. Vyššiu  
úroveň tvoria izby a kúpeľňa. 

Jednotlivé priestory sú presvetlené francúzskymi oknami. 
V kombinácii s posuvnými dverami plynule prepájajú interiér 
s terasou a nabádajú na pohľad do exteriéru. Zotrieť hranicu 
medzi interiérom a exteriérom v čo najväčšej možnej miere bolo 
hlavným zámerom projektu. Zo všetkých priestorov je preto 
možné vyjsť na terasu, ktorá lemuje objekt chaty z juhozápad
nej a z východnej strany a umocňuje priamy kontakt s okolitými 
lesmi.

Nosný systém chaty tvorí masívna drevená konštrukcia. 
 Obvodové steny, stropy i podlaha sú z masívneho dreva – z dre
vených panelov, ktoré vznikli vzájomným spájaním menších do
siek (fošní) klincovaním. Všetky konštrukčné prvky tvorí masív, 
na rozdiel od bežných sendvičových drevostavieb, kde základ 
tvorí nosný rám obložený z interiéru a exteriéru. V prípade chaty 
Maša tvorí exteriér a interiér jeden a ten istý panel, či už stenový, 
alebo stropný. Ľahkosť konštrukcie umožnila použiť bodové zalo
ženie stavby na pätkách.

Vertikálne členenie obvodových panelov a stropných dosiek 
vzniklo vzájomným striedaním fošní. Táto štruktúra pôsobí v hre 
svetla pitoreskne. Pôsobenie poveternostných vplyvov sa bude 
podieľať na zaujímavej premene výrazu stavby v čase.

Pozornosť púta aj zelená strecha chaty, ktorú tvoria šikmé 
pultové plochy bez vyložení. V ich prieniku sú svetlíky schodiska. 
Zelená vegetačná strecha v kombinácii s drevenou kulisou stien 
harmonicky integruje chatu  
do prostredia. 

Nenútenosťou a nekonvečným riešením som sa pokúsil 
zhmotniť vlastný názor na architektúru, možno podvedome  
odkazujúc na naše korene...

M I C H A L  M I H A Ľ Á K
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ako sa vám darí dostať vyššiu priestorovú kvalitu do „štandardného“ develo-
perského zámeru a rozpočtu?
sP: Zadania developerov sú veľmi pragmatické. Niekedy sa mi zdá, že ľudia na Slovensku 
neočakávajú nič špeciálne. Ale my sa snažíme dať im v architektúre viac. Lenže to „viac“ 
musí byť v rámci ceny štandardu. Naše realizácie nie sú finančne náročné. Za cenu štan
dardu sa snažíme urobiť niečo neštandardné – nie v materiáli či veľkosti ale priestorovo, 
hrou s priehľadmi... aby ľudia mali z priestoru nový zážitok. Chcem, aby si ľudia, ktorí 
prídu do našej budovy, povedali – to je super nápad! Malé architektonické prekvapenia 
a výmysly robia naše projekty zaujímavými a zároveň zvyšujú komfort ich užívania.

Za rozhovor ďakuje
D O M I N I K A  B E L A N S K Á

Máte za sebou stáže v zahraničných architektonických kanceláriách.  
Motiváciou odísť býva snaha získať skúsenosti. Čo však bolo dôvodom  
pre váš návrat na slovensko?
soňa Pohlová: Nechceli sme začať rovno zo školy, bez znalostí, bez predstavy ako to 
funguje vo svete. Zistili sme, ako je v zahraničných ateliéroch a videli sme, kam sa dá  
v architektúre dostať. Ale chceli sme sa venovať vlastnému ateliéru – vložiť tieto skúsenosti 
do Nice Architects. 
tomáš Žáček: Chceli sme robiť architektúru po svojom. Už počas štúdia sme pozvoľna 
spolu začali pracovať na súťažiach a menších projektoch. Keď sme doštudovali a vrátili sa 
zo stáží, začali sme spolu pracovať naplno a živiť sa touto prácou.

ako sa vaše skúsenosti v zahraničných ateliéroch premietli do spôsobu práce 
vášho ateliéru?
sP: V dánskom ateliéri 3XN mi bol veľmi sympatický ich priateľský, nenadradený prístup 
ku všetkým zamestnancom. Napriek tomu, že vedúci ateliéru sú veľké osobnosti, vždy si 
našli čas na malý rozhovor. V ateliéri si boli ľudia rovnocenní, vládla tam príjemná atmo
sféra. Aj my sa snažíme byť k stážistom v našom ateliéri milí, dať im šancu sa prejaviť aj 
v kreatívnej časti projektu, aby nemali pocit, že tu len niečo „odmakajú“, ale aby ukázali 
svoje schopnosti a niečo sa aj naučili.
tŽ: V BIG vypracujú pre každý projekt päťdesiat variant. Presne takto my nepracujeme, bo
la by to absolútna strata času. Vypracúvame maximálne tri adekvátne a skutočne fungujúce 
varianty, ktoré stoja za overenie. Snažíme sa, aby čas, ktorý venujeme práci, bol strávený 
príjemne, aby náš ateliér nebol továreň. Po skúsenosti zo zahraničia máme tiež veľkú moti
váciu expandovať za hranice Slovenska. Nechceme pôsobiť len na lokálnom trhu, chceme 

sa rozvíjať, mať trochu väčší ateliér. Získavať zaujímavé zahraničné zákazky zo Slovenska  
je síce problematické, ale veríme, že je to len otázka času, kým bude možné pracovať naraz 
na projektoch na Slovensku a odskočiť si na služobnú cestu do Francúzska alebo Uruguaja.
sP: Videla som, ako ďaleko sa v architektúre dokázal dostať ateliér 3XN, ako sa každým 
projektom zlepšujú. Je dôležité mať na pamäti, že je to možné, aj keď to môže trvať dvadsať 
rokov.
tŽ: Pracujeme na sebe a hľadáme nové výzvy. Ale mám dojem, že v rámci bežných postu
pov je na Slovensku výziev málo alebo sú pomerne malé.

Čo je pre vás v architektúre na slovensku výzvou?
tŽ: Nedávno sme vyhrali súťaž na Parkhill. Je to pre nás výzva – väčšia mierka prináša iné 
problémy. Ešte stále však nie je rozhodnuté, ktorý z ocenených návrhov bude realizovaný. 
Chceli by sme robiť rôzne typy zákazok, občas si „odskočiť“ od obytnej architektúry. Verej
né a kultúrne budovy sa, bohužiaľ, na Slovensku v súčasnosti veľmi nestavajú.
sP: Získať u nás zaujímavú zákazku je ťažké v porovnaní zo zahraničím, kde sú architekto
nické súťaže samozrejmosťou a kde majú aj mladé ateliéry šancu sa realizovať a zviditeľniť, 
robiť na pekných projektoch, divadlách, celých mestských štvrtiach... Preto sa často zapá
jame do zahraničných súťaží a vyberáme si témy, ku ktorým sa tu nedostaneme. Nechceme 
byť tradičná projekčná kancelária, ktorá ročne vyprodukuje tridsať bytoviek.
tŽ: V rámci jednej témy alebo typológie sa určite dá zlepšovať, ale už by sme chceli niečo 
nové. Páči sa nám mixovať rôzne témy – chvíľu robiť bytovky, chvíľu landscape dizajn, 
potom výskum – napríklad ako keď sme robili knihu Vlna 68 – 84 o mladých slovenských 
architektoch. Chceme sa venovať aj presahom architektúry do rôznych disciplín, nie len 
typickej projekcii.

Na súťaži Parkhill ste spolupracovali s krajinnými architektmi zo štúdia 2ka. 
Vyhľadávate spolupráce s inými profesiami?
tŽ: So záhradnými a krajinnými architektmi spolupracujeme dlhodobo. Do každého pro
jektu sa snažíme začleniť zeleň, aj do bytoviek, vždy aspoň malý kúsok zelene, malé átrium, 
ktoré projekt ozvláštni, aj keď to nie je v prvom pláne investora. Veľmi radi by sme robili 
špecifické zákazky, pri ktorých je potrebné spolupracovať s ďalšími odborníkmi a znovu sa 
pri tom naučili niečo nové.
sP: Na interiéroch často spolupracujeme s textilnými dizajnérmi, napríklad so značkou 
Puojd.

Čím sa odlišujete od iných mladých architektonických ateliérov na sloven-
sku?
sP: Máme široký záber, snažíme sa typy projektov obmieňať a robíme aj do zahraničia. 
Darí sa nám umiestnovať v súťažiach, naše projekty publikujú v zahraničnej tlači...  
Zadanie, napríklad na bytovky, býva vždy rovnaké. Snažíme sa preto „prekopať“ celé  
zadanie – prvotnú ideu zákazníka, lebo často nevie, čo všetko by sa dalo spraviť inak. 
 Zadanie otočíme, pozrieme sa naň z druhej strany, hľadáme iné východisko, napríklad 
 filozofické. Chceme posunúť výsledok aj vnímanie architektúry užívateľmi. Napríklad si 
skúsime predstaviť, čo môže ľuďom vadiť na klasickej bytovke a hľadáme na problém 
 prekvapivú odpoveď, jednoduché riešenie.
tŽ: Vo svojej podstate sú naše projekty veľmi jednoduché, ale vždy majú niečo navyše. 
Napríklad v prípade bytovky Turecká znelo zadanie čo najviac dvojizbových bytov. Využitím 
mezonetového typu sme vytvorili namiesto klasickej bytovky skupinu „domčekov“, ktorá 
zaujímavo hrá v mierke Senca. Ľuďom sa to zjavne páčilo, byty sa rýchlo predali.
sP: Nikto nečakal, že spravíme malometrážne mezonety. Vymysleli sme si vlastný typo
logický druh. Snažíme sa prekvapiť, ale nerobíme to len pre efekt, ale aby to užívateľom 
prinieslo viac priestorovej kvality. Je dobré, keď má pozemok nejaké obmedzenie alebo 
špecifikum, lebo z neho vieme vyťažiť nápad. Najhoršie je stavať „na zelenej lúke“. Dobre 
sa nám pracuje, keď je pozemok zložitý, alebo keď sa zdá, že zámery investora sú s pozem
kom takmer nezlučiteľné.
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r NIcE archItEcts: logicky, ale s láskou 
Ing. arch. tomáš Žáček absolvoval inžinierske štúdium na FA STU a KA SvF STU v Bratislave. Pracoval v ateliéroch Aurex (SK),  
Mitchell & Associates (IE), Dominique Perrault (FR), BIG (DK) a Willy Muller (ES). Je autorizovaným architektom SKA..

Ing. arch. soňa Pohlová vyštudovala na FA STU a absolvovala ročné štúdium na La Salle Barcelona. Pôsobila v ateliéroch Aurex (SK),  
Vallo Sadovsky (SK), Barbarela (ES) a 3XN (DK).

Ing. arch. Igor Žáček absolvoval inžinierske štúdium na FA STU BA a zahraničný študijný pobyt na University of Liverpool.  
Pracoval v ateliéroch AUREX (SK), VenhoevenCS (NL) a A2Studio (NL).

Nice Architects je progresívne architektonické štúdio so sídlom v Bratislave, jeho ambície však presahujú hranice Slovenska.  
Zakladatelia štúdia – Tomáš Žáček, Soňa Pohlová a Igor Žáček – vo svojej tvorbe využívajú bohaté skúsenosti načerpané vo svetovo  
uznávaných architektonických ateliéroch (BIG, Dominique Perrault, 3XN). Za posledné dva roky sa na slovenskej architektonickej  
scéne zviditeľnili vďaka realizovaným projektom, celosvetovému ohlasu a víťazstvám v architektonických súťažiach. 
Nice Architects prinášajú originálny pohľad na výzvy súčasnej architektúry. Do svojich návrhov integrujú najnovšie poznatky  
zo sociálnych i technických disciplín ako aj z každodenného života. Nice Architects k projektom pristupujú logicky, ale s láskou.

Nice architects
Páričkova 18
Bratislava

www.nicearchitects.sk

Polárka – bytový dom, Moyzesova ulica, senec, 2011 – 2012, realizácia

„Našim cieľom bolo vytvoriť sociálne bývanie, ktoré môže byť aj architektonicky zaujímavé a inovatívne. 
Využili sme ponúknutý výhľad, ale zároveň dbali na intimitu každého bytu, keďže objekt sa nachádza 
priamo pri ceste. Systém krytých balkónov umožňuje istú dávku súkromia na exponovanej uličnej 
fasáde, pri dostatočnom presvetlení bytov. Steny balkónov sa otvárajú za slnkom a dávajú fasáde 
a celému domu charakteristický výraz.“

houseboat – 3. miesto vo verejnej architektonickej súťaži 
v kategórii houseboat/chata, 2011

Houseboat je alternatívou ku klasickej „dunajskej“ konštrukcii 
hausbótu. Spodné podlažie je zanorené do vody z dôvodu udržania 
nízkeho profilu a blízkeho kontaktu s vodou. Strešná terasa 
zväčšuje úžitkový priestor domu, navyše, časť strechy vyzdvihnutá 
nad vodu slúži ako skokanský mostík. houseboat funguje ako 
samostatná funkčná jednotka, avšak môže byť rozšírená o ďalšie 
moduly, napríklad plávajúcu záhradu, technologický modul,  
detský bazénik apod.

Parkhill – 1. miesto vo verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaži, 2012

„Priniesli sme výhodné riešenie danej lokality vo forme umiestnenia domov po okraji pozemku, vďaka 
čomu vznikol v strede grandiózny poloverejný park spojený s existujúcou Gaštanovou záhradou. 
Kompozícia domov v hornej časti riešeného územia rešpektuje tvar amfiteátra, kde javiskom sa stáva 
zelený vnútroblok a panoráma Bratislavy. Prvé dve podlažia domov sú vďaka prirodzenému tvaru 
pozemku polozapustené. Umiestnili sme do nich garáže, a tak sme vnútroblok oslobodili od 
autodopravy.“

Vlna 68-84 – publikácia, 2010, IsBN 978-80-80859-21-3 
Katarína Trnovská a Tomáš Žáček (Nice Architects) sú autormi 
knihy, ktorá je správou i komentárom aktuálnej situácie mladej 
slovenskej architektúry. Produkciu generácie 196884 analyzujú 
texty Hansa Ibelingsa (NL), Ivana Gürtlera, Márie Topolčanskej 
a Imra Vaška. Prácu architektov a ich ateliérov vyhodnocujú na 
vzorke 111 vybraných projektov, 41 architektov a architektonických 
kolektívov, ilustrovanej bohatým fotografickým materiálom.

tallin – 1. odmena v medzinárodnej anonymnej súťaži, tallin, 2013

Obytná štvrť Väike Oismäe v Talline je príkladom úspešného riešenia panelovej výstavby 70tych 
rokov. Jej najväčším (avšak nevyužívaným) benefitom sú veľkorysé verejné priestory. Navrhli sme 
v nich situovať zvieraciu rezerváciu, najmä okolo stredového jazierka a priestor doplniť adekvátnou 
zeleňou a sériou pavilónov s rôznymi funkciami (wifi, kŕmidlá, miesto stretnutí, učebne pre susedné 
školy...). Koncept dopĺňa aplikácia pre mobil – lokálna sociálna sieť s náučnou funkciou. 

Borša – rekreačný objekt, 
hrubá Borša, od 2010,  
vo výstavbe

Rekreačný objekt, ktorý sa dá  
využiť v prípade potreby i na trvalé 
bývanie, sa nachádza pri jazere 
a v blízkosti golfového areálu. 
Želanie klienta „najmenší ako sa  
len dá“ sa odzrkadlilo v dome, ktorý 
má všetky znaky „minimal house“, 
ale ponúka priestorový zážitok vily. 
Hlavný obytný veľkopriestor je 
otvorený smerom k vode na juh. 
Hmota domu je zo strany ulice 
puristická, avšak od jazera sa 
strecha aj hmota lámu do rôznych 
rovín, akoby sa vlnili smerom 
nadol, k vodnej hladine.

turecká – bytový dom, turecká ulica, senec, 2011 – 2012, realizácia

„Požiadavka investora znela vytvoriť čo najviac bytov na veľmi limitovanom a stiesnenom pozemku. Našou ambíciou bolo vytvoriť originálnu 
tvarovo čistú budovu v ostrom kontraste k okolitej chaotickej výstavbe. Kvôli efektívnejšiemu využitiu plochy a lepšiemu prístupu k bytom 
sme minimalizovali spoločné komunikačné priestory a navrhli sme 11 mezonetových bytov – nízkonákladových, ale veľkorysých – majú 
veľké okná, výborné priestorové kvality a privátnu záhradku na prízemí alebo veľkú terasu na podlaží. Pre zvýšenie kvality obytného 
prostredia sme stavbu doplnili o zdieľané zelené patio na druhom poschodí a vnútornú chodbu sme presvetlili prirodzeným svetlom.“
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cena profesora karfíka  
na fakulte architektúry

V júni 2013 v relatívne pokojnej atmosfére po skončení 
hektického semestra sa na Fakulte architektúry konalo 
príjemné pracovné stretnutie architektov. Zasadala komisia 
študentskej súťaže o Cenu profesora Karfíka za najlepšiu 
študentskú ateliérovú prácu v oblasti architektonickej tvor
by za akademický rok 2012/2013. Súťaž vyhlásil Ústav 
architektúry obytných budov v súlade so štatútom Ceny za 
študentskú tvorivú vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť. 

Súťažné návrhy prihlasujú sami študenti 1. a 2. stupňa 
štúdia na Fakulte architektúry STU, na základe odporúča
nia vedúceho pedagóga. Komisia zasadala dňa 26.6.2013. 
Predsedom komisie bol prof. akad. arch. Ing. arch. Ján 
Bahna, členmi komisie boli Ing. arch. Ľubomír Králik,  
Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD., Ing. arch. Dagmar 
Mikušková, PhD., Ing. arch. Jozef Bátor, PhD., Ing. arch. 
Ľubica Selcová, PhD., Patrik Bartas – zástupca študent
ského parlamentu a tajomníčkou bola Bc. Kristína Baňáko
vá. Rozhodovanie komisie prebehlo v troch kolách. Do 
každého nasledujúceho kola postúpili návrhy, ktoré získali 
nadpolovičný počet hlasov.

Prvú cenu sa rozhodla komisia udeliť projektu s názvom 
Proces od Ivany Čobejovej, študentky 3. ročníka baka
lárskeho štúdia na FA STU, ktorý vypracovala pod pedago
gickým vedením Ing. arch. Ľubice Selcovej, PhD. Názov 
Proces predstavuje proces tvorby výsledného solitérneho 
objektu – hostela, navrhnutého pre mestskú prieluku v his
torickom centre Bratislavy – od vzniku myšlienky, cez 
 niekoľko variant hmotovopriestorového a dispozičného 
riešenia ako nekonvenčného bývania pre mladých, až po 
detailnejšie prepracovanie jedného finálneho návrhu. 
 Varianty sa líšili umiestnením komunikačného jadra v pô
doryse budovy, svetlými výškami podlaží a počtom lôžok, 
spôsobom radenia izieb, veľkosťou a druhom spoločenskej 
vybavenosti hostela a niesli názvy charakterizujúce polohu 
komunikačného jadra v pôdoryse: Mosty, Von, Jadro, Ekvi
dištanta, Azyl. Každý variant autorka rozpracovala do pod
robného dispozičného a priestorového riešenia jednotlivých 
podlaží s detailným porovnávacím prepočtom percentuál
neho pomeru obytnej časti k časti spoločenskej a k časti 
komunikácií. Názov Proces vystihuje hravosť projektu, hľa
danie optimálnej a zároveň nekonvenčnej dispozície pre
chodného bývania pre mladých ľudí s pridanými priestormi 
pre spoločenský kontakt ubytovaných a tiež pre občerstve
nie širokej verejnosti. Parter objektu umožňuje prístup ve
rejnosti zo Župného námestia do Michalskej (Vodnej) prie
kopy. Čistý minimalistický grafický prejav je doplnený 
o ilustrácie, kresbičky zo života a fungovania hostela.

Autorom súťažného návrhu, ktorý získal 1. odmenu je  
Bc. filip Pipiška, študent 1. ročníka inžinierskeho štú
dia na FA STU. Projekt vypracoval pod pedagogickým ve
dením hosťujúceho profesora Ing. arch. Ľubomíra Závod
ného. Pozemok bývalého tradičného kina Hviezda sa 
nachádza v centrálnej časti Bratislavy so silným akademic
kým kontextom, ktorý vytvárajú fakulty STU. Študentské 
centrum hviezda, komplex troch objektov v prieluke, 
pracuje s funkčnou náplňou administratívneho bloku, blo
ku s prechodným bývaním pre študentov a bloku pre zába
vu, relax a kultúru. Je to zrelý a vývojaschopný návrh na 
úrovni architektonickej štúdie. Projekt je na vysokej grafic
kej úrovni a využíva názornosť realistických až komerčných 
vizualizácií na objasnenie priestorových vzťahov v rámci 
verejného zeleného priestoru parteru, v rámci interiéru, či 
mestských intervencií pred jednotlivými fakultami STU pre 
zlepšenie orientovanosti. Inovatívne narábanie s verejným 
priestorom predstavuje prerastanie zelene Grassalkovičo
vej záhrady cez zelený parter až do Námestia 1. mája.  
Na 2 NP sa nachádza viacúčelová sála, kaviareň a „zelené 
okno“, priznané na fasáde bloku administratívy. 

Súťažný návrh , ktorý si odniesol 2. odmenu, má názov 
juNák choc co. Študentka 3. ročníka bakalárskeho 
štúdia gabriela smetanová ho vypracovala pod peda
gogickým vedením Ing. arch. Ľubice Ilkovičovej, PhD. 
Venuje sa tématike výroby a oslavy čokolády. Továreň 
a múzeum čokolády situuje do lokality bývalého priemy
selného areálu Elektrovod a BAT v ohraničení ulíc Chalúp
kova, Čulenova, Landererova, s objektom industriálnej 
pamiatky Jurkovičovej Teplárne uprostred. V území  
sa počíta s jej ponechaním a konverziou na galériu.  
Idea umiestnenia továrne na čokoládu na pôdu bývalej 
elektrárne je pre autorku  určitým spôsobom očistenia, 

odľahčenia územia. Navrhovaná novostavba môže s Tep
lárňou a jej novou kultúrnospoločenskou funkciou vytvá
rať spoločný komplex. Hmotovo priestorové riešenie 
 objektu a architektonické stvárnenie fasád je výrazne 
ovplyvnené výrazom Jurkovičovej Teplárne. Komplex 
 čokoládovne pozostáva z dvoch samostatných objemov 
– z budovy továrne a budovy galérie, spojených tretím 
objemom premostenia. Zaujímavosťou návrhu je galéria
dopravník so sústavou rámp, určujúcich smer pohybu 
návštevníkov akoby na výrobnom páse. Členovia komisie 
pozitívne hodnotili koncepčný prístup ku riešeniu proble
matiky, hľadanie vzťahu navrhovaného komplexu s jestvu
júcim bývalým teplárenským objektom. Navrhovaný 
 súťažný objekt by však mohol byť umiestený aj v iných 
podobných lokalitách. Jeho nedostatkom je, že nereaguje 
na v súčasnej dobe začínajúcu realizáciu novej urbanistic
kej koncepcie zástavby. 

Ceny sú rozdelené a držiteľka prvej ceny sa bude uchádzať 
– v konkurencii prvých cien ostatných kategórií študent
ských súťaží, ktorými sú Cena prof. Vilhana, Cena prof. 
Piffla a Cena prof. Chrobáka – o najvyššiu Cenu dekanky 
v rámci študentskej tvorivej vedeckej, odbornej a umelec
kej činnosti za akademický rok 2012/2013.

Ľ U B I C A  S E L C O V Á
členka komisie

2. odmena
Továreň a múzeum čokolády JUNÁK CHOC Co.
študentka: Gabriela Smetanová 
pedagogička: Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.

1. cena – Cena prof. Karfíka 
Hostel na Župnom námestí (Proces)
študentka: Ivana Čobejová 
pedagogička: Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.

1. odmena
Študentské centrum Hviezda
študent: Bc. Filip Pipiška
pedagóg: Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosťujúci profesor

dIPloMoVky  
z katedry architektonickej 
tvorby VŠVu
galéria architektúry sas 
6. – 23. august 2013

V auguste sa v Galérii architektúry uskutočnila výstava 
diplomových prác absolventov a absolventiek Katedry 
architektonickej tvorby na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave, ktorí svoje štúdium úspešne dokončili 
v akademickom roku 2012/2013. Autorky a autori diplo
mových prác, čerství magistri umenia – Kristína Kráľová, 
Marianna Maczová, Vladimír Mrázik, Andrej Otepka 
a Veronika Trnovská – predstavili svoje projekty počas 
vernisáže formou komentovanej prehliadky. 

Premena panelového sídliska na mesto s novou štruktú
rou orientácie. Virálne architektonické štruktúry vyrasta
júce v prielukách sídliska. Nemesto ako nová paralelná 
krajina. Parametrické tekuté mesto. Interaktívny filmový 
park. Každá z diplomových prác má špecifickú tému, 
svojské spracovanie i autorský rukopis. Nachádzame 
však spoločné motívy: skúmanie väzieb súčasného života 
v meste s jeho hmotnou podstatou, testovanie potenciálu 
jeho nevyužívaných miest či zabudnutých štrbín a pred
stavenie prepracovanej celkovej vízie premeny zvolenej 
lokality na základe originálnej stratégie či metódy. 

Diplomové práce sú zavŕšením štvorročného baka
lárskeho a dvojročného magisterského štúdia. Práve 
v momente, keď absolventi vstúpili do novej etapy svojho 
profesionálneho života, mali návštevníci výstavy možnosť 
nahliadnuť do ich vizionárskych projektov a nájsť inšpi
ráciu pre uvažovanie o kreatívnych možnostiach súčasnej 
architektúry.

Mgr. art. kristína kráľová (1987, Bratislava) 
absolvovala magisterské štúdium v Laboratóriu architek
túry pod vedením prof. Imra Vaška. Zúčastnila sa na štu

dijných pobytoch v Paríži a v indickom Ahmedabade.
Vo svojej diplomovej práci testuje možnosti využitia 
filmových postupov pri formovaní architektonického 
priestoru. Vertovov filmový park je prepisom scény z fil
mu Kinoglaz z roku 1924 od režiséra Dzigu Vertovova do 
architektonického jazyka. Interaktívny filmový park, situo
vaný do nevyužitej lokality pod Mostom SNP v Bratislave, 
počas dňa zbiera zábery okolitého mesta a diania. V noci 
ožíva projekciami nazbieraných záberov a premiešava 
ich so zábermi natáčanými v reálnom čase. Každodenná 
realita mesta sa mieša s fiktívnou filmovou realitou do 
efemérnych atmosfér architektonického parku.

Mgr. art. Marianna Maczová (1988, Brati
slava) absolvovala magisterské štúdium architektonickej 
tvorby v Ateliéri architektúry II u Mag. arch. Petra Steca, 

ArtD. a študijné pobyty v Paríži, Kodani a v Helsinkách. 
Za svoju diplomovú prácu získala Cenu rektora VŠVU.
Premena mesta (Metabasis urbis) sa odohráva v bra
tislavskej Peržalke – v časti Dvory V. Do plynúceho 
priestoru modernistického sídliska nanáša „vrstvu orien
tácie“ – optimalizovanú sieť komunikácií a priehľadov, 
ktoré reorganizujú verejný priestor sídliska. Nové ulice 
a koridory definujú vyvýšené alebo zapustené objemy 
architektúr, stromoradia a stĺporadia v rôznych formáci
ách. Monumentálnu mierku sídliska zamieňajú za mierku 
chodca, dezorientáciu v priestore medzi solitérnymi 
objektmi panelových domov za perceptuálne uchopiteľnú 
štruktúru. 

www.woven.sk

Mgr. art. Vladimír Mrázik (1988, Bratislava) 
absolvoval magisterské štúdium architektonickej tvorby 
pod vedením Mag. Arch. Petra Steca, ArtD. v Ateliéri 
 architektúry II. Počas študijného pobytu v Miláne sa 
 venoval aj interiérovému dizajnu.

Vo svojom diplomovom projekte Virálne systémy v archi
tektúre sa zameriava na nevyužité prieluky v panelovej 
zástavbe Petržalky. Vytvára pre ne novú náplň na princípe 
parazitických architektúr. Do vertikálnych prieluk medzi 
panelovými domami vešia komplexne zakrivené štruktúry. 
Topologická hra ich povrchov ich umožňuje adaptovať na 
veľké spektrum funkcií. Novovzniknuté priestory na škále 
od úplne verejných, cez zdieľané – poloverejné, až po 
súkromné priestory tak prinášajú žiadaný gradient a pes
trosť sociálnych interakcií obyvateľov sídliska.

www.vladimirmrazik.blogspot.sk

Mgr. art. andrej otepka (1987, Bratislava) 
absolvoval magisterské štúdium v Laboratóriu architektú
ry prof. Imra Vaška. 

Tekuté mesto je architektonickou metódou a zároveň 
 komiksovým príbehom o archeológii strateného mesta, 
z ktorého po drastickej kataklizme zostali iba ruiny, legen
dy, staré mapy a pár indícií. Príbeh približuje pokus o ich 
interpretáciu formou novej urbanizácie: útek novodobých 
architektovnomádov z „kryštálových pevností“ (podob
ných dnešným mrakodrapom z kovu a skla) do sofistiko
vaných slumov, ktoré sú zárodkami Nového mesta. Vždy 
jedinečný obraz tohto budúceho mesta je založený na 
individuálnom čítaní a miešaní máp, ktoré už nedefinujú 
uličné čiary ale „intenzity hustôt, viskozity a štiepenia“. 
Pohľad na dramatický osud mesta vystríha pred už pre
biehajúcou skazou súčasných miest, ktorých obyvatelia 
sa stávajú obeťami nenásytného konzumerizmu a bez
ohľadnej urbanizácie.

www.2degree.net/andrejotepka

Mgr. art. Veronika trnovská (1989, Ružom
berok) absolvovala magisterské štúdium v Ateliéri archi
tektúry II Mag. Arch. Petra Steca, ArtD. Zúčastnila sa štu

dijného pobytu na Estónskej akadémii umenia v Talline. 
Vo svojej diplomovej práci skúma pojem „nemiesto“, 
ktorý označuje nevyužívané plochy v meste, miesta bez 
účelu, nedefinované, často obchádzané, avšak s veľkým 
potenciálom interpretácie a prisvojenia obyvateľmi mesta. 
Spájaním týchto miest na základe premyslených urbanis
tických a ekonomických pravidiel vytvára paralelnú kraji
nu (Nemesto), ktorá sa vinie pomedzi panelové domy 
Petržalky. Zahusťovanie sídliska novou výstavbou tak 
prináša nielen naplnenie aktuálnych potrieb obyvateľov 
(napríklad parkovania), ale tiež pridanú hodnotu vo forme 
infraštruktúry pre aktivity miestnych komunít a paralelnej 
„slobodnej“ pešej krajiny, otvorenej novým formám  
užívania priestoru.

www.issuu.com/vtrnovska

D O M I N I K A  B E L A N S K Á
kurátorka výstavy
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XI. sVEtoVÉ fóruM 
Mlady�ch archItEktoV 
v košiciach
15. – 26. 7. 2013

Myšlienka usporiadať Svetové fórum mladých architektov 
vznikla ešte v roku 2008, keď slovenské mestá (Bratislava, 
Košice, Prešov, Nitra, Martin...) súťažili o právo byť 
 Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013. Prešov
ský prípravný výbor, v ktorom boli aj architekti, vďaka 
môjmu vtedajšiemu členstvu v prezídiu FMJA (Medziná
rodná federácia mladých architektov) zaradil do svojho 
programu na rok 2013 aj Svetové fórum v Prešove. Európ
skymi hlavnými mestami pre rok 2013 sa napokon stali 
Košice a Marseille. Pre Prešovčanov to bolo sklamanie 
a na ambiciózny program EHMK sme v Prešove skoro 
zabudli. Ale ponuka FMJA usporiadať na Slovensku 
 medzinárodné fórum zostala. 

Na sklonku roku 2012 (napriek tomu, že táto akcia 
nebola súčasťou programu EHMK Košíce) sme po doho
vore s prezidentom FMJA Francois Roblinom a Zygmun
dom Knyzsewskim, členom prezídia FMJA, dohodli ich 
stretnutie s primátorom Košíc Richardom Rašim a hlavnou 
architektkou mesta Košice Petronelou Kiralyovou. Filozofia 
fóra predstaviteľov mesta zaujala a Mesto Košice ponuku 
prijalo. Na základe iniciatívy Spolku architektov Slovenska 
a Medzinárodnej rady francúzskych architektov (CIAF) 
v spolupráci s Medzinárodnou federáciou mladých archi
tektov (FMJA) na pôde Technickej univerzity v Košiciach 
usporiadalo mesto Košice 11. Svetové fórum mladých 
architektov na tému „Prinavrátiť rieku mestu – mestské 
premeny“. Udalosť získala podporu aj od Medzinárodnej 
únie architektov (UIA).

Na pripravované forum sa prihlásilo viac ako  
80 zahraničných architektov z 18 krajín sveta. Podľa 
pravidiel  FMJA sa fóra môžu zúčastniť mladí architekti 
do 40 rokov s ukončeným štúdiom. Medzinárodná komi
sia zložená z organizátorov (FMJA, CIAF, SAS a ÚHA KE) 
na aprílovom stretnutí v Paríži vybrala na základe prihlá
šok (obsahovali CV a krátky sumár prác na tému voda) 
24 zahraničných účastníkov a 6 uchádzačov zo Sloven
ska (15 žien a 15 mužov). Účastníci boli rozdelení do 
šiestich päťčlenných skupín. V každej skupine bol jeden 
slovenský účastník. Ostaní účastníci boli rozdelení tak, 
aby sa v skupine nestretli dvaja z jednej krajiny. Zastúpe
nie bolo zo všetkých kontinentov, od Nového Zélandu  
po Mexiko. Workshop viedli skúsení „starší“ architekti 
– tútori z Bulharska, Brazílie, Dominikánskej repuliky, 
Francúzska, Talianska, USA a dvaja pedagógovia  
z Katedry architektúry Fakulty umení Technickej  
univerzity v Košiciach. 

konferencia (15. – 16. 7. 2013)
Program fóra odštartovala dvojdňová Medzinárodná konfe
rencia, ktorú otvoril svojim príhovorom primátor mesta 
Richard Raši. Na otvorení konferencie sa zúčastnili: Albert 
Dubler – prezident UIA, Anton Čižmár – rektor Technickej 
univerzity v Košiciach, Frédéric Ragot – prezident CIAF, 
Francois Roblin – prezident FJMA a Ján Bahna – prezident 
SAS. Dvojdňovú konferenciu na tému fóra – Vráťme mestu 
rieku – moderovala Hlavná architektka mesta Košice  
Petronela Kiralyová. Za rečníckým pultom a v diskusiách 
pri okrúhlych stoloch sa vystriedali architekti a experti 
v oblasti dopravy, životného prostredia, vodohospodárstva 
a protipovodňovej ochrany: Alexander Bél (SK), Joao Diniz 
(BR), Istelianna Atanasova (BG), Martin Drahovský (SK), 
Albert Dubler (FR), Júlia Kolesárová (SK), Otakar Hrabov
ský (SK), Peter Nagy (SK), Vladimír Stano (SK), Martin 
Jerguš (SK), Frédéric Ragot (FR), Ladislav Kočiš (SK) 
a Ján Sekan (SK). 

Dvojdňový rokovací maratón nabitý informáciami 
o meste Košice, o vode v krajine, o riešeniach podobnej 
problematiky vo svete, o posolstvách a víziach do budúc
na, uzavrel prezident UIA Albert Dubler záverečnou rečou 
s pozvánkou na Svetový kongres UIA, ktorý sa uskutoční 
na budúci rok v Durbane.

Workshop (17. – 26.7. 2013)
Na záver druhého dňa konferencie sa uskutočnila poldňová 
exkurzia do údolia Hornádu. Po nej sa šesť medzinárod
ných pracovných skupín pustilo do práce. Združené ate
liéry Technickej univerzity, zaliate júlovým slnkom košické
ho leta, sa premenili na vyhňu myšlienok a riešení od 
nápadov zrelých pre realizáciu až po scifi. Napriek tomu, 
že workshop Svetového fóra mladých architektov nebol 
architektonickou súťažou, v závere medzinárodná porota 
vyhodnotila prácu tímov. Cena GRAND PRIX pre tím s naj
lepšími myšlienkami bola dostatočnou motiváciou zabojo
vať o prestíž. 

V závere prvého pracovného týždňa jednotlivé tímy 
predviedli pred tútormi a zástupcami ÚHA načrtnuté kon
cepcie. Ich autori, nezaťažení miestnymi reáliami, boli 
prinútení rozhodovať sa v krátkej dobe a vnášať poznanie 

a kultúru zo svojho prostredia do riešeného územia, čo 
prinieslo množstvo originálnych nápadov. Pre rovnomerné 
pokrytie riešeného územia boli tímom doporučené sektory 
pre doriešenie architektonickourbanistického detailu. 

Program fóra spestril sobotný výlet po trase Spišský 
Hrad, Žehra, Levoča, Vysoké Tatry – Štrbské pleso,  
Stará Ľubovňa a hostina s goralskou muzikou a tancom 
v reštaurácii pod hradom, v nedeľu doobeda prehliadka 
architektonických skvostov Košíc so sprievodcom  
v angličtine a poobede skutočný relax v prímestskej  
rekreačnej zóne Bankov s bazénom a grilovačkou. 

Druhý týždeň workshopu priniesol dozrievanie riešení, 
konzultácie s tútormi, intenzívnu prácu tímov hlboko do 
noci. Medzitým krátke návštevy práve finišujúcich stavieb 
Kunsthalle a Kulturparku, ktoré sú súčasťou programu 
košického EHMK a krátke osvieženia a debaty „v babylone 
jazykov“ – v tienistých kaviarničkách Kováčskej ulice. 

Záver týždňa sa niesol v duchu príchodu členov me
dzinárodnej poroty, ktorú viedol generálny sekretár UIA 
Michel Barmaki (LB). Do poroty pricestovali: generálny 
sekretár CIAF Pierre Marsan (FR), autor územého plánu 
Varšavy Rajmund Andrzejewski, viceprezdent SAS Štefan 
Šlachta, Martin Drahovský, člen predsedníctva SKA, prof. 
Jerzy Uscinowicz z Bialystoku (PL), prof. Jurij Kryvoručko, 
hlavný architekt Ľvova a Alexander Bél (SK). Členmi poro
ty sa automaticky stali aj členovia tímu tútorov: Štefan 
Mitro – riaditeľ SFMA – KE 2013 (SK), Francois Roblin 
– coriaditeľ (FR), Zygmund Knyzsewski (FR), Istelianna 
Atanasova (BG), Joao Diniz (BR), Zoltan saro (USA), Fer
ruccio Readaelli (IT), Domingo Abreu (DOM), Ján Sekan 
(SK), Andrea Bočková (SK).

Prezentácia projektov – finále workshopu – sa usku
točnila v piatok 26. júla 2013. Každý elaborát pozostával 
zo štyroch panelov, ktoré predstavovali analýzu, základný 
koncept riešenia, masterplán, architektonickourbanistický 
detail, a z jedného voľného panelu. Na prezentáciu pred 
porotou a publikom mal každý tím 30 minút, rozdelených 
na 10 min prezentáciu v slovenskom jazyku, 10 min pre
zentáciu v angličtine a 10 min na reakcie na otázky poroty. 

Maratón prezentácií šiestich tímov v posluchárni Združe
ných ateliérov predstavil projekty na vysokej úrovni spra
covania – obsahovej i grafickej. Verejná prezentácia dvoj
týždňovej práce pred medzinárodnou porotou, zástupcami 
mesta, Katedry architektúry TU Košice, kolegami – účast
níkmi workshopu a publikom, preverila schopnosť tímov 
svoj projekt obhájiť, okomentovať a operatívne reagovať  
na otázky poroty. Úspech prezentácie zvyšoval šance  
„zabodovať“. 

Finálnu prácu poroty otvoril čestný predseda poroty – 
primátor mesta Košice Richard Raši. Odbornej práci poroty 
predsedal Michel Barmaki, generálny sekretár UIA – po 
sčítaní hlasov a diskusii oznámil víťazov GRAND PRIX  
11. Svetového fóra mladých architektov a piatich držiteľov 
cien exeqvo. 

Záverečný ceremoniál odovzdávania cien usporiadali 
predstavitelia mesta v historickej sále Košickej radnice. 
Viceprimátor mesta Ján Jakubov privítal všetkých účastní
kov SFMA – KE 2013, ocenil prácu účastníkov a poďakoval 
im za invenciu a originalitu riešení návratu vody do mesta. 
Michel Barmaki, generálny sekretár UIA a predseda poroty 
SFMA, vyjadril spokojnosť s naplnením ducha fóra, poďa
koval mestu Košice za to, že umožnilo mladej generácii 
architektov sveta prezentovať svoju prácu na medzinárod
nej úrovni, za priateľskú a tvorivú atmosféru, za schopnosť 
spojiť rôzne kultúry pre spoločnú myšlienku a organizáto
rom Petronele Kiralyovej – ÚHA KE (SK), Zuzane Kolesáro
vej – ÚHA KE (SK), Štefanovi Zahatňanskému – TU KE 
(SK), Sophie Goodfriend – CIAF (FR) a Patricii Blanc – 
CIAF (FR) za úspešnú prípravu a hladký priebeh náročného 
svetového podujatia. 

Prípad tosan
V apríli na parížskom stretnutí organizátori fóra vybrali 
spomedzi viac ako 80 kandidátov sveta aj mladú nigérijskú 
architektku Tosan Omadsone. Všetkým vybraným účastní
kom, ktorí boli z krajín mimo Schengenského priestoru, 
som poslal oficiálne pozvania a zároveň som požiadal 
slovenské ambasády o aktívnu pomoc pri udeľovaní 
Schengenského víza. Po niekoľkých týždňoch sa telefonic
ky so mnou spojila Slovenská ambasáda v Nigérijskej 
Obuji. Pán konzul si osobne overoval všetky údaje ohľa
dom organizátorov akcie s poznámkou o veľmi nestabilnej 
situácii v centrálnej Afrike a snahe obyvateľov za každú 
cenu sa dostať preč. Pre ďalšie konanie odporučil oficiálny 
postup: kontaktovať cudzineckú políciu, vyplniť tlačivá, 
doložiť stanovy organizácie overené ministerstvom vnútra, 
deklarovať finančnú schopnosť organizácie, záruky, kolky, 
podpisy štatutárov. Po jeho splnení čakacie termíny na 
vyjadrenie polície, zaslanie diplomatickou poštou do Afri
ky; konzulát má potom ešte 60 dní na overenie a rozhodnu
tie... Spomenul som si na rok 1978, keď som chcel vyces
tovať za kamarátmi na „západ“: doporučenie od SZM, 
posudok zo školy, devízový prísľub od banky, vycestovacia 
doložka od polície, nocovanie pred ambásadami v Prahe 
čakujúc na víza, kolky, poplatky... Zahryzol som si do pery 
a dal sa do toho. Po ďalšom telefonáte z Obuji som pocho
pil, že „Schengen“ sa bojí mladej nigérijskej architektky. 
Požiadal som o podporu prezidenta UIA Alberta Dublera 
angažovať sa v „prípade Tosan“. Po intervencii Medziná
rodnej únie architektov a bývaleho predsedu UIA (zhodou 
okolností architekta z Nigérie) dostala Tosan schengenské 
víza deň pred začiatkom SFMA. Zavolala mi, či ešte môže, 
aj keď s meškaním, do Košíc pricestovať. Priletela o dva 
dni a z letiska som ju rovno zaviezol k autobusu, ktorý 
viezol účastníkov na obhliadku údolia Hornádu. Privítali  
ju obrovským aplauzom. 

Moje poďakovanie patrí Slovenskému konzulátu  
v Obuji, ktorý aj napriek prísnym predpisom Schengenu,  
aj keď na poslednú chvíľu, nabral morálnu silu a víza  
pre Tosan Omadsone vydal. 

Š T E F A N  M I T R O
člen prezídia SAS, riaditeľ SFMA – KE 2013

Tím č. 1 – GRAND PRIX – FMJA – F. Roblin (FR) – prezident FMJA, Magda Teterycz (PL), Marta Puig I Bosch (ES), Š. Mitro (SK) – riaditeľ 
SFMA, Maroun Lahoud (FR), Mária Kukučková (SK), M. Barmaki (LB)

Tím č. 2 – CENA SKA – M. Drahovský (SK) – SKA, Štefan Tkáč (SK), Jessica Yuen-Chi Lai (NZL), M. Barmaki (LB), Francesca Guffanti 
Pesenti (IT), Marine de la Guerrande (FR), neprítomný: Tiago Freitas (PT)

Tím č. 3 – CENA MESTA KOŠICE – J. Jakubov – viceprimátor Košíc, Zuzana Póorová (SK), Gabriela Pascu (RO), Najib Matar (FR), 
P. Kiralyová – hl. arch. mesta Košice, Stefano Rizza (IT), Eduardo Henrique Brandao Silva (BR), M. Barmaki (LB)

Tím č. 6 – CENA CIAF – P. Marsan (FR) – CIAF, Matúš Bačinský (SK), Tosan Omadsone (NG), M. Barmaki (LB) – UIA, Artur Toth (RO), 
Alexis Schulman (Mex), Laure Dezeuze (FR)

Tím č. 5 – CENA SAS – Amir Douzi (FR), Laura Santana Herasme (DOM), Jakub Jakubík (SK), M. Barmaki (LB), Ibrahim Al Hindi 
(Palestína), Marianna Kadinova (BG), Š. Šlachta (SK) – SAS

Medzinárodná konferencia – F. Ragot (FR) – prezident CIAF,  
A. Dubler (FR) – prezident UIA

Tím č.4 – CENA UIA – Fernanda Trindade (BR), M. Barmaki (LB) – gen. sekr. UIA, Reihan Denis Ruieneanu (RO), Rodrigo Cearra (ES),  
Peter Koban (SK), Julie Richard (FR)

Otvorenie medzinárodnej konferencie: F. Ragot (FR) – prezident CIAF, A. Dubler (FR)prezident UIA, A. Čižmár (SK) – rektor TU KE,  
R. Raši (SK) – primátor Košíc, P. Kiralyová (SK) – hlavná architektka mesta Košice, Š. Mitro (SK) – riadideľ SFMA KE 2013
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s.r.o, obaja za dvadsať rokov úspešného pôsobenia v oblasti zatepľovania bytových  
domov na Slovensku a za príkladnú dlhoročnú spoluprácu so spoločnosťou Baumit. 

Ani tento rok nechýbala na galavečeri cena Baumit Plyšová kocka, ktorou pravi
delne odmeňujeme subjekty, ktoré prispievajú k lepšej „fasáde“ našej spoločnosti. 
Cenu z rúk marketingového riaditeľa spoločnosti Baumit Ing. Tomáša Seppa a riaditeľa 
Únie ligových klubov Dušana Tittela prevzal Ján Kubovič – prezident Československej 
futbalovej akadémie v Malackách, ktorá neúnavne a s nadšením investuje už desať 
rokov energiu do prípravy a výchovy detského futbalového dorastu. Z ceny sa tešilo 
aj jedenásť mladých futbalistov, ktorí prišli spolu so svojimi trénermi a prezidentom 
akadémie prevziať toto spoločenské ocenenie. 

Spolu s ocenenými sa na vydarenom galavečeri súťaže BauMit Fasáda roka  
2012 zúčastnilo vyše 400 zástupcov obchodných partnerov, realizačných firiem, 

architektov, projektantov a spolupracovníkov spoločnosti Baumit. Vyvrcholením  
večera bolo hudobné vystúpenie skupiny Elánmánia pod taktovkou Jána Baláža  
a Vaša Patejdla.

zdroj: www.fasadaroka.sk

Baumit fasáda roka 2012
 
Zámerom súťaže Baumit Fasáda roka je oceniť diela, ktoré výnimočným spôso
bom spájajú invenciu architektov so špičkovou kvalitou použitých stavebných 
materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kulti
vácii našich miest, obcí a krajiny. Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť Baumit, 
spol. s.r.o.

V 7. ročníku súťaže Baumit Fasáda roka 2012 súťažilo spolu 144 objektov, ktoré splnili 
podmienky súťaže. To dokazuje, že architekti, projektanti i realizačné firmy sa stotožňujú 
s cieľom súťaže trvalo presadzovať a podporovať čo najvyššiu kvalitu fasád novostavieb, 
rekonštruovaných a sanovaných budov na Slovensku. 

Odborná porota v zložení doc. Ing. arch. Andrea Bacová PhD., prof. akad. arch.  
Ing. arch. Ján Bahna, Ing. arch. Ľubomír Závodný, PhDr. Ľudovít Petránsky a Ing. Ľuboš 
Fussek nominovala spolu 24 stavieb. Z tohto počtu bolo v kategórii Novostavba nomino
vaných 5 stavieb, v kategórii Rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova 5 stavieb, 
v kategórii Sanovaná historická budova 5 stavieb, v kategórii Rodinný dom 5 stavieb 
a v kategórii Zateplený panelový dom 4 stavby. Odborná porota po citlivom zvážení udelila 
5 hlavných cien a až 10 čestných uznaní. 

Víťazi si prevzali ocenenia na slávnostnom galavečeri 20. júla 2013 v priestoroch Slov
naft Refinery Gallery v areáli Slovnaft v Bratislave. Prezentácia víťazných diel a ich autorov 

na slávnostných galavečeroch sa stala nielen zaujímavou propagáciou najlepších diel  
a ich tvorcov, ale slúži verejnosti aj ako cenná inšpirácia do budúcnosti. 

Hlavnú cenu v kategórii Novostavba získala stavba Južné mesto zóna C1 – bytové 
domy. Cenu si z rúk garanta kategórie Ing. arch. Ľubomíra Závodného prevzal Ing. arch. 
Matej Grébert a Ing. arch. Miroslav Čatloš z architektonického ateliéru COMPASS, s. r. o. 
v Bratislave. 

V kategórii Rekonštruovaná a adaptovaná budova, ktorej garantom bol profesor  
akad. arch. Ing. arch. Ján Bahna, si hlavnú cenu za objekt Bytový dom na Americkej  
a Ľublanskej ulici v Bratislave prevzali Ing. arch. Angela Hornická a spoluautor  
Ing. Pavel Achberger. 

V kategórii Sanovaná historická budova získal hlavnú cenu objekt Meštiansky dom  
na Novej ul. 7 v Levoči. Cenu z rúk garanta Ing. Jozefa Baka si prevzal Ing. Ivan Tkáč, 
 vedúci Oblastného reštaurátorského ateliéru Levoča. 

Víťazom v kategórii Rodinný dom sa stalo dielo Južné mesto zóna C1 – rodinné  
domy. Cenu z rúk konateľa vydavateľstva Jaga Ing. Petra Halásza si prevzali architekt  
Ing. arch. Matej Grébert a hlavný inžinier projektu Ing. arch. Peter Cibulka. 

V kategórii Zateplený panelový dom získal hlavnú cenu objekt Bytový dom na Račian
skej 1719 Bratislave. Garantkou tejto kategórie bola Ing. arch. Ľubica Vitková, dekanka  
FA STU v Bratislave a cenu z jej rúk si prevzal Roman Bilský zo spoločnosti Ekonomservis, 
s.r.o., ktorá zateplenie objektu realizovala. 

Špeciálnu Cenu riaditeľa spoločnosti Baumit si prevzali z rúk Ing. Ľuboša Fusseka  
zástupcovia dvoch firiem z Turzovky: Ing. Martin Krištiak – konateľ spoločnosti  
TimexMartin Krištiak, spol. s r.o. a Ing. Miloš Zimka – konateľ spoločnosti Ecotherm, 

Víťaz v kategórii zateplený panelový dom
Bytový dom, Račianska 1719, Bratislava
Autor: Ing. arch. Jozef Mravec
Realizácia: EKONOMSERVIS, s. r. o., Staškov
Použité materiály: ETICS Pro minerál, NanoporTop, NanoporColor

„Neprekvapuje, že najmä v prípadoch, kde si investor nechal poradiť od architekta, panelový dom už 
nekričí ohňostrojom farieb, ale decentnejšie pristupuje k svojmu okoliu. Farebne neadekvátne riešenia 
s prevahou geometrických obrazcov, ktoré nerešpektovali pôvodnú tektoniku stavby, tak ustupujú 
triezvym a výtvarne adekvátnym riešeniam obohacujúcim prostredie.

Pri kategórii panelový dom však aj naďalej platí, že okrem vhodnej farebnosti fasád treba nevyhnutne 
sledovať aj kvalitu realizácie, a to predovšetkým pri riešení detailov, akými sú ostenia otvorov, balkóny, 
vstupy...“ sumarizuje situáciu v oblasti zatepľovania panelových domov PhDr. Ľudovít Petránsky.

Víťaz v kategórii Novostavba
Južné mesto zóna C1 – bytové domy, Žltá ulica, Bratislava – Petržalka
Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Juraj Česelský
Spoluautori: Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert
Realizácia: Chemkostav Michalovce, a. s., Alfa Devín s. r. o., Bratislava
Použité materiály: ETICS Pro minerál, NanoporTop 1,5 mm, GranoporTop 3 mm, SilikonTop 3 mm

„Novostavba Južné mesto v Petržalke má prehľadný urbanistický koncept a poskytuje 192 jedno až 
päťizbových bytov v nízkopodlažných obytných domoch. Bytové domy s názvom Slnečnice ponúkajú 
komfort bývania v nízkoenergetických stavbách v prostredí, ktoré je plné pohody a poskytuje všetkým 
maximálny komfort bývania, relaxu a pokojného domova. Architektonické riešenie a celková koncepcia 
projektu je veľmi prehľadná a jasná. Výrazné je horizontálne členenie trojpodlažnej časti bytov s veľkými 
lodžiami s tieniacimi prvkami, položenej na podnoži bytov s predzáhradkami. Architektonický výraz 
objektov je zámerne abstrahovaný a jednoduchý a vytvára tak pocit jednoznačnosti a príjemnosti,“ 
popisuje víťazný projekt novostavby Ing. arch. Ľubomír Závodný. 

Víťaz v kategórii sanovaná historická budova
Meštiansky dom, Nová ulica 7, Levoča
Autor a realizácia: Pamiatkový úrad SR, Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča
Použité materiály: Baumit sanačný systém WTA, Baumit Jadrová omietka, Baumit vonkajšia jemná 
omietka, regulátor nasiakavosti, silikónová farba

„Každý centimeter kubický hmoty fasády si vyžadoval osobitný prístup. Maľovaná korunná rímsa, 
štvorica stĺpov s dekoratívne a figurálne rozvinutými hlavicami, motív rokajov nad oknami, štukové 

nadokenné rímsy s mušľami prekonali cestu v podobe potreby spevnenia podkladu, ochrany pred 
degradačným pôsobením vodorozpustných solí a vlhkosti, a stabilizácie farebnosti obnaženého 
povrchu. Mimoriadna náročnosť prác spočívala nielen v problémoch s vlhkosťou a salinitou spodnej 
stavby, prenesených do zmiešaného muriva a jeho omietkovej povrchovej úpravy, ale najmä v silnej 
demineralizácii a agresivite vonkajšieho prostredia a s tým spojeného oslabenia väzieb historickej 
hmoty omietkovej vrstvy i farebnosti jej povrchu. Dosiahnutá obnova je dokladom vysokej umeleckej 
a remeselnej hodnoty a vedomostí minulosti a súčasnosti,“ približuje náročnosť procesu sanácie 
historickej fasády meštianskeho domu v Levoči garant súťaže Ing. Jozef Bako, PhD.

Víťaz v kategórii rodinný dom
Južné mesto zóna C1 – Rodinné domy, Žltá ulica, Bratislava – Petržalka
Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Lenka Beňušová, Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Miroslav Čatloš,  
Ing. arch. Juraj Česelský
Spoluautori: Ing. arch. Ján Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert
Realizácia: Matoušek CZ, a.s., Jevíčko; Prihlasovateľ: COMPASS, s.r.o.
Použité materiály: ETICS Star, NanoporTop, GranoporTop

„Architektúra radových rodinných domov je založená na objemovom rozčlenení základnej hmoty domu, 
ktoré je akcentované nielen vhodným farebným riešením, ale aj použitím štrukturálnej povrchovej 
omietky. Farba spolu s povrchovou úpravou fasády vytvára v tomto prípade dominantný a priťažlivý 
výtvarný architektonický prvok,“ popisuje víťaznú fasádu kategórie Rodinný dom doc. Ing. arch. Andrea 
Bacová, PhD. (Ústav architektúry obytných budov, FA STU).

Víťaz v kategórii rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova
Bytový dom, Americká 1 – Ľubľanská 2, Bratislava
Autorka: Ing. arch. Angela Hornická
Spoluautor: Ing. Pavel Achberger
Realizácia: Martinus, s. r. o. (1. etapa), Tikol, s. r. o. (2.etapa)
Použité materiály: ETICS Open, OpenTop

„Bytový dom sa nachádza 
vo štvrti, ktorá bola 
urbanizovaná po prvej 
svetovej vojne 
v dvadsiatych rokoch 
blokovými obytnými 
domami. Vtedy sa z Čiech 
aj k nám šírili pokusy 
o národný sloh – 
rondokubizmus 
a oblúčkový 
dekorativizmus. Tieto slohy 
ešte vyznávali fasádne 
remeslá a aj teraz si na ich 
rekonštrucii zgustla 
realizačná firma. Základná 
béžová farba je akcentovaná 
výraznými červenými 
rímsami a šambránami. 
Dom po rekonštrukcii 
pôsobí v blokovej štruktúre 
dôstojne a dominantne,“ 
komentuje víťazný projekt 
garant kategórie  
prof. Ján Bahna. 
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Škola moderného  
videnia  
BratIslaVská Šur 
1928 – 1939
Múzeum Mesta Bratislavy  
2. 7. – 1. 9. 2013

Na nádvorí Starej radnice v Bratislave sa konal krst dlho 
očakávanej knihy Ivy Mojžišovej – Škola moderného videnia 
– bratislavská ŠUR 1928 – 1939. Ubehlo osemdesiatpäť 
rokov od založenia tejto významnej školy, ktorá mala svoje 
vzory v moskovskom Vchutemase i v Bauhause. Škola ume
leckých remesiel položila základ moderného životného štýlu 
na Slovensku. Jej vznik bol významným kultúrnym počinom. 
V Múzeu mesta Bratislavy súčasne s krstom publikácie 
otvorili výstavu o činnosti a dejinách školy.

Škola umeleckých remesiel šírila poznatky o moder
nom pokroku vo výrobe, ovplyvňovala výrobu a bola pra
meňom vkusu svojej doby. Sídlila na Vazovovej ulici v no
vopostavenej budove od architektov Balán – Grossmann. 
Aj v architektúre bola manifestom nastupujúcej  novej 

doby. Umelecké remeslá sa rozvíjali v kontexte  nových 
architektonických prúdov. 

Na jedenástich špecializovaných oddeleniach školy 
 vyučovalo veľa významných osobností, napríklad Jozef 
Vydra (riaditeľ), Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Jaromír 
Funke, Júlia Horová, Karol Plicka, František Malý, Fran
tišek Tröster, František Reichentál, či Zdeněk Rossmann. 
Výstava predstavila aj práce niekdajších študentov ŠUR 
– Tibora Hontyho, Miloša Dohnányho, Heleny Tahyovej, 
Vladimíra Bahnu, Dagmar Rosúlkovej, Martina Brezinu, 
Ladislava Csádera a ďalších.

J Á N  M .  B A H N A

Po stopách architekta 
ladIslaVa hudEca

Centrum architektúry L. E. Hudeca – C.A.L.E.H.  
n. o. v tomto roku s finančnou podporou vládnych 
inštitúcií Slovenska, Maďarska a sponzorov vydalo 
novú publikáciu Kláry Kubičkovej, Evy Furdíkovej 
a Maroša Semančíka „Po stopách architekta  
L. E. Hudeca“.

Výskumnou prácou v archívoch, cirkevných matrikách, 
archívoch katastrálnych úradov a v dokumentoch, ktoré sa 
uchovali v rodinných zbierkach v podobe fotografií, koreš
podencie a spomienok, prinášajú autori nové poznatky 
o banskobystrickom rodákovi, ktorý žil a tvoril vo vzdialenej, 
dnes už dvadsaťtrimiliónovej metropole, v Šanghaji. 

Na základe matričných listín genealogička Eva Furdíko
vá dôsledne odkrýva korene rodinného zázemia a definitívne 
uzatvára polemiku okolo pôvodu Ladislava Eduarda Hudeca 
(8. 1. 1893 Banská Bystrica – 26. 10. 1958 Berkeley, USA).

Maroš Semančík podáva podrobné informácie o vzniku 
prvej realizácie mladého študenta budapeštianskej Uhorskej 
kráľovskej technickej univerzity – kúpeľnej kaplnky Panny 
Márie – Kráľovnej vo Vyhniach.

Klára Kubičková odhaľuje rodinnú hrobku Hudecovcov 
na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici ako druhé dielo 
zrealizované na Slovensku podľa projektu Ladislava Hudeca. 
Tu sa dal autor podľa svojho priania aj pochovať. 

Príbeh L. E. Hudeca je príbehom charizmatického 
človeka s veľkým talentom, húževnatosťou, ale aj človeka 
vysokých morálnych hodnôt a jeho zaujímavej, podivuhod
nej i strastiplnej cesty životom, príbehom naplnenia osudu 
človeka nielen po profesionálnej stránke. 

Ladislav Hudec je autorom najvýznamnejších stavieb 
Šanghaja. Čínska strana vyhlásila približne tretinu jeho 
realizovaných diel za kultúrne pamiatky. Bol autorom stavby, 
ktorá bola celé desaťročia najvyššou na ázijskom kontinente, 
budovy Park Hotela s výškou 83 metrov z roku 1934. 

Historičke architektúry Kláre Kubičkovej a kolektívu autorov 
sa podarilo napísať pútavú publikáciu, v podobe populárno

vedeckej knižnej formy, ktorá oslovuje nielen odbornú,  
ale aj širokú verejnosť. Svojou trojjazyčnou transkripciou 
spája krajiny a kontinenty podobne ako osud jej hlavného 
aktéra.

Knižná publikácia so 143 stranami vyšla vo formáte  
220 x 220 mm v pevnej väzbe. Ilustruje ju 156 aktuálnych 
farebných i dobových fotografií a dva mapové podklady.

Vydanie knihy pri príležitosti 120. výročia narodenia 
 architekta prispieva k rozvoju kultúry v odkaze významných 
osobností na poli architektúry, ku ktorým Ladislav E. Hudec 
bezpochybne patrí. Kolektívu autorov, vydavateľom, ale aj 
jednotlivcom, ktorí prispeli svojou pomocou k vzniku diela, 
patrí srdečná vďaka.

Publikácia bude oficiálne predstavená 7. októbra 
2013 o 17:00 v priestoroch spolku architektov 
slovenska na Panskej ulici 15 v Bratislave  
pri  príležitosti svetového dňa architektúry.

E V A  T E P L A N O V Á

aktuálna distribúcia publikácie:

Banská Bystrica: Informačné centrum mesta Banská Bystrica,  
www.icbb.sk

Bratislava: Kníhkupectvo Artbooks, FA STU, www.artbooks.sk

Komárno: Kníhkupectvo Madách, www.madachkonyv.com

Banská Štiavnica: www.antikvariatik.sk

odišla osobnosť svetovej architektúry 
hENNINg larsEN
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia, keď nám normalizačný režim nedovolil cestovanie 
po svete a poznávanie architektúry, chodil do čitárne Slovenskej technickej knižnice skromný 
žltý časopis o dánskej architektúre. Čím bol ten časopis skromnejší, tým bol vo vnútri zaujíma
vejší. Dánska architektúra prebrala v sedemdesiatych rokoch štafetu na špičke škandinávskej 

architektúry. Bola to trochu 
poetickejšia moderna, ktorá 
zdedila ducha Hansa Chris
tiana Andersena.

Z tých rokov si pamä
tám víťazné súťažné návrhy 
Henninga Larsena. Narodil 
sa v roku 1925, takže mo
hol byť vtedy „v najlepších 
rokoch“. Architektúru 
študoval na AA v Londýne 
a Kráľovskej akadémii ume
nia v Kodani. Od roku 1959 
mal vlastnú kanceláriu, kto

rá v súčasnosti patrí k najväčším v Škandinávii. Nedávno boli publikované jeho víťazné návrhy 
z medzinárodných súťaží z celého sveta. A tu zrazu správa o jeho odchode. 

Henning Larsen sa dožil 87 rokov. Jeho kancelária, tak ako Aaltova či Scharounova bude 
ešte dlho žiť z realizácii majstrových ideí. Zanechal za sebou množstvo realizácii, ale i práve 
rozostavaných diel a víťazných projektov. V Mníchove dokončujú Centrálu Siemens, v Hamburgu 
administratívu pre Spiegel. V roku 2004 dokončili v Kodani Kráľovskú operu nad prístavným 
kanálom (oproti kráľovskému palácu Amalienborg), ktorú financoval najbohatší dánsky lodiar. 
Práve konflikty s týmto investorom znechucovali Larsena pri dokončovaní opery. Na slávnost
nom otvorení pán architekt sedel vzadu na galérii. Henning Larsen dostal v roku 2012 ako prvý 
škandinávsky architekt cenu Praemium Imperiale – Nobelovu cenu umenia a v tomto roku  
Cenu Miesa van der Rohe za koncertnú sálu Harpa v Reykjavíku.

Duch dobrej architektúry dýcha v kodaňských uliciach. Koncom apríla sa oteplilo a všetci 
boli v uliciach a na morských mólach. Atmosféra je tu citeľne príjemnejšia ako v racionál
nom Švédsku. Aj alkohol a víno tu v obchodoch dostanete; vo Švédsku stále len v špeciálnych 
obchodoch. Na križovatkách v špičke stojí už len zopár áut medzi tisícami bicyklov. Slávne 
 obchodné domy designu sú vlajkovými loďami dánskej turistiky. Súčasťou tejto civilizácie  
je aj odkaz veľkého architekta Henninga Larsena.

J Á N  M .  B A H N A

spomienka  
na architekta  
alfoNza torMu 
(1934 – 2013)

Architekt Alfonz Torma sa narodil 7. mája 1934 v Loží
ne. Gymnázium v Michalovciach ukončil v roku 1953. 
V štúdiu pokračoval na Vysokej škole poľnohospodár

skej a lesníckej v Brne – na Fakulte záhradnej architektúry v Ledniciach. 
Po ukončení štúdia pracoval 22 rokov v podniku ZARES Bratislava ako vedúci 

projekčného strediska pre zeleň a záhradnú architektúru. Do roku 1993 realizoval, 
okrem iných projektov, rozsiahle rekonštrukcie Sadu Janka Kráľa v Bratislave, 
 Zámockej záhrady slovenských hudobných skladateľov v Dolnej Krupej, Medickej 
záhrady v Bratislave, ako aj kúpeľného ostrova v Piešťanoch, ktorý realizoval po 
víťazstve v celoštátnej súťaži. Bol spoluautorom československej expozície záhrad 
na Svetovej výstave vo Viedni, ako i obnovy mohyly M. R. Štefánika v Ivanke pri 
Dunaji. Navrhol a realizoval mnohé verejné parky, napríklad Areál hier Radosť pri 
Štrkoveckom jazere v Bratislave, Park Karola Šmidkeho, zeleň sídliska Karlova Ves 
– Kútiky. Ďalej v Bratislave projektoval a realizoval sadové úpravy pri novostavbe 
Slovenského národného divadla, okolie a interiéry Národnej banky Slovenska 
a Slovenskej poisťovne. Od roku 1993 bol spoluautorom viacerých projektov  
EKOFlóry. Mal podiel i na štúdii úprav záhrady pri Prezidentskom paláci v Brati
slave. Krajinársky upravoval vodné dielo Selce na Váhu. K jeho ďalším krajinár
skym prácam patrí aj úprava vegetácie pri diaľnici Bratislava – Kúty. Navrhol aj 
množstvo strešných záhrad verejných stavieb a veľa iných projektov a realizácií.

Projekčná kancelária sadovej, záhradnej a krajinnej úpravy pri podniku ZARES, 
ktorú viedol pán architekt Torma, sa v podmienkach Slovenska stala priekopníc
kym a vzorovým ateliérom, ktorý novátrosky a komplexne riešil zadané spoločen
ské úlohy. 

O architektovi Tormovi možno smelo povedať, že ako prvý na Slovensku pový
šil sadovú a záhradnícku projekciu na umeleckú tvorbu. Jeho projekty organicky 
výtvarne dotvárali riešený priestor. Odišiel tvorivý človek, ktorý tu po sebe zane
cháva svoj odkaz – dielo, ktoré vykonal pre dobro celej spoločnosti. Architekt 
 Alfonz Torma sa nám bude sprítomňovať vo svojej obdivuhodnej práci, zhmotne
nej v nadčasových dielach.

J Á N  M I K L Á N E K
(výber zo smútočného prejavu)

synagógy strednej a Východnej Európy 
vo fotografiách rudolfa kleina
10. – 28. 7. 2013
galéria Bašta, hrnčiarska 7, košice

Príhovor na vernisáži výstavy 18. 7. 2013 v Košiciach

Ako od architekta sa odo mňa možno 
očakáva rýdzo architektonický komentár 
k dnešnej výstave. Ale práve preto,  
že ide o výstavu fotografií židovských 
 synagóg, nemôžem problematiku 
 židovstva v našom meste – najmä 
v kontexte Európskeho hlavného mesta 
kultúry 2013 Košice – obísť. 

Faktom je, že pred druhou svetovou 
vojnou žilo v Košiciach 11 500 Židov, 
z ktorých mnohí boli piliermi obchod
ného, náboženského, ale aj kultúrneho 
života mesta. Dejiny nášho mesta sú 
však poškvrnené faktom, že prevažná 
väčšina z nich bola odsunutá v priebe
hu mája 1944 do nacistických koncen
tračných táborov. A faktom zostáva  
aj to, že okolo 10 000 z nich sa odtiaľ 
nikdy nevrátilo... Je to fakt, ktorý síce 
už zmeniť nevieme, ale prinajmenšom 
by sme naň nemali nikdy zabudnúť!

Ako občan tohto mesta si uvedo
mujem, že bez prejavov židovskej  
kultúry by obraz o kultúre nášho  
mesta nikdy nebol úplný. Preto sa  
teším aj z tejto výstavy, ktorá sa síce 
zaoberá košickými synagógami len 
okrajovo, ale zároveň dokazuje, že  
ani tie naše košické synagógy sa  
v kontextoch židovskej architektúry 
Strednej a Východnej Európy vôbec 
nestratia!

Chcel by som však upozorniť aj  
na iný fakt, že túto – pre židovstvo takú 

ikonickú – architektúru netvorili 
vždy iba židovskí architekti. Zaují
mavým príkladom, ktorý dokumen
tuje otvorenosť židovských nábožen
ských obcí voči príslušníkom iných 
náboženstiev, je príbeh vzniku orto
doxnej synagógy v Košiciach na 
Puškinovej ulici. Mladého a úspeš
ného architekta Ľudovíta Oelschlä
gera – Őryho (dnes najväčšej archi
tektonickej osobnosti EHMK 2013 
Košice) vyzval k spolupráci sám 
košický rabín, ktorý ho presviedčal 
celú noc, aby sa architektonickej 

súťaže zúčastnil a ktorú napokon – s návrhom, na ktorom participoval aj jeho priateľ Gejza 
Zoltán Boskó – aj vyhral! Rabínov postoj k tomuto evanjelikovi maďarskej národnosti by 
mohol byť aj dnes príkladom pre naše postoje, ktoré sú často plné nezmyselných predsud
kov. Možno aj kvôli tomu, že Oelschläger bol autorom synagógy, bola jeho neprehliadnu
teľná architektonická osobnosť dlho tabuizovaná, až takmer upadol do zabudnutia. Ale prá
ve vďaka osvietenosti rabína získali košickí Židia nádherný bohostánok a Košice skvelú 
architektúru!

V pondelok sa začalo v Košiciach XI. Svetové fórum mladých architektov, nad ktorým 
prevzal záštitu sám prezident UIA (Svetovej organizácie architektov) Albert Dubler z Fran
cúzska, ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil, že iba cez kultúru, ktorej súčasťou je aj archi
tektúra, vedie cesta k našej zodpovednej, tolerantnej a mierovej budúcnosti. V kontexte 
tejto výstavy si Vás aj ja dovolím dnes pozvať na cestu spoznávania jednej nádhernej  
kultúry – do fascinujúceho sveta synagóg. 

Jedným z najdôležitejších posolstiev EHMK 2013 Košice je odhaľovanie a uvedomova
nie si našich vlastných kultúrnych kontextov a tradícií. Do tohto rámca perfektne zapadá aj 
Mazal tov! – festival židovskej kultúry, ktorého súčasťou je aj táto unikátna výstava, ktorú 
k nám prináša predovšetkým jej autor historik architektúry Rudolf Klein z Maďarského 

 židovského kultúrneho spolku 
(MAZSIKE) a naši maďarskí priatelia 
– architekti z Maďarského spolku 
architektov (MÉSz). Chcem sa im, 
ako aj vedeniu Východoslovenského 
múzea v Košiciach, za túto príleži
tosť úprimne poďakovať. A Vám, 
priatelia dobrej architektúry, prajem 
skvelý umelecký zážitok!

PETER PÁSZTOR
vedúci katedry architektúry FU TU Košice 

fotografie © Rudolf Klein

Henning Larsen Architects: Kráľovská opera v Kodani, 2004.
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cena dušana jurkoviča 2013

Spolok architektov Slovenska 
a Fond výtvarných umení každo
ročne udeľujú Cenu Dušana  
Jurkoviča ako trvalú poctu 
pamiatke zakladateľa modernej 
slovenskej architektúry autorovi 
alebo autorskému kolektívu za 
realizované dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a pre
stíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Sloven
sku. Nominácie na ocenenie a Cenu Dušana Jurkoviča  
2013  udeľuje porota v zložení: Jacek Ewý (Poľsko), Martin 
 Krupauer (Česko), Ivan Matušík (Slovensko, laureát Ceny  
D. Jurkoviča 2012), Andrea Klimko (Slovensko), Peter C. 
Abonyi (Slovensko) a Peter Dunajovec (Slovensko), ktorá 
bude zasadať 26. – 27. septembra 2013 v priestoroch 
Spolku architektov Slovenska v Bratislave.

Program zasadnutia poroty:
26.9.2013 – voľba predsedu poroty, výber architektonic
kých diel, ktoré budú predmetom obhliadky a obhliadka diel 
v Bratislave a blízkom okolí
27.9.2013 – obhliadka diel v ostatných regiónoch, disku
sia a hlasovanie o udelení Ceny Dušana Jurkoviča 2013

cena prof. jozefa lacka  
za akademický rok 2012/2013
Cenu profesora Jozefa Lacka udeľuje SAS a FVU v spolu
práci so školami architektonického zamerania na Slovensku 
za najlepšiu absolventskú diplomovú prácu v danom 
 školskom roku. Do celoštátneho kola bolo v akad. roku 
2012/2013 nominovaných 18 diplomových prác. 
Zasadanie poroty v zložení Ing. arch. Pavel Suchánek, Ing. 
arch. Martin Paulíny, Ing. arch. Sebastián Nagy, sa uskutoč
nilo 10. septembra 2013 v Spolku architektov Slovenska. 
Tajomníčkou poroty je Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie ocenení sa usku
toční 22. októbra 2013 o 17:00 v Sieni Dušana Jurko
viča v SAS a bude spojené s vernisážou ocenených prác.

súŤaŽ EsEjÍ  o archItEktúrE

Píše ti architektúra?
SAS a Archimera o.z.  s podporou British Council Slovakia 
vyhlasujú 4. ročník literárnej súťaže pod názvom Píše ti 
architektúra? Cieľom súťaže je vzbudiť u mladých ľudí záu
jem o architektúru a prostredníctvom vyjadrenia ich vlast
ných názorov podporovať autorské písanie ako základ pre 
rozvoj architektonickej teórie a aktivizmu. 
Vyzývame predovšetkým študentov a absolventov vysokých 
škôl nielen architektonického, ale tiež umeleckého, filozofic
kého, umenovedného či literárneho zamerania, aby písali 
a posielali svoje autorské eseje na tému: Politické, ikonické, 
alebo retro? Odborné vzdelanie však nie je podmienkou pre 
účasť v súťaži. Zapojiť sa môže každý do veku 35 rokov. 
Víťazné práce získajú finančnú a vecnú odmenu v celkovej 
výške 1100 EUR.
termín odovzdania súťažných prác: 22. október 2013
Vyhlásenie výsledkov: november 2013

info: pisetiarchitektura@gmail.com, SAS: 02/54431078, 
z_sas@sasarch.sk
www.facebook.com/pisetiarchitektura 

a u g u s t  2 0 1 3

 2. 8. 1938 Milan VANÍČEK BRATISLAVA 75
 8. 8. 1953 Peter VALKOVIČ BANSKÁ BYSTRICA 60
 9. 8. 1948 Ladislav KOČIŠ KOŠICE 65
 10. 8. 1953 Tibor MAJLÁTH BRATISLAVA 60
 15. 8. 1933 Igor THURZO BRATISLAVA 80
 23. 8. 1938 Peter BRTKO BRATISLAVA 75
 24. 8. 1933 Viliam VOLKO BÁNOVCE/BEBRA. 80
 27. 8. 1943 Peter CSELLÁGH BRATISLAVA 70

s E P t E M B E r  2 0 1 3

 3. 9. 1958 Ľubica VITKOVÁ BRATISLAVA 55
 3. 9. 1963 Bibiana MCLEAN PREŠOV 50
 6. 9. 1933 Viera MECKOVÁ ŽILINA 80
 6. 9. 1943 Milan MOTÝĽ KOŠICE 70
 7. 9. 1943 Mária Ada WEBEROVÁ ŠVAJČIARSKO 70
 9. 9. 1928 Imrich JANKOVICH BRATISLAVA 85
 9. 9. 1953 Vladimír ŠČEPÁN BRATISLAVA 60
 11. 9. 1943 Pavol HOLLÝ BRATISLAVA 70
 11. 9. 1958 Viera KUCHAROVIČOVÁ BRATISLAVA 55
 12. 9. 1963 Mária KALMÁNOVÁ BANSKÁ BYSTRICA 50
 16. 9. 1953 Ľubica KOREŇOVÁ ŽILINA 60
 17. 9. 1963 Ivan TRYLČ MARTIN 50
 21. 9. 1948 Lívia ŠMIRALOVÁ BRATISLAVA 65
 22. 9. 1943 Peter BÍRO BRATISLAVA 70
 24. 9. 1948 Jiřina STRAKOVÁ BRATISLAVA 65
 25. 9. 1938 František OHRABLO BRATISLAVA 75
 25. 9. 1948 Peter PÁSZTOR KOŠICE 65
 25. 9. 1953 Viera RAKOVSKÁ BRATISLAVA 60
 26. 9. 1938 Soňa ŠVECOVÁ PIEŠŤANY 75
 28. 9. 1958 Beáta TOMAŠEKOVÁ NITRA 55

Srdečne blahoželáme

 jubileá

SaS iNfOrmuje
Vy�staVa

archItEktúra sloVENska  
v roku 1963
Výstava priblíži dôležité diela a medzníky v architektúre na 
Slovensku pred 50 rokmi a ich odkaz do súčasnosti. Rok 
1963 bol významný viacerými súťažami, projektmi a realizá
ciami, ktoré aj po pol storočí môžu byť inšpiráciou, ale aj 
predmetom nových interpretácií. Viaceré z nich by mohli 
ašpirovať na zápis do Ústredného zoznamu národných kul
túrnych pamiatok. Výstavu uvedie Galéria architektúry SAS 
v spolupráci s Galériou Cypriána Majerníka v rámci projektu 
„1963“ Závan motýlích krídel a deterministický chaos slo
venskej literatúry. Výstavu kurátorsky pripravili Mgr. Zoja 
Droppová a Mgr. Darina Šabová. Výstava je sprievodnou 
akciou XLVI. Svetového kongresu AICA v Košiciach  
a v Bratislave (24.9.27.9.2013).

vernisáž: 23.9.2013 o 17:00
23. – 29.9.2013
Galéria architektúry SAS, Panská 15, Bratislava

Vy�staVa

sIal / sdružení inženýrů  
a architektů liberec
Mesiac českej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti, Spolok 
architektov Slovenska, Muzeum umění Olomouc a České 
centrum v Bratislave Vás pozývajú na výstavu SIAL / Sdru
žení inženýrů a architektů Liberec. Výstavu otvorí prof. Ján 
Bahna, prezident Spolku architektov Slovenska. Komentár 
k výstave pripravili prof. Rostislav Švácha, historik architek
túry a editor publikácie SIAL a Mgr. Michal Soukup, riaditeľ 
Muzea umění Olomouc. Výstava sa koná pod záštitou 
Mareka Maďariča, ministra kultúry Slovenskej republiky 
a Jiřího Balvína, ministra kultúry Českej republiky. Výstava 
je sprievodnou akciou XLVI. Mesiaca českej a slovenskej 
kultúrnej vzájomnosti. 

tlačová konferencia k výstave: 1.10.2013 o 16:00
vernisáž výstavy: 1.10.2013 o 17:00
trvanie výstavy: 1. – 18.10.2013

Prednášky s komentovanými prehliadkami výstavy

SIAL očami jeho spoluzakladateľa prof. Miroslava Masáka: 
„Jaký byl vlastně ten SIAL?“ – 9.10.2013 o 16:00

SIAL v podaní popredného českého historika architektúry 
prof. rostislava Šváchu – 16.10.2013 o 16:00

Galéria architektúry SAS, Panská 15, Bratislava

Vy�staVa

Peter stec st.: MaĽBa V ČasE
Spolok architektov Slovenska, Francúzsky inštitút na Slo
vensku a Fond výtvarných umení vás pozývajú na výstavu 
obrazov Petra Steca st. – Maľba v čase. Kurátorom výstavy 
je PhDr. Peter Mikloš.

vernisáž: 3.10.2013 o 17:00
4. – 25.10.2013

Galéria Francúzskeho inštitútu v Bratislave, Sedlárska 7

Vy�staVa

cena prof. jozefa lacka 2013
Odovzdávanie cien a prezentácia ocenených diplomových 
prác absolventov vysokých škôl architektonického zamera
nia za akademický rok 2012/2013. Kurátorkou výstavy je 
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.

odovzdávanie cien a vernisáž: 22.10.2013 o 17:00
trvanie výstavy: 22.10.– 1.11.2013

Sieň Dušana Jurkoviča a Galéria architektúry SAS  
Panská 15, Bratislava

Vy�staVa

cena dušana jurkoviča 2012
Výstava prezentuje všetky práce prihlásené do súťaže  
o Cenu Dušana Jurkoviča v roku 2012.  
Kurátororom výstavy je PhDr. Peter Mikloš.
vernisáž: 28.10.2013 o 16:00
28.10. – 14.11.2013
Stará radnica, Banská Bystrica

sVEtoVy� dEŇ archItEktúry 
v spolku architektov slovenska
Pri príležitosti Svetového dňa architektúry (7.10.2013) pri
pravil Spolok architektov Slovenska vo svojich priestoroch 
zaujímavý program pre odbornú i širokú verejnosť.

tlačová konferencia: 7.10.2013 o 16:00
Predstavenie činnosti SAS a programu, ktorý SAS pripravil 
pri príležitosti Svetového dňa architektúry.

krst a prezentácia knihy „Po stopách architekta 
l.E.hudeca“: 7.10.2013 o 17:00
Slávnostné uvedenie knihy PhDr. Kláry Kubíčkovej a kol. 
o architektovi Ladislavovi Hudecovi.

komentovaná prehliadka Balassovho paláca: 
8.10.2013 o 16:00
Neskorobarokovým klenotom historického jadra Bratislavy 
sprevádza historička umenia Mgr. Zoja Droppová.

Sieň Dušana Jurkoviča, Spolok architektov Slovenska  
Panská 15, Bratislava

komentovana prehliadka architektúry košíc
Prehliadka stavieb súvisiacich s projektom Európske hlavné 
mesto kultúry 2013 – Košice
11. – 12.10.2013
Informácie a prihlasovanie na exkurziu: k_sas@sasarch.sk, 
02/54431078

www.sasarch.sk
www.facebook.com/spolokarchitektov/events

cENa zuuPs 2013   
cena za urbanizmus
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Sloven
sku (ZUUPS) vyhlasuje súťaž Cena ZUUPS 2013 – Cena  
za urbanizmus ako národné kolo medzinárodnej súťaže 
ECTPCEU. ZUUPS vyhlasuje cenu za urbanizmus každý 
druhý rok. Víťazné dielo a prvé nominované dielo potom 
môže postúpiť do súťaže ECTP v Bruseli, ktorá sa tiež koná 
bienálne a najbližšie bude v roku 2014. 

Do súťaže ECTP postupujú práce nominované z národnej 
úrovne krajín, ktoré sú členmi ECTPCEU, alebo majú 
 výnimku, ako napr. Slovensko, ktoré výnimku získalo už 
dvakrát a to v roku 2010 a 2012. V roku 2010 Slovensko 
v medzinárodnej súťaži reprezentovala „Urbanistická štúdia 
zóny Bratislava Zlaté piesky“, ktorej autormi boli prof. Ing. 
arch. Bohuš Kováč, Ing. arch. Ján Komrska a Ing. arch. 
Polgáry a dielo „Revitalizácia areálu Kamenný mlyn v Trna
ve“, od Ing. Magdy Horňákovej a Ing. arch. Róberta Paála. 
V roku 2012 nás reprezentovali tiež dve diela, a to „4D Park 
– Multifunkčné centrum v Nitre“, ktorého autorom bol  
Ing. arch. Vladimír Hain, a „MUSES mesta Trnava“ od auto
rov Ing. Anny Dobruckej, Mgr. Petra Mederlyho a Ing. Evy 
Vyrostekovej. 

termín prihlasovania a dodania súťažných návrhov 
je do 30.9.2013. 
Vyhlásenie výsledkov súťaže predpokladáme v novembri 
2013 na spoločenskej akcii, ktorá bude spojená s odbornou 
akciou pre členov ZUUPS a celú odbornú verejnosť. Členmi 
poroty budú hlavní architekti krajských miest na Slovensku, 
členovia Združenia K8. Predpokladáme tiež účasť zahranič
ného porotcu z partnerskej organizácie AUUP v ČR. 

Štatút Ceny ZUUPS a prihlášku nájdete na www.zuups.sk 
a www.sasarch.sk

atElIÉry V MoNtrEalI  
otvorili dvere návštevníkom

Dni otvorených dverí dizajnu – Portes Ouvertes Design Montreal (podujatie podobné bra
tislavským Dňom architektúry a dizajnu) organizovalo mesto Montreal 4.– 5. mája 2013. 
Na udalosti sa podieľalo 94 ateliérov a inštitúcií z oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu 
v meste. Udalosť mala premiéru v roku 2007. Do roku 2011 už bola celková návštevnosť 
takmer 80 tisíc ľudí. V predchádzajúcom roku sa návštevnosť pohybovala okolo 300 až 
400 ľudí na ateliér, v závislosti od polohy, renomé a aktivity ateliéru. Mesto Montreal sa 
v spolupráci s kanadským Ministerstvom kultúry týmto spôsobom snaží priblížiť verejnosti 
prácu ateliérov a inštitúcií na poli architektúry a dizajnu. 

Mesto vydalo pri tejto príležitosti dostatok propagačných a informačných materiálov, 
ktoré boli k dispozícii na exponovaných miestach. V hlavnom katalógu sú vyobrazené 
výrezy z mapy mesta s vyznačením polohy ateliérov a popis ich činnosti. Z piktogramov sa 
potenciálny návštevník dozvie, či je ateliér dostupný pre imobilných, či je návšteva možná 
aj pre rodiny s deťmi, či vám ponúknu občerstvenie apod. Jednoduchý ale plne farebný 
katalóg je ilustrovaný fotografiami, skicami i nevyhnutnou reklamou. 

Podarilo sa mi navštíviť Atelier Christian Thiffault (www.atelierct.ca) na bulvári 
SaintLaurent, menší ateliér, ktory sa špecializuje na urban design a architektúru. Medzi 
návštevníkmi ateliéru boli hlavne mladí ľudia, študenti, ale i potenciálni zákazníci a ľudia 
z iných ateliérov a z organizácií mesta. O projektoch, ktoré ich zaujímali, diskutovali  
s architektmi i priamo s pánom Christianom Thiffaultom.

Videli sme niekoľko posledných prác ateliéru, napr. rekonštrukciu tržnice na bývanie, 
rekonštrukciu historického hotela Ottava, projekt Bonaventure – reorganizáciu dopravného 
napojenia z južnej diaľnice. Takmer za každou zákazkou bola požiadavka aj na umiestnenie 
nových bytov, čo svedčí o veľkom dopyte po bytoch v Montreali. Okrem prehliadky atelié
rov si mohli návštevníci pozrieť aj najnovšie realizácie za priamej účasti tvorcovarchitek
tov (knižnica du Boise, planetárium Rio Tinto Alcan, ktoré bolo výsledkom medzinárodnej 
súťaže...).

Počas mojej krátkej návštevy ateliéru bolo prítomných asi 18 ďalších návštevníkov. 
Rozprávali sa so zamestnancami ateliéru alebo si samostatne prezerali vystavené projekty. 
Všetky počítače boli zapnuté – aj prostredníctvom nich architekti podávali informácie 
návštevníkom. Niektorí návštevníci prišli s deťmi. Mali k dispozícii miesto na kreslenie, ale 
živo sa zaujímali aj o makety budov a interaktívne inštalácie. Mohli sa zahrať na architektov 
– postaviť si vlastné modely zo skladačky, či pozerať videá a animácie.

Prostredníctvom dotazníka mohli návštevníci Dní otvorených dverí vysloviť svoje ná
zory a námety, takže mesto získalo spätnú väzbu na pripravované zámery. Otvorenie dverí 
architektonických ateliérov prinieslo popularizáciu architektonickej profesie i zvýšenie 
všeobecného záujmu o vzhľad mesta.

www.portesouvertesdesignmontreal.com

Ľ U D O V Í T  P O Z D E C H

zuuPs má nového predsedu
V októbri 2012 sa konalo Valné zhromaždenie ZUUPS (Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slo
vensku), kde bola zvolená i nová Rada ZUUPS. Do Rady bolo zvolených viacero nových členov, výrazné osobnosti 
z oblasti urbanizmu a územného plánovania na Slovensku. To ovplyvnilo i činnosť ZUUPS – Združenie začalo sme
rovať k väčšej dynamike, výkonnosti, komunikácii. Nové aktivity a smerovanie sú určite dobrou správou pre členov 
združenia. 

Členovia Rady ZUUPS sa na svojom zasadnutí dňa 3.6.2013 v Košiciach dohodli na zmene predsedu ZUUPS. 
Ing. Annu Dobruckú, PhD., ktorá bola predsedníčkou ZUUPS od februára 2007, vystrieda v tejto funkcii Ing. arch. 
Peter Vaškovič, člen Rady ZUUPS. Táto zmena sľubuje nový, mladý vietor do plachiet združenia. 

Dovoľte mi niekoľko osobných slov. Som rada, že Peter Vaškovič prijal túto funkciu. Je to mladý, cieľavedomý a naj
mä rozhľadený muž, ktorého treba podporiť a držať mu palce. Navyše Združenie už potrebovalo zmenu. Je dobre, že 
do funkcie predsedu prichádza opäť architekt. Rekapitulujme: Prvým predsedom ZUUPS bol architekt Arnošt Mitske, 
ktorý je doteraz aktívnym členom Združenia a v súčasnosti i členom Rady ZUUPS. Potom bol predsedom síce ne
architekt, ale aktívny člen Združenia, ekonomický geograf RNDr. Juraj Silvan, CSc., ktorý ešte donedávna zastával 
i funkciu tajomníka ZUUPS a doteraz udržiava kontakty s ECTPCEU. Potom funkciu predsedu prijal architekt Peter 
Beňuška, ktorý však odišiel pracovať do Bruselu a ZUUPS tak zostalo istý čas bez predsedu. Od februára 2007 bola 
predsedníčkou ZUUPS Ing. Anna Dobrucká, PhD., teda opäť na čele ZUUPS stál „nearchitekt“, resp. krajinný archi
tekt. To svedčí o fakte, že jednotlivé profesie v rámci ZUUPS jeho členovia vnímajú rovnocenne a interdisciplinárna 
diskusná platforma profesií, ktoré sa podieľajú na plánovaní, je reálna. Teraz prichádza opäť architekt a urbanista 
v jednej osobe – Ing. arch. Peter Vaškovič.

Vážení priatelia, požiadala som o uvoľnenie z funkcie predsedu ZUUPS. Funkciu som prijala v roku 2007 v nádeji,  
že sa mi podarí podporiť spoluprácu profesií a vytvoriť interdisciplinárnu platformu na odborné diskusie, v rámci kto
rej by sme hľadali odpovede na problémy územného i regionálneho plánovania, urbanizácie, krajiny i kvality života. 
Ďalším mojím cieľom bola osveta urbanizmu a územného plánovania, t.j. podpora týchto disciplín verejnosťou. A ako 
krajinná architektka som sa snažila presadzovať užšiu spoluprácu urbanistov s krajinármi. Mnoho užitočných vecí sa 
mi podarilo a niečo aj nie. 

Pri súčasnej zmene vedenia ZUUPS by som chcela odbornú verejnosť, všetkých kolegov a kolegyne požiadať 
o podporu združeniu, o aktívnejšie zapojenie sa do činnosti ZUUPS a najmä o podporu nového predsedu. Viem, že 
pochopenie a podporu členov ZUUPS bude potrebovať aj on, a to predovšetkým pri ťažiskových rozhodnutiach, kedy 
treba nielen plné zaangažovanie sa za veci spoločné aj verejné, ale dôležité je aj cítiť jednoznačnú podporu členskej 
základne. Osobne som mala šťastie na ľudí okolo seba a som im za podporu a pomoc vďačná. Verím, že Ing. arch. 
Petrovi Vaškovičovi budeme tiež oporou a že sa mu podarí činnosť ZUUPS ešte väčšmi zviditeľniť. Peter,  
želám Ti veľa šťastia a kolektív dobrých spolupracovníkov. 

A N N A  D O B R U C K Á

Pohľad do ateliéru Christiana Thiffaulta počas Dní otvorených dverí dizajnu v Montreali.
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Vy�staVa

MathIas klotz 
the Poetics of Boxes 

Výstava po prvý krát priblíži európskemu publiku prácu 
medzinárodne uznávaného čílskeho architekta Mathiasa 
Klotza. 

13.9. – 17.10.2013
Aedes am Pfefferberg, Studio, Christinenstr. 1819, Berlin

www.aedesarc.de 

PrEMIÉra fIlMu

rEINhard sEIss
domy pre ľudí 

Viedenský urbanista a kritik architektúry Reinhard Seiss, 
dlhoročný spolupracovník časopisu Projekt, nakrútil nový 
dokumentárny film Häuser für Menschen (Domy pre ľudí) 
s podtitulom Humánna bytová výstavba v Rakúsku. 
Ako má vyzerať kvalitné bývanie v meste, ktoré svojim 
obyvateľom poskytne aj žiadané sociálne kontakty a sused
ské spoločenstvo, dostatok zelene a priestor pre trávenie 
voľného času? Ako z prímestských periférií a suburbií  
vrátiť bytovú výstavbu do vnútra mesta? 

Autor prezentuje alternatívne riešenie na štyroch prí
kladoch rakúskych „best practices“, ktorých fungovanie  
je overené časom: Gartenstadt Puchenau (Roland Rainer),  
Alt Erlaa (Harry Glück), Guglmugl (Fritz Matzinger)  
a Sargfabrik a Miss Sargfabrik (Baukünstlerkollektiv  
BKK2 / BKK3). Architekti, ktorí stáli za týmito projektmi 
hovoria o svojej filozofii a vysvetľujú, v čom spočíva roz
diel medzi „nocľahárňou“ a bývaním, ktoré je komplexné 
a pre ľudí sa stalo stredobodom ich života. 

R. Seiß: „Häuser für Menschen“, DVD 125 min, 25 €
ISBN 9783990140888

premiéra filmu: 17. októbra 2013 o 19:30 
Gartenbaukino, Parkring 12, Viedeň
Vstup voľný, premietanie je v nemeckom jazyku. 

www.gartenbaukino.at, www.zvarchitekten.at  
www.arching.at

Vy�staVa

j. hoffMaNN – f. kIEslEr
contemporary art applied

Výstava celkovo 93 prác 
oboch autorov poskytuje 
jedinečnú možnosť 
porovnania Kieslerových 
unikátnych výtvorov 
s nábytkom z rannej 
Hoffmannovej tvorby 
a jeho architektonickými 

dielami (sanatórium Westend, Purkersdorf, 1905; palác 
Stoclet, Brusel, 1911). Výstava poukazuje na vplyv diela 
architekta a dizajnéra Josefa Hoffmanna na významných 
architektov a umelcov 20. a 21. storočia. Práce Friedricha 
Kieslera sú v Českej republike predstavené po prvýkrát.

Výstava potrvá do 27.10.2013.

Moravská galerie, Rodný dům Josefa Hoffmanna
Náměstí Svobody 263, Brtnice

www.moravskagalerie.cz

zahraNičNé uDalOSti

koNfErENcIa

PlacE! 

Medzinárodná konferencia PLACE! pozýva expertov 
z oblastí vytvárania kreatívneho mesta, kreatívneho prie
myslu, marketingu a brandingu, aby sa podelili o príbehy 
a stratégie a prezradili, na čom záleží pri rozvíjaní úspeš
ných miest. Čo je základom pre prosperujúce a vynaliezavé 
miesto? Môže byť vaše mesto jedným z tých, kde rastie 
ekonomika a kde je dostatok živnej pôdy pre talent? 
PLACE! nastolí tieto otázky a bude o nich diskutovať.  
Bude hovoriť o skutočnej úlohe kreativity a kultúry  
v procese placemakingu a preskúma jeho prínos  
pre ekonomický a sociálny rast mesta.

3.–4.10.2013
Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, Košice
Je potrebné registrovať sa vopred na  
www.creativeeconomy.sk

fEstIVal dIzajNu

BratIslaVa dEsIgN WEEk

Dizajnvíkend sa tento rok prvý krát mení na Bratislava 
Design Week – intenzívny sviatok dizajnérov, dizajnu 
a jeho fanúšikov. Bratislavská podoba svetoznámych 
design weeks predstaví to najzaujímavejšie (nielen)  
zo slovenského dizajnu. Design Week chce akcelerovať 
domácu dizajnérsku scénu, chce byť miestom premiér 
najnovších konceptov, predstavovať inšpiratívnych tvorcov 
zo sveta a prinášať zážitky aj poznanie širokej verejnosti.

17.–22.9.2013
Pisztoryho palác a ďalšie lokality, Bratislava

www.bratislavadesignweek.sk

dEN archItEktury 
v Českej republike i na slovensku

Počas víkendu 5. – 6.10.2013 sa bude už po tretíkrát 
konať obľúbený festival Den architektury. Program v duchu 
hesla „Objavte svoje mesto“ do vyše tridsiatich miest pri
náša občianske združenie Kruh. Deň architektúry prebieha 
formou komentovaných prehliadok pod vedením architek
tov, historikov či teoretikov architektúry. Okrem českých 
miest ako Praha, Brno, Hradec Králové, Zlín, Liberec či 
Litomyšl môžete v tomto ročníku spoznať aj dve slovenské 
mestá – Piešťany a Trenčianske Teplice. Všetky vychádzky 
sú zadarmo a niektoré prebehnú formou cyklojazdy. Sprie
vodcovia, medzi ktorých sa tento rok zaradia aj David 
Vávra, Vladimír 518 a Jaromír Švejdík, prestavia zaujímavé 
stavby netradičným spôsobom. V rámci festivalu prebehne 
v septembri a v októbri i séria vzdelávacích programov pre 
deti všetkých vekových kategórií – Architektúra do škôl.

V Piešťanoch ponúka festival komentovanú cyklojazdu 
mestom. Sústrediť sa bude najmä na verejné priestory 
a ich nedávne revitalizácie i na kvalitu verejných budov. 
Súčasťou festivalu bude i súhrnná výstava doposiaľ nerea
lizovaných projektov pre Piešťany a prezentácia rekon
štrukcie Elektrárne. 

Trenčianske Teplice pozývajú na prechádzku moderniz
mom. Odborníci prejdú s návštevníkmi Liečebný dom 
Machnáč, kúpalisko Zelená žaba, kúpele Sina a ďalšie  
jedinečné stavby. 

www.denarchitektury.cz

DOmáce uDalOSti
Vy�staVa

ofIs arhItEktI

Výstava mladej a úspeš
nej architektonickej dvoji
ce zo Slovinska.

4.10.2013 – 13.11.2013
Galerie J. Fragnera 
Betlémské náměstí 5A, 
Praha, www.gjf.cz

súŤaŽ

Baltic sea art Park

Múzeum moderného umenia v spolupráci s Úniou archi
tektov v Estónsku a magistrátom mesta Pärnu vyhlásili 
architektonickú súťaž na vytvorenie Baltického parku  
umenia v centre mesta Pärnu. 

termín dodania súťažných návrhov: 10. október 2013
Termín vyhlásenia a odovzdávania cien: 15. október 2013

www.mona.ee 
www.arhliit.ee/english/competitions/domestic/art park

ŠtudENtská súŤaŽ

architecture otherwhere

Pri príležitosti svetového kongresu UIA v Južnej Afrike 
v roku 2014 vyhlasuje UIA otvorenú študentskú architekto
nickú súťaž na tému: Ekologický komplex Warwick 
Junction a jeho ekonomická, sociálna a kultúrna dynami
ka. Jazyk súťaže je anglický. 1. cena: 50 000 ZAR  
(cca 3 800 €), 2. cena: 30 000 ZAR (cca 2 300 €),  
3. cena: 20 000 ZAR (cca 1500 €)

Registračný poplatok: 500 ZAR (cca 38 €)
Podklady doručiť v digitálnej forme vo formáte pdf.
termín registrácie: 31. október 2013
termín zaslania súťažných návrhov: 31. marec 2014
Vyhlásenie výsledkov na kongrese UIA v Durbane:  
august 2014

www.uia2014durban.org
alene.naidoo@uia2014durban.org

PodujatIa uIa

Medzinárodné bienále architektúry
7.9. – 7.10.2013, Antalya (Turecko)
www.mimarlarodasi.org.tr

trienále architektúry oslo
15. september – 15. október 2013, Oslo (Nórsko)
http://oslotriennale.com/en

zasadnutie komisie pre architektonické vzdelávanie
20.21. september 2013, Paríž 
uia@uiaarchitectes.org

konferencia na tému architektonického dizajnu 
v zdravotníctve
24.28. september 2013, Toronto (Kanada)
George J. Mann – gmann@arch.tamu.edu
www.iidexcanada.com/uiaphghealthcareforum 

PodujatIa Ifla

Valné zhromaždenie Ifla
21..22. september 2013, Berlín (Nemecko)
www.europe.iflaonline.org

 Od zamatovej revolúcie v novembri roku 1989 uplynulo už takmer 24 rokov, ktorých väčšinu strávilo Slovensko už ako sa-
mostatná demokratická republika. Čas, dosť dlhý na to, aby sa mnohé z predošlého režimu vytratilo. Dnešná mladá generá-
cia už vyrastá v podmienkach, kde režim druhej polovice dvadsiateho storočia v bývalom Československu väčšinou charak-
terizujú už len spomienky našich otcov a mám. Osamelým hmotným svedkom totality však ostala súdobá architektúra, ktorá 
už svojou podstatou bola predurčená zotrvávať na svojom mieste dlhšie ako len jedno krátke volebné obdobie. Pre svoje 
staticky vytrvalé čakanie nalepila rokmi na seba meno „socialistická“, hoci možno to tak ani nechcela. Príbeh slovenskej archi-
tektúry po druhej svetovej vojne je tak príbehom formálneho a priori apolitického jazyka formy, a zároveň aj príbehom spo-
ločnosti pôsobiacej na jej pozadí.
 I keď očistení od akejsi úplnej skúsenosti s predošlou dobou, architektúra vybudovaná počas 40 rokov socialistické-
ho zriadenia stále tvorí častú kulisu našich životných okamihov. Panelákové sídliská, ktoré obývame; obchodné domy Prior, 
ktoré sa tak už dávno nevolajú; staré „kulturáky“, kde ešte stále vie byť dobrá diskotéka; pomníky, čo lákajú výhľadom alebo 
miestom na pivo s priateľmi; pyramída zarazená do zeme; krematórium na okraji hlavného mesta, jediná chránená pamiat-
ka tej doby; i takmer všetko s názvom SNP... Čo pre nás teda bližšie predstavujú? Aký odkaz nám zanecháva dnešná ich po-
doba? Akým jazykom sa nám prihovárajú? Sme schopní túto architektúru prijať alebo zavrhnúť? Aký je teda názor mladých 
ľudí na to predošlé, ale stále prítomné?
 Je čas: Aby sme rozprávali o strete politických dogiem a formálneho pretvárania/úniku. Aby sme uctievali starono-
vé ikony, po ktorých zrode tak mladé Slovensko prahne. Alebo aby sme hravo konštatovali, že to štyridsaťročné je praveké, 
a treba sa zviesť na jeho príťažlivej „retro“ vlne.

Ako vníma mladá generácia, 
očistená od osobnej skúsenosti 
s predošlou dobou, architektúru 
vybudovanú počas 40 rokov 
socialistického zriadenia?

Napíš o architektúre socialistického 
zriadenia a vyhraj jednu z cien!

1. cena 500 € 
2. cena 300 € 
3. cena 200 €

Tohtoročná téma je politická, ikonická 
alebo retro? Závisí to od teba!
Deadline je 22. októbra 2013

Píše ti

 

architektúra?

pisetiarchitektura @gmail.com
sites.google.com/site/pisetiarchitektura
www.facebook.com/pisetiarchitektura
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