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dreVo a ľudská mierka

To boli víťazi tohtoročných cien za architektúru. Aj to svedčí o zmenách 
paradigmy v súčasnej svetovej i slovenskej architektúre. Súčasnosť žiada 
normálne harmonické diela v kontexte s prostredím. Sklo a hliník sa 
odcudzili ľudstvu. Najvyššiu cenu za architektúru – Cenu Dušana 
Jurkoviča udelila medzinárodná porota Rodinnej usadlosti v Oravskej 
Jasenici a cenu CE.ZA.AR v kategórii rodinný dom ziskala Rekreačná 
chata v Nižnom Klátove. Obidve sú stavby s drevom prevládajúcim 
v exteriéri i interiéri a zvládnutým vzťahom k prostrediu.

J .  M .  B A h N A

4
zuzana hudeková
Súhrnná medzinárodná správa Medzivládneho 
panelu pre zmenu klímy je alarmujúca a jej 
zistenia nemôžeme v žiadnom prípade 
ignorovať, lebo by sme tak mohli priamo 
ohroziť kvalitu života našich detí... Môžeme si 
dovoliť ohrozovať naše vodné zdroje, keď sa 
všeobecne predpokladá, že nedostatok vody 
bude jedným z kľúčových problémov v blízkej 
budúcnosti?

5
cena L. hudeca
Spolok architektov Slovenska udelí po prvý raz 
cenu za výnimočné pôsobenie slovenského 
architekta v zahraničí – Cenu Ladislava 
hudeca.

18
rostislav Švácha
Sial má asi tu smůlu, že na jeho tvorbě skoro 
nic bizarně socialistického nebylo. Za bizarně 
socialistické snad lze označit jen podmínky,  
ve kterých jeho členové projektovali a žili. 
Tvorba Sialu však byla stejná jako tehdejší 
západní architektura.
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aká Je sÚČasNá  
sLoVeNská architektÚra?

Tak znela jedna z otázok pre nominovaných na cenu CE.ZA.AR.  
Je to otázka, ktorú si často kladú aj architekti či moderátori, novi-
nári i čitatelia. Odpovede boli väčšinou nejasné, vyjadrované krče-
ním ramien, špúlením úst a krútením hlavy. Slovenská architektúra 
je taká, aké boli odpovede: nejasná a neslaná. Dodal by som, že sa 
hovorí od dávna „architektúra je taká, akú si národ zaslúži.“

Je to celkom vystihujúca veta, pretože architektúra nevzniká  
vo vákuu, ale tvoria ju ľudia pre ľudí, tvorí ju národ. 

Slovenská architektúra mala vzostupnú líniu najmä začiatkom 
nového storočia, kedy zažívala boom aj ekonomika i svetová archi-
tektúra. S príchodom globálnej krízy sa utlmili investície. To malo 
dopad na stavebníctvo. Od toho sa odvíja aj menej práce pre archi-
tektonické ateliéry, ktoré zápasia o prežitie. Veľa investorov prichá-
dza už s partnerskými architektmi zo zahraničia. Podobne ako celé 
hospodárstvo sme vstupom do Európskej únie dobehli určitý štan-
dard a teraz stojíme pred úlohou ďalšieho posunu, pri ktorom sa 
musíme spoliehať už len na seba. Na podmienky, v ktorých bude 
naša architektúra vznikať. Na kultúru spoločnosti, ktorá bude mať 
o architektúru záujem. Svet sa presviedča, že architektúra je sym-
bioticky spätá s kultúrou. Najlepšia architektúra je v krajinách kde 
je aj vysoká kultúrna úroveň každodenného života. U nás je kultúra 
ako rezort na chvoste štátneho rozpočtu.

Prebehli ocenenia, odovzdávajú sa ceny. Tu sa ukazuje najsú-
časnejší stav v architektúre.

Prebehla Stavba roka. Výsledky ešte nepoznáme, ale podľa 
nominácií bude ťažko nájsť taký objekt ako bola vlaňajšia hlavná 
cena z Liptovskej Tepličky. Veľké stavebné diela v čase krízy ne-

vznikajú. Cena časopisu ARCh ešte nie je odhalená. Tam sa dá  
získať prehľad z nominácií. Medzi nimi tiež nie je žiadny jasný  
favorit. Aj Cena Dušana Jurkoviča mala zložitý priebeh. Porota  
vybrala z 22 prác 10 do druhého kola, z toho vyšli štyri nominácie 
a nakoniec sa rozhodla v 49. ročníku Ceny Dušana Jurkoviča ude-
liť ocenenie Rodinnej usadlosti v Oravskej Jasenici. Je to hold hu-
mánnej, čistej a archetypálnej architektúre, ktorá je na Orave doma 
a s veľkou kultúrou drevených detailov v interiéri i exteriéri dosiah-
la harmonický súzvuk s kontextom. 

Veľkou televíznou estrádou býva odovzdávanie cien Slovenskej 
komory architektov – CE.ZA.AR. Aj tento rok sa ukázala nevyrovna-
nosť jej jednotlivých kategórií. Oceňovanie a podobne vyučovanie 
architektúry založené na typologickom členení je už anachroniz-
mom. Zo strany členov predsedníctva SKA deklarovaná inflácia cien 
sa tu už jasne prejavuje. Pretože nech je akákoľvek zahraničná poro-
ta, ani tá nedokáže z minima prihlásených nájsť v problematických 
kategóriách skutočne kvalitné diela. Napríklad hlavné kategórie – 
novostavby, obytné domy či rekonštrukcie sú slabo obsadené. 
Interiér by mal byť oceňovaný v inej prehliadke a exteriér oceňuje 
súťaž urbanistických prác. Ani škála rodinných domov nevystihuje 
skutočnú situáciu. Tak sa stalo, že polovička CE.ZA.ARov nie je  
presvedčivá, ale je v spôsobe ocenenia rovnocenná aj tým jasným 
laureátom. CE.ZA.AR zostal televíznou zábavou, tak, ako bol pôvod-
ne plánovaný. hudobná ponuka bola veľkolepá. Čím sú lepší  
a šikovnejší moderátori a viac svetiel svieti či bliká do publika, 
tým viac sú architekti iba mediálnym šumom relácie. Viac sa disku-
tuje o Adeliných nohách a Sajfovom účese. Väčšina divákov,  
ktorí reláciu videli, komentuje vtipy moderátorov a hudobné čísla. 
Po takýchto výsledkoch súťaží bude zložitá aj tohtoročná nominácia 
na Krištáľové krídlo, ktorá predstaví výber z nich.

J Á N  M .  B A h N A
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spots   
Výmenníky

Projekt konverzie technických stavieb 
výmenníkov tepla situovaných  

na sídliskách v Košiciach
na kultúrne a komunitné centrá 

10
archhoLiks

Jana Tartaľová a Michal Tartaľ neváhajú  
do svojich návrhov a realizácií vložiť 

všetku svoju energiu a s radosťou 
prepadajú workoholizmu.

14
danica pišteková

Účastníci prvého ročníka workshopu 
s názvom 1:1 – študenti a absolventi 

dizajnu a architektúry zo Slovenska  
aj zo zahraničia – dostali úlohu vytvoriť 

drevenú konštrukciu pre detského 
užívateľa pod odborným vedením 

architekta Ransu heleniusa.
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Rodinná usadlosť v Oravskej Jasenici – A.LT architekti
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dopravný prostriedok. Keďže cyklotrasu 
z Wolfsthalu poznám už naozaj naspamäť, 
rada ju niekedy vymením aj za poľné 
cesty a iné komunikácie. Prekvapím tak 
ráno, smerom do práce, či podvečer, keď 
sa vraciam domov, pasúce sa srnky, zaja-
ce či bažanty. Niekedy sa zamýšľam nad 
tým, koľko ľudí má takéto šťastie – obdi-
vovať zapadajúce slnko odzrkadľujúce  
sa na večne nepokojnej hladine Dunaja, 
pociťovať vietor či jemný dážď priamo  
pri cestovaní do práce a z práce? Bicykel 
je jednoducho neoceniteľný, dáva pocit 
určitej slobody.

V čase môjho voľna však naozaj rada 
testujem cyklotrasy v bližšom či širšom 
okolí Wolfsthalu. Sú naozaj príjemné, ich 
kvalita, značenie, možnosti na občerstve-
nie sú, žiaľ, stále na vyššej úrovni ako 
u nás, aj keď zlepšenia na slovenskej 
strane sú badateľné.

Na tohtoročnej putovnej výstave 
Landscape architects NoW! ste sa 
prezentovali projektom súkromnej 
záhrady pod názvom biodiverzita 
v záhrade. Čím je vám blízka táto  
téma?
zh: V našom „pretechnizovanom“ svete 
žije ľudské spoločenstvo čoraz vzdiale-
nejšie od prírody. Poletujúce farebné mo-
týle, pestré spektrum vtákov, včely a iný 
hmyz sa stráca ruka v ruke s odprírodne-
ným mestským prostredím. Je mi blízka 
teória „biofílie“, ktorú predstavil koncom 
80. rokov americký ekológ O. Wilson,  
ako „prirodzene emocionálnu príslušnosť 
človeka k ostatným živým organizmom“. 
Aplikácia princípov biofílie „sa dostáva 
čoraz viac do popredia aj pri územnom 
plánovaní a rozvoji miest, kde je snaha 
znovu zjednotiť hodnotový systém ľud-
stva s prírodou“. Tento princíp zároveň 
povedie k zvýšeniu environmentálnych 
hodnôt, ako aj zdravia obyvateľov miest, 
a teda aj k udržateľnému spôsobu života. 
To je krédo, ktorým by som sa chcela pri 
mojej práci riadiť.

ing. zuzana hudeková, phd. vyštudovala 
záhradnú a krajinnú architektúru a absolvovala 
doktorandské štúdium na FA STU v odbore 
urbanizmus. Vo svojej práci sa osobitne venuje 
projektom v oblasti tvorby a ochrany krajiny 
a zelene. Pracuje na implementácii viacerých, 
aj medzinárodných projektov súvisiacich so 
zmenou klímy v urbanizovanom prostredí. Bola 
členkou riešiteľského kolektívu v rámci aktuali-
zácie štandardov minimálnej vybavenosti obcí 
(Urbion 2010) a spoluriešiteľkou výskumnej 
úlohy Stanovenie regulatívov pre metodiku 
spracovania ÚPD so zameraním na zadržiavanie 
dažďových vôd v urbanizovanom prostredí 
(Urbion 2012). V súčasnosti je členkou pracov-
nej skupiny Ministerstva životného prostredia 
SR pri spracovaní Národnej stratégie adaptácie 
na zmenu klímy, spoluzodpovedná za kapitolu 
Urbanizované prostredie. Zároveň spolupracuje 
s Úradom vlády SR na implementácii programu 
Prispôsobenie sa zmene klímy. Je tiež expert-
kou Únie miest SR pre oblasť životného pros-
tredia.

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

zuzaNa hudekoVá
bratislava dostala  
šancu – využije ju?
V roku 2011 reagovala Bratislava na výzvu EÚ 
Programu FP7-ENERGY-SMARTCITIES-2012 
a uchádzala sa o účasť na medzinárodnom  
projekte EÚ – GUGLE (European cities serving  
as Green Urban Gate towards Leadership in sustai-
nable Energy – Európske mestá ako lídri smerom 
k trvalo udržateľnej energii). Bratislave ako jedinému 
mesto z bývalého východoeurópskeho bloku sa  
podarilo získať miesto v tomto programe. O čo  
konkrétne pôjde? Aj na to sme sa pýtali Ing. Zuzany 
hudekovej, PhD., z kancelárie hlavnej architektky  
hl. mesta SR Bratislavy.

priblížte nám, prosím, projekt, o čo v ňom pôj-
de, na aký časový priestor je rozvrhnutý a akú 
úlohu bude zohrávať bratislava?
zuzana hudeková: Projekt by mal byť modelový –  
inšpiratívny aj pre ďalšie samosprávy. Cieľom projektu  
je dosiahnuť koncept energetickej hospodárnosti budov 
zabezpečujúci energetickú efektívnosť samotných budov 
pri ich užívaní, ako aj zníženie energetickej náročnosti 
v rámci mestskej štvrte, kde sa konkrétna budova nachá-
dza. Projekt má teda zohľadniť nielen predpokladané zní-
ženie potreby energie v bytových domoch, ale zároveň  
sa bude zaoberať aj ďalšími aspektmi udržateľného život-
ného prostredia, ako sú prepojenie a kvalita verejných 
priestranstiev, zelených plôch, hospodárenie s dažďovou 
vodou, riešenie udržateľnej mobility a pod. Nemenej vý-
znamnú úlohu by mal zohrať aj sociálny rozmer trvalej 
udržateľnosti – teda zapojenie obyvateľov do celého  
procesu. Projekt by mal prebiehať do roku 2018.

rozmenené na drobné to teda znamená, že k za-
tepľovaniu budov sa začne pristupovať sofistiko-
vanejšie a nájomníci majú možnosť uchádzať sa 
o finančnú podporu? aký ďalší rozmer sleduje 
tento podnetný projekt?
zh: Ide o modelovú podporu, čiže vybratým žiadateľom 
bude možné do stanovenej výšky uhradiť náklady spoje-
né s obnovou bytového domu za uplatnenie takých  
opatrení, ktoré vedú k zlepšeniu parametrov nad rámec 
v súčasnosti požadovaných štandardov podľa platných 
právnych a technických predpisov. Tieto sa budú finan-
covať formou refundácie po dodržaní všetkých podmie-
nok a schválení Európskou komisiou. 

V bratislave teda máme šancu podstatne zlepšiť 
kvalitu bytového fondu a zároveň zvýšiť, resp. 
upraviť energetickú efektívnosť budov. máme na 
to, aby sme splnili náročné podmienky? Neuro-
bíme si hanbu? sú páky, ako sa bude kontrolo-
vať plnenie kritérií eÚ – GuGLe? 
zh: Myslím, že modelovým príkladom by sa mohli pod-
nietiť aj ďalšie spoločenstvá vlastníkov bytov, aby sa pri 
obnove svojho domu už v súčasnosti snažili splniť pod-
mienky, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2016. To je 
vlastne jeden z cieľov projektu – replikovateľnosť.

Na jednej strane sa nám otvárajú veľmi zaujíma-
vé možnosti celkového zlepšenia klimatického 
prostredia v našom hlavnom meste, na druhej sa 
objavujú isté projekty, resp. návrhy, ktoré sa vý-
znamne dotýkajú kvality mestského života a ne-
stretávajú sa s kladným prijatím obyvateľov. ide 
napríklad o úvahy vybudovať v karloveskej záto-
ke vodné dielo či viesť v tejto lokalite ropovod. 

Čo si ako odborníčka na životné prostredie mys-
líte o týchto úvahách?
zh: V poslednom čase naozaj začína rezonovať nutnosť 
nadrezortného vnímania problematiky rozvoja mesta. 
Pred niekoľkými dňami bola zverejnená piata súhrnná 
medzinárodná správa Medzivládneho panelu pre zmenu 
klímy (IPCC, 2013), ktorá je alarmujúca a jej zistenia 
nemôžeme v žiadnom prípade ignorovať, lebo by sme tak 
mohli priamo ohroziť kvalitu života našich detí v Bratisla-
ve. Pre naše mesto by sa prejavy zmeny klímy mali mani-
festovať nielen zvýšením priemernej ročnej teploty, ale 
hlavne zvýšením počtu extrémne horúcich dní v letnom 
období, nerovnomernosťou zrážok, zvýšením početnosti 
a intenzity extrémnych hydrologických javov (povodne 
a suchá, víchrice, snehové kalamity a veterné smršte). 
Myslíte si, že si môžeme dovoliť ohrozovať naše vodné 
zdroje, keď sa všeobecne predpokladá, že nedostatok 
vody bude jedným z kľúčových problémov v blízkej bu-
dúcnosti? Určite mi dáte za pravdu, že vidina finančného 
zisku za to nestojí.

aký je váš názor viesť električkovú trať cez úze-
mie chorvátskeho ramena, ktoré sa vďaka desať-
ročia trvajúcej stavebnej uzávere súvisiacej 
s výstavbou metra stalo zaujímavým zeleným 
územím spĺňajúcim funkcie rekreácie, pravda, 
ak privrieme oči nad znečistením, ktoré spôso-
bujú sami obyvatelia? dokonca sa objavili aj 
správy o realizácii štvorprúdovej cesty...
zh: Centrálny severo-južný koridor pozdĺž Chorvátskeho 
ramena a Jantárovej cesty bol pôvodne rezervovaný na 
výstavbu trasy nosného dopravného systému mesta, ostal 
nezastavaný. Našťastie – otvorila sa tak možnosť dotvoriť 
toto územie podľa nových požiadaviek, ktoré by malo toto 
územie spĺňať, tak, aby naplnilo potreby jej obyvateľov.  
Aj to je predmetom medzinárodnej súťaže návrhov s ná-
zvom Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky. Vypra-
covanie ideového urbanistického riešenia centrálnej seve-
ro-južnej kompozičnej osi mestskej časti Bratislava – Petr-
žalka by malo priniesť nový pohľad na celú lokalitu – pri-
čom dôraz sa bude klásť nielen na udržateľnú dopravu, ale 
predovšetkým na „zelenú infraštruktúru“, ktorou je systém 
prepojených plôch zelene a prírodných prvkov.

predstavitelia mesta síce argumentujú diskusia-
mi s občanmi, no tie, často v rovine protestov, 
nevedú k žiadnym konkrétnym výsledkom a zo-
stávajú vo verbálnej rovine. akoby mal úradník 
vždy navrch... myslíte si, že je načase pripraviť 
a prijať systémové opatrenia? aké by mali byť, 
aby zabránili nezmyselne zasahovať do životné-
ho prostredia, resp. zabezpečiť, aby sa s ním 
citlivo nakladalo? 

zh: Táto otázka je jedna z tých, ktoré boli za mojou moti-
váciou začať pracovať v samospráve. Po dlhých rokoch 
v pozícii občianky – odborníčky, po realizácii viacerých 
projektov v oblasti životného prostredia v mestách a zá-
roveň spolupráci s viacerými samosprávami na Sloven-
sku na projektoch, som sa len pred troma mesiacmi roz-
hodla sama vyskúšať, prečo „to nejde“. Moja skúsenosť 
z minulosti je taká, že často, a to nielen v samospráve, 
záleží hlavne na osobnom prístupe, motivácii chcieť zlep-
šiť situáciu vo svojom meste, život a/alebo životné pros-
tredie a podobne. Vstupuje sem viacero faktorov – naprí-
klad snaha sa stále vzdelávať, nové poznatky prenášať do 
svojej praxe. Za nemenej dôležité považujem, aby smero-
vanie mesta bolo naznačené aj politicky. Ako príklad uve-
diem primátora Chicaga Richarda M. Daleyho, ktorý stál 
na čele mesta 22 rokov – od apríla 1989 do mája 2011. 
Podarilo sa mu toto mesto nasmerovať „zeleným“ sme-
rom. Vďaka nemu teraz Chicago medzi ostatnými americ-
kými mestami určite ašpiruje na jedno z najekologickej-
ších, pretože sa dlhodobo a cieľavedome snaží byť 
najzelenším mestom v tejto krajine. Nemyslí sa tým len 
zeleň v úzkom zmysle slova, ale aj energetická efektív-
nosť, znižovanie emisií CO2, podpora biodiverzity, bicyk-
lovej a pešej dopravy, príprava na zmenu klímy a realizo-
vané opatrenia na zmiernenie jej dosahov. Aj ďalších 
pozitívnych príkladov je veľa – nedá mi nespomenúť 
dvoch originálnych primátorov Bogoty, ktorí dokázali 
veľa zmeniť aj osobným prístupom. Enrique Pen�alosa 
výrazne podporil udržateľnú mobilitu v tomto niekoľko-
miliónovom meste stavbou cyklotrás, čím umožnil aj 
obyvateľom nižších sociálnych vrstiev bezproblémovo 
„cestovať“. Jeho predchodca Antanas Mockus zasa do 
riešenia dopravnej situácie zapojil a najal 420 klaunov, 
ktorí priamo v uliciach napomáhali, aby bola čo najply-
nulejšia. Týmto originálnym nápadom nielenže poklesla 
nehodovosť, ale určite sa obyvateľom Bogoty aj zlepšila 
nálada. 

Politické vedenie by malo vo svojom rozhodovaní 
preklenúť časový horizont svojho volebného obdobia, 
pretože problematika kvalitného životného prostredia, 
ktoré je základnou podmienkou kvality života obyvateľov, 
ho ďaleko presahuje.

Určite však záleží aj na samotnom tlaku verejnosti – 
veď kým nemajú samotní miestni politickí lídri dostatok 
prezieravosti a environmentálneho cítenia, tak môžu byť 
samotnými občanmi a ich vôľou podstatne ovplyvnení vo 
svojom rozhodovaní o smerovaní mesta. Tlak verejnosti 
je zase priamo závislý aj od environmentálneho povedo-
mia – a tým sa nám tento kruh tak trochu uzatvára.

ako ste sa dostali vo svojej práci k téme kvality 
mestského životného prostredia a jeho ochrany?
zh: Po skončení štúdia krajinnej architektúry som pra-
covala na projektoch, ktoré sa zaoberali udržateľnými 
sídlami, kde jedným z faktorov bolo aj množstvo, kvalita 
a dostupnosť plôch zelene. Zároveň ma nemenej zaujali 
aj ďalšie aspekty trvalej udržateľnosti – a to nielen jej 
environmentálny aspekt, ale aj aspekt sociálny a ekono-
mický. Urbanistická tvorba sídelného prostredia sa ne-
smie končiť len pri estetických kritériách – veď mesto 
a život v ňom tvoríme pre jeho obyvateľov. Keď následne 
ešte zahrnieme aj vedomosti či predpoklady o ďalších 
„výzvach“ – ktorými sú dosahy meniacej sa klímy, zmeny 
v demografických charakteristikách, sociálne dosahy 
súvisiace nielen s krízou ekonomickou, ale napr. aj 
s ropným zlomom – zistíme, že je potrebné už teraz  
reagovať. O to sa vo svojej práci usilujem.

Žijete v neďalekom rakúskom Wolfstahle a keď 
je to vhodné, sadáte na bicykel a „testujete“ 
cyklotrasy v smere bratislava. aké sú tie rakúske 
v porovnaní so sloven skými? 
zh: Možno nie je správny výraz, že cyklotrasy „testu-
jem“. Využívam bicykel, ak sa dá, ako veľmi efektívny 
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profesorovi petrovi Lizoňovi

Cenu Ladislava hudeca zriadil Spolok architektov 
Slovenska ako poctu svetoznámemu architektovi,  
slovenskému rodákovi, Ladislavovi hudecovi a jeho ce-
loživotnému dielu. Cena symbolizuje multikultúrny dia-
lóg v oblasti architektonickej tvorby. Udeľuje sa žijúcemu 
architektovi, ktorý sa narodil na území Slovenskej repub-
liky a oceňuje sa ňou jeho výnimočné architektonické 
pôsobenie v zahraničí v období posledných desiatich 
rokov. Laureátom prvého ročníka Ceny Ladislava hudeca 
sa stal prof. Dr. h.c. Ing. akad. arch. Peter Lizoň.

Peter Lizoň je slovenský architekt a pedagóg. Narodil sa v roku 
1938 v Lučenci a od roku 1968 žije v USA. Študoval v Bratisla-
ve na Slovenskej vysokej škole technickej a Vysokej škole vý-
tvarných umení. Doktorát získal na University of Pennsylvania 
vo Philadelphii.

Pred odchodom z Československa bol spoluzakladateľom 
a výkonným redakorom výskumno-vedeckého časopisu Archi-
tektúra a urbanizmus, ktorý vydáva ÚSTARCh  SAV. Projekto-
val výstavu Zlatnícke cechy na Slovensku, inštalovanú v Rytier-
skej sále Bratislavského hradu. Pre medzinarodný kongres UIA 
v Prahe pôsobil ako asistent sekretára kongresu.

Vo Philadelphii navrhol Plain, Philadelphia Zoo a Centre 
Square Complex. Vo Washingtone D. C. projektoval Veľvysla-
nectvo SR. Pre mesto Oak Ridge v štáte Tennessee vypracoval 
urbanistický návrh revitalizácie mestského centra. V USA pro-
jektoval a zrealizoval stavby s uznaniami, vrátane African AIA. 
Americký spolok architektov mu udelil ako zaslúžilému členovi 
FAIA. 

Peter Lizoň je emeritným profesorom, bol riaditeľom dok-
toradského a inžinierskeho programu na Catholic University of 
America a potom na University of Tennessee. Na pozvania 
prednášal na zahraničných univerzitách a viedol letnú školu 
pre amerických študentov v Europe. Architektonická štúdia 
nevyužitej železnicnej stanice Gare d’Orsay v Paríži bola pod-
kladom pre jej nové využitie ako Impresionistické múzeum 
galérie Louvre.

Alma mater FA STU mu udelila titul Doctor honoris causa. 
Tam ako hosťujúci profesor založil študijný program v anglic-
kom jazyku Socrates-Erasmus pre študentov zo sesterských 
univerzít EÚ. Publikoval kritické články a knihy o architektúre, 
urbanizme a kultúre vlasti. Bol iniciátorom záchrany pred zne-
užitím a ikonickej Vily Tugendhat v Brne a jej rekoštrukcie, je 
autorom reštaurovania interiérov jej obytnej dvorany. Angažo-
val sa za záchranu Behrensovej synagógy v Žiline. Na Floride 
vystupoval za záchranu školy Paula Rudolpha v Sarasote.

Profesor Peter Lizoň sa po uvoľnení hraníc angažoval 
v spolupráci s československými architektmi. V roku 1991 

zorganizoval pre ôsmich architektov zo Strednej Európy a Čes-
koslovenska cestu po východe USA, kde navštívili na pozvanie 
vlády významné plánovacie a projekčné kancelárie, vysoké 
školy a architektonické realizácie od Atlanty až po Kapitol.  
Architekti navštívili aj University of Tennesee v Knoxville, kde 
profesor Lizoň prednášal architektúru stredoeurópskych regió-
nov a konštruktivizmu.

Profesor Peter Lizoň je významná osobnosť slovenskej 
architektúry. Podstatnú časť svojho tvorivého života prežil 
v USA. Zaslúžil sa o propagovanie slovenskej architektúry 
v tejto veľkej krajine. Vďaka jeho objavom sme získali informá-
cie aj o pôsobení ďalších slovenských architektoch vo svete.

Spolok architektov Slovenska udelil profesorovi Lizoňovi 
štipendium na prípravu  výstavy a katalógu o významnom,  
no dovtedy málo známom slovenskom architektovi Ladislavovi 
Radovi. Lizoň pripravil výstavu a sprievodný katalóg Princípy 
architektúry sú absolútne v roku 2011 pre Galériu architektúry 
SAS. Výstava bola reinštalovaná v Čadci, rodisku architekta 
Rada, a v Banskej Bystrici. V roku 2012 bola prevezená do USA 
a inštalovaná v Centrále AIA vo Washingtone a v Gallery of 
Embassy of SR vo Washingtone. V roku 2013 ju vystavili vo 
výstavnej sieni Americko – československého klubu v Miami 
na Floride. 

Osudy architektov Rada, hudeca a Lizoňa boli veľmi  
podobné.

Za tvorbu a organizačnú činnosť v zahraničí udelil Spolok 
architektov Slovenska  profesorovi Petrovi Lizoňovi Cenu  
Ladislava hudeca. Slávnostné odovzdávanie Ceny sa uskutoč-
ní 24. 10. 2013 o 17:00 v Sieni Dušana Jurkoviča v SAS.

J Á N  M .  B A h N A

Foto: Braňo Bibel

Veľvyslanectvo SR v USA, Washington D.C., 1995 - 2001 - autori: Bogár, Fischer, Králik, Lizoň, Urban
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umenia MaMo (Marseille Modulor). Každé leto tu bude 
inštalovať svoju výstavu vybraný umelec. Tento rok je to 
Francúz Xavier Veilhan s výstavou Architectones. V cen-
tre budú prebiehať aj prednášky, workshopy a iné výtvar-
né aktivity.

Ďalšie kultúrne stavby sa postupne dokončujú a pod-
porujú zámer kultivovania a propagovania mediteránskej 
civilizácie ako kolísky európskej kultúry. Celé nábrežie 
okolo osobného prístavu bude povýšené na živý verejný 
priestor a to je devíza, ktorú natrvalo zanechá mestu rok 

2013 a iniciatíva Európskeho hlavného mesta kultúry.  
Či sa to aspoň čiastočne podarí aj Košiciam je ťažké od-
hadnúť. Marseille je predsa len mesto inej kategórie.

J Á N  M .  B A h N A

marseiLLe
európske hlavné mesto 
kultúry 2013

Francúzske prístavné mesto Marseille bolo tento rok poc-
tené titulom Európske hlavné mesto kultúry spolu s našimi 
Košicami. Areál historického prístavu a nábrežia sa trans-
formuje na „Cité de la Méditerranée“ – kultúrno-spoločen-
ské centrum celej oblasti Riviéry, Provence a regiónu  
Južnej Rhony. Tento akt je zavŕšením iniciatívy mesta 
a okolitých departementov povýšiť druhé najväčšie fran-
cúzske mesto a najväčší prístav na ozajstný „kapitol“  
Stredozemia. 

V rámci tejto akcie sa už od roku 1995 budovala 
infraštruktúra. Niektoré stavby sú dokončené a slúžia 
aktivitám kultúrneho mesta, niektoré sú rozostavané 
a iné plánované. Najvýznamnejšie zámery sú koncentro-
vané na nábrežie a do prístavu. Všade v meste kypí život, 
pozýva na spoznávanie najstaršieho francúzskeho mesta 
a jeho kultúrneho dedičstva. Kultúrne mesto vás víta na 
novej stanici TGV, v novom osobnom prístave i na 
 letisku. Priamo v prístave nad hangárom osobného  
nástupišťa vytvorili mediálne centrum umenia.

Mesto a prístav založili v 6. storočí pred naším leto-
počtom Féničania. V antike slúžilo aj rímskemu impériu 
a postupne vyrástlo do jedného z najdôležitejších prísta-
vov Stredomoria. Zo zálivu sa vynára Monte Christov 
ostrov Chateau d’If. Zachovaná štruktúra historického 
jadra sa tiahne k Starému prístavu (Vieux Port). Os mes-
ta tvorí známy bulvár La Canabiére, preslávené dejisko 
atentátu na prvého juhoslovanského kráľa Alexandra I. 
v roku 1934. Obraz mesta už pri pohľade z mora ovláda 
kostol Notre Dame de la Garde, ikona námorníkov vraca-
júcich sa domov z ciest. Stará katedrála La Major a nová 
katedrála z konca 19. storočia sú dominantami historic-
kého mesta. Monumentálny bulvár La Canabiére ústi na 
nábrežie Starého prístavu, kde sú sústredené najvýznam-
nejšie architektonické diela budované v rámci projektu 
Európskeho hlavného mesta kultúry.

Nábrežie okolo Starého prístavu pretransformoval na 
pešiu zónu svetoznámy architekt Norman Foster s krajin-
ným architektom Michalom Desvigenom. Na strope pa-
vilónu Ombriére, vytvorenom z leštenej oceľovej platne, 
sa zrkadlí život s ľuďmi a prostredím východnej časti 
nábrežia. Neuveriteľné sú pohľady na postavy akoby 
 visiace zo stropu. Efekt zrkadliacej sa plochy stropu tro-
chu pripomína pavilón Serpentine v Londýne od japon-
ských architektov Sanaa spred troch rokov.

Najexponovanejšie objekty sú sústredené pri vstupe 
do prístavu. Začiatkom júna tu otvorili Múzeum európ-
skej a stredozemskej civilizácie (MuCEM), ktoré navrhol 
architekt Rudy Ricciotti. Kubusová zasklená stavba po-
krytá filigránskou sieťovou štruktúrou evokuje skamene-
nú podmorskú štruktúru. Má trochu orientálny nádych, 
charakteristický pre multikultúrnu oblasť Stredomoria. 
Strecha stavby je prepojená betónovou lávkou s existu-
júcim mestským opevnením. Lávka naznačuje symbolic-
ké prepojenie minulosti so súčasnosťou. Vedľa múzea 
otvorili stavbu Villa Méditerranée v asymetrickom tvare 
obráteného písmena L. Časť stavby s veľkou sálou je 
pod vodou. Výstavné priestory sú na najvyššom podlaží 
s vyhliadkou na okolie. Svoj zámer vysvetľuje architekt 
Stefano Boeri snahou prepojiť stavbu s morom. 

Súčasťou akcií kultúrneho mesta je aj terasa Le Cor-
busiérovho Cité radieuse, dokončeného v roku 1952, 
jedna z ikon modernej architektúry. Tento brutalistický 
experimentálny dom z pohľadového betónu dlho zápasil 
s nepriazňou obyvateľov. Aj fitness centrum na streche 
muselo byť zatvorené pre nedostatok návštevníkov. 
Umelec a dizajnér Ora-ito kúpil a zrekonštruoval terasu 
do pôvodného stavu. Vzniklo tu Centrum súčasného 
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Obraz mesta pri pohľade z mora ovláda chrám Notre Dame de la Garde.

Galéria MUCEM a Villa Méditerranéé

Terasa Cité radieuse od Le Corbusiera, v súčasnosti využívaná Centrom súčasného umenia MaMo.

Starý prístav  (Vieux Port)

Výhľad z betónovej lávky ponad strechu Múzea európskej 
a stredozemskej civilizácie galérie (MuCEM

Zrkadlenie na strope Fosterovho Pavilónu Ombriére Villa Méditerranée 

Betónová lávka medzi hradbami a Múzeom európskej a stredozemskej civilizácie (MuCEM)
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Výmenníky premieňajú život  
na košických sídliskách

Ako decentralizovať kultúru – nesústrediť spoločenské 
a umelecké dianie len do centra mesta, ale aj do jeho 
okrajových, obytných zón? Ako dostať kultúru bližšie 
k ľuďom, zamiešať ju do monofunkčného panelového 
sídliska? Projekt SPOTs na tento účel využil budovy 
zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry na košických 
sídliskách – objekty výmenníkových staníc. Keďže sa 
rokmi zmenšili priestorové nároky na techniku spojenú 
s distribúciou tepla, mohli dať týmto priestorom úplne 
nový účel a zmysel. Premenili ich na živé centrá miest-
nych komunít a kultúry. 

„SPOTs prináša zmeny, mení zabehnutý a jedno-
tvárny kolobeh života sídlisk. Vidím, že ľudia sú šťastní, 
že môžu tráviť čas vo výmenníkoch, že sa môžu prísť 
realizovať, zapájať sa do projektov,“ hovorí o vplyve 
projektu SPOTs jeho manažérka Blanka Berkyová. 
 Výhodná poloha výmenníkov v obytných súboroch  
– na voľných priestranstvách medzi panelákmi,  

na križovaní každodenných chodníčkov miestnych 
 obyvateľov – umožňuje ich aktívne zapojenie do revita-
lizácie sociálnych vzťahov na panelových sídliskách. 
Svoje nové funkcie si výmenníky našli vďaka pôsobeniu 
kultúrnych mediátorov a komunitných pracovníkov, 
ktorí spolu s obyvateľmi už od roku 2009 hľadajú a vy-
mýšľajú aktivity, ktoré ľuďom na ich sídlisku chýbajú. 
„Program výmenníka sa prispôsobuje tomu, akí ľudia  
tu žijú. Výmenník na sídlisku Terasa funguje úplne inak 
ako napríklad výmenník na Važeckej na sídlisku Nad 
jazerom. S obyvateľmi vytvárame kultúrne mapy, robí-
me prieskumy, aby sme zistili, čo im chýba a získavame 
spätnú väzbu,“ približuje diverzitu funkčnej náplne vý-
menníkov a spoluprácu s obyvateľmi Alena holubecká, 
kultúrna mediátorka z tímu SPOTs.

Nápady, ako dať zastaraným výmenníkom zodpove-
dajúcu novú tvár, priniesli výsledky verejnej súťaže  
na ideové architektonické riešenie revitalizácie štyroch 
výmenníkov, ktorú vyhlásilo mesto Košice v roku 2010. 
Cieľom súťaže bolo „nájsť najvhodnejšie priestorové, 
výtvarné a funkčno-prevádzkové usporiadanie jednotli-
vých výmenníkov. Nájsť najvhodnejší výraz nového 
postavenia výmenníkov v urbanistickej štruktúre a naj-
vhodnejšiu úpravu jeho okolia vytvárajúcu vhodné 
predpoklady pre realizáciu novej funkcie. Súťažiaci mali 
ponúknuť názor na celkový pohľad funkcie budúceho 

objektu výmenníka v jednotlivých štvrtiach a jeho stvár-
nenie ako mestotvorného prvku,“ uvádza k zámeru sú-
ťaže Mária Kukučková z Útvaru hlavného architekta 
mesta Košice. Víťazi súťaže dopracovali ideové návrhy 
do realizačných projektov, podľa ktorých výmenníky 
zmodernizovali do začiatku roku 2013. Náklady na re-
konštrukciu a vybavenie objektov a úpravy ich okolia 
pokryli dotácie Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a mesto Košice v rámci projektu EhMK Košice 2013.

Prístupy architektov k uchopeniu myšlienky trans-
formácie objektov na kultúrne a komunitné centrá boli 
rozmanité. Niektoré výmenníky sú pútavé, priťahujú 
pozornosť verejnosti, nekonvenčné – inšpirujúce  
k odvahe zmýšľať slobodne. Iné sú formálne jednodu-
ché – nechávajú vyniknúť aktivity a prvky, ktoré do nich 
vnášajú  ľudia – alebo flexibilné a multifunkčné, aby 
vyhoveli rozmanitým a meniacim sa potrebám svojich 
budúcich užívateľov i neočakávaným prekvapeniam, 
ktoré participácia miestnych obyvateľov neraz prináša. 
Predstavujeme výber z celkovo šiestich rekonštruova-
ných objektov, ktoré o novom poslaní výmenníku 
 rozprávajú vlastným architektonickým jazykom.

D O M I N I K A  B E L A N S K Á

www.spots.sk
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Výmenník WuppertáLska
matej mihalič, martin mihály, ing. františek mihalič 

Rekonštrukciou výmenníka na Wuppertálskej ulici na sídlisku KVP dosiahli jej autori jednoduchými zásahmi čistý variabilný priestor, v ktorom sa usporadúvajú výstavy, predstavenia, semináre a tvorivé dielne. 
Neutrálne odtiene bielej a kovovosivej nekonkurujú pestrému komunitnému programu výmenníku. Výraznou zmenou prešli aj exteriérové plochy okolo výmenníku - vznikla tu malá komunitná záhrada, miesto  
pre posedenie vyrobené svojpomocne z drevených paliet, priestor dotvára expresívna drevená plastika. Neprehliadnuteľným prvkom stavby je úžitková strecha. Jej sfunkčnenie a oplotenie zdvojnásobuje využiteľnú 
plochu objektu a dodáva mu nový rozmer. Zvláštny priestor, odtrhnutý od zeme, zakotvený medzi panelákmi, sa stáva dejiskom stretnutí, diskusií i zábavy, neutrálnou pôdou, ktorá ponúka novú perspektívu  
pre nazeranie na sídlisko a život v ňom.

Výmenník VaŽecká
atrium – michal burák, dušan burák, marek Ganz

Na sídlisku Nad jazerom, na strategickom mieste vedľa obchodného centra a konečnej električiek, upútajú zrak ostré tvary Výmenníka Važecká. 
Transformáciu funkcie výmenníka na kultúrno-spoločenské a športové centrum premietli autori do „konceptu transformácie formy čistého hranola  
na dynamickú lezeckú stenu“. Na fasáde sú použité cemento–trieskové dosky osadené na oceľovo-drevenú nosnú kostru. Fasáda slúži sčasti ako 
exteriérová lezecká stena. Na jednom mieste sa fasáda „zdvíha“, aby odkryla vchod do budovy a ponúkla miesto pre zaparkovanie bicyklov. Vo vnútri 
zostala kovová konštrukcia stavby odhalená (zodpovedajúc technickej povahe pôvodnej funkcie budovy), dopĺňa ju sklo translucentných podláh 
a drevené stupnice schodísk. Vnútorná dispozícia výmenníka zodpovedá dynamike fasády – má niekoľko rôznych výškových úrovní na báze galérií, 
priestorovo vzájomne prepojených. Každá z nich plní iný účel (administratívne zázemie, multifunkčná sála, galéria, terasa). Najvyššie položená úroveň 
strešnej terasy je od okolitého prostredia chránená vysokou atikou a poskytuje v podmienkach sídliska výnimočný pocit intimity.

Výmenník ľudoVá
ing. arch. martin ondrej, prof. peter pásztor

Výmenník na ulici Ľudová reaguje na prítomnosť skate a inline 
komunity na sídlisku a rozširuje ponuku priestorov pre túto 
špecifickú mestskú pohybovú kultúru. Je vyhľadávaným miestom 
komunity v celoslovenskom i medzinárodnom meradle. 
Špeciálne vybavenie situované vnútri výmenníku rozširuje 
možnosti skejtovať aj v zimných mesiacoch. Verejný priestor  
pri výmenníku ponúka skejterom a korčuliarom objekt z liateho 
betónu s dômyselne tvarovanými prekážkami, metaforicky 
odkazujúci svojou rotovanou formou (i krúživým pohybom 
užívateľov po ňom) na výmenu tepla vo výmenníku. 
Rekonštrukcia výmenníka zahŕňala zväčšenie existujúcich 
osvetľovacích otvorov prednej fasády na veľkorozmerné okná 
a vstupné dvere, prekládku technologického aparátu výmenníka 
do menších okrajových priestorov – čím sa dispozícia uvoľnila 
pre umiestnenie dreveného skejtového bazéna v zadnej časti 
a malej športovej a tanečnej sály s pružnou podlahou  
(v súčasnosti využívanej napr. aj na šermiarsky kurz)  
v prednej časti výmenníku. Obnovená fasáda objektu  
má slúžiť ako street-art galéria.
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ako sa začal príbeh vášho ateliéru?
ARChhOLIKS: Ateliér ARChhOLIKS sme založili v roku 2008. Jeho názov vznikol z vlast-
nosti, ktorú má snáď každý architekt. Sme workoholici! Naša práca je aj hobby. Neustále nás 
prenasleduje – a my ju! Vystupovaniu pod spoločným menom predchádzala naša spolupráca 
na študentských súťažiach a v ateliéroch. Pri riešení zadaní sme sa vzájomne dopĺňali a jeden 
druhého posúvali ďalej. Môže za to naša láska k architektúre aj jedného k druhému...

Čo najvýznamnejšie sa z vášho pohľadu za päť rokov existencie vášho atelié-
ru udialo? Čo vás najviac posunulo? 
Riešime širokú škálu projektov a každý je pre nás veľkou výzvou, či je to riešenie veľkého 
konceptu alebo len malého detailu. Tak ako je každý človek jedinečný, sú individuálne aj 
projekty. Najväčším zadosťučinením je pre nás realizácia diela. Môžeme si tak prejsť všet-
kými fázami – od papiera, ktorý znesie veľa, až po hmatateľnú realitu. Je to pre nás veľká 
škola aj priestor pre sebareflexiu. Realizácia nám ukáže menej šťastné riešenia aj dobré 
nápady a „vychytávky“ a prináša ponaučenie z chýb na celý život. 

ako vnímate svoje postavenie „mladých“ architektov na scéne?
Minule sme medzi sebou debatovali, že možno sme pre potenciálnych klientov ešte neskú-
senými a mladými. Ale zhodli sme sa na tom, že aby mal aj skúsený architekt vo všetkom 

jasno, odpoveď a riešenia na problémy ihneď, musel by stále navrhovať tie isté budovy, 
detaily, ten istý dom, ktorý by len zdokonaľoval. Každý projekt je pre nás novým zážitkom, 
pretože sa snažíme vytvárať originály.

skúste popísať spôsob svojej práce – ako uvažujete o zadaní, ako vzniká 
 koncept, ako prebieha jeho dopracovanie? aké metódy a nástroje používate 
pri sprostredkovaní vašich ideí?
Keď sa objaví na našom stole nové zadanie, v prvom rade si ideme miesto obhliadnuť, za-
merať a stretávame sa s klientmi, kde si spoločne prejdeme ich predstavu. Pri stretnutiach 
s našimi klientmi sa snažíme, aby sme zo seba vydali maximum, aby mal klient dobrý po-
cit z našej spolupráce a aby stretnutia boli prínosom aj pre nás. To znamená, že stretnutie 
musí posunúť obe strany bližšie ku konečnému riešeniu. 

Potom kreslíme, škicujeme a rozprávame sa o projekte. Niekedy si v ateliéri sadneme 
spoločne za jeden stôl a inokedy si každý vytvorí vlastnú alternatívu a urobíme si malú 
súťaž... Vždy sa snažíme pozerať sa na zadanie komplexne, aby sme nestratili kontakt 
s okolím, kontextom alebo s naším konceptom či zámerom zadávateľa. Nemáme radi, keď 
sa architekti snažia za každú cenu vytvoriť niečo extra. A už vôbec nemáme snahu za každú 
cenu dodať dielu filozofiu. Jednoducho, keď riešime mini-kúpeľňu o filozofii neuvažujeme. 
Chceme, aby každý náš návrh mal nápad alebo nejaký vtip, ktorý ozvláštni priestor a bude 
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ing. arch. Jana tartaľová (1984, Martin) ukončila inžinierske štúdium na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave na Ústave architektúry občianskych budov v roku 2008. 
Počas štúdia získavala prax v ateliéroch hPA a gutgut, zúčastňovala sa workshopov 
a úspešne študentských súťaží. Pokračuje v doktorandskom štúdiu na FA STU v Bratislave, 
venuje sa problematike špecifikácie prostredia pre ľudí s autizmom. 

ing. arch. michal tartaľ (1984, Prešov) absolvoval štúdium na Fakulte architektúry 
STU v Bratislava na Ústave architektúry občianskych budov v roku 2008. Počas štúdia 
pracoval v ateliéroch AT26, RAUM a gutgut, úspešne sa umiestňoval v študentských 
súťažiach a na doktorandskom štúdiu sa zaoberal digitálnou architektúrou – L-systémami 
a ich aplikáciou v architektonickej tvorbe. 

Snažia sa vytvárať funkčné, hravé, flexibilné a ekologicky priateľné prostredie, ktoré spĺňa 
požiadavky investora. Prekvapujú kreatívnymi a originálnymi nápadmi, hľadájú a rozvíjajú 
riešenia, ktoré disponujú konceptom, kvalitou, komplexnosťou, nápaditosťou a sviežim 
pohľadom. Do návrhov a realizácií neváhajú vložiť všetku svoju energiu a s radosťou 
prepadajú workoholizmu. ARChhOLIKS.

rekonštrukcia a stavebné úpravy kultúrneho domu – kojatice, návrh: 2009,  
realizácia: 2011, spolupráca: ing. arch. Vladimír krušinský, ing. arch. mária piričová
Kultúrny dom slúžil v posledných rokoch na zriedkavé spoločenské akcie a neprešiel od svojho vzniku 
výraznejšou rekonštrukciou. Rekonštrukcia mala najmä vyriešiť dostavbu absentujúcej kuchyne, zväčšiť 
kapacitu sály a umožniť organizovanie podujatí väčšieho rozsahu. Dostavbou spoločenských priestorov 
na južnej strane objektu vzniklo reštauračné zariadenie s kuchyňou, ktoré môže byť v prevádzke nezávislé 
od kultúrneho domu. Je priamo prepojené so súčasnou spoločenskou sálou a dotvára celkový 
architektonický výraz pôvodnej budovy. Kultúrny dom sa svojím stvárnením a modernizáciou stal 
plnohodnotným centrom diania v obci. Prispôsobením sa požadovanej kapacite a funkčnej náplni 
zintenzívnil využívanie budovy obyvateľmi obce.

Novostavba rodinného domu, bratislava – rača, návrh: 2012, realizácia: 2012/13, 
spolupráca: ing. arch. milan chudý
Svojou hmotovou skladbou a formovaním strechy objekt rešpektuje svoje okolie. hmota objektu  
je formovaná pri pohľade na strechu domu ako pravotočivá skrutkovica. Koncepciu podporuje 
materiálové a farebné riešenie, ktoré zjednocuje hmotovú skladbu jednotnou bielou farbou. 
Akcentujúcimi prvkami na fasáde sú drevené obkladové materiály, ktoré majú za úlohu vytvoriť  
dojem väčších, jednotných otvorov.

pre klienta jeho „tromfom“ – výnimočným prvkom, s ktorým bude stotožnený.  
Aby sme navrhli a realizovali dobrú vec, odovzdávame aj svoje srdcia, vychádzame 
klientom maximálne v ústrety a skĺzneme do úplného workoholizmu... 

Naše návrhy si vždy preverujeme v 3D aj vo fyzickom modeli, ak sa jedná o hmo-
ty a budovy. Aj pre klientov je model najlepším nástrojom, kde sa vedia zorientovať 
a predstaviť si naše architektonické riešenia. Okrem toho niekedy použijeme aj vlast-
ný spôsob testovania nápadov – namodelujeme priestor a nábytok banánovými 
 krabicami priamo na mieste a klient sa v ňom prechádza. V niektorých prípadoch 
používame papierové lepiace pásky, ktorými si na zem naznačíme priečky, nábytok... 

aké témy sú pre vás v súčasnosti v architektúre najzaujímavejšie?
Momentálne sa zaoberáme modulárnou architektúrou, tvorbou modulových domov 
a nábytku. Snažíme sa vytvoriť čo najvariabilnejšie a najflexibilnejšie prvky, ktoré  
si užívateľ môže podľa svojej predstavy a potreby nakombinovať, poprípade zmeniť 
podľa životnej situácie. Okrem toho nás zaujímajú novinky k témam našich dizer-
tačných prác – z oblasti digitálnej architektúry, 3d tlače, aplikovania diagramov  
do  architektúry, interiérového dizajnu a navrhovania interiérov a architektúry  
pre špecifický okruh ľudí – autistov.

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

Foto: archív ARChhOLIKS

rekonštrukcia a stavebné úpravy rodinného domu – kojatice (sr), návrh: 2008, 
realizácia: 2011/2012
Rodinný dom zo 60. rokov neumožňoval priamy kontakt s exteriérom. hospodárske časti domu  
pre súčasných obyvateľov domu nemali význam a od ich funkčnej náplne už upustili. Z pôvodného 
hospodárskeho objektu sme preto zachovali len jeho polovicu nadväzujúcu na obytnú časť. Stajne  
pre hospodárske zvieratá sme asanovali a ponechali sme hmotu pôvodnej garáže a skladov. Objekt  
sme vyčistili od stavebných nánosov, zhodili sme pôvodnú strešnú krytinu a odkryli sme zdravý krov. 
Perforáciou stien sme presvetlili novovzniknutú terasu prístupnú z jedálne domu. Dosiahli sme priamy 
kontakt rodinného domu s terénom ako aj vizuálny kontakt interiéru s okolím domu.

architektonická súťaž na malé námestie – Železný brod, Čr, 2012,  
spolupráca: mgr. arch. Georg bliznakov
Na Malé námestie sme sa pokúsili navrátiť pôvodnú atmosféru námestia použitím súčasných 
architektonických výrazových prostriedkov. Priestor námestia hmotovo aj pohľadovo uzatvárame 
pridaním nového mestského objektu s kultúrno-spoločenskou funkciou. Využívame siluetu hmôt  
dvoch už nejestvujúcich objektov, ktoré v minulosti uzatvárali námestie a vraciame tak námestiu  
jeho pôvodnú atmosféru malebnosti. Navrhovaný objekt vychádza pôdorysne z historickej parcelácie, 
jeho tvarovanie je však výsledkom reflexie jeho nových funkcií. Objek je riešený ako drevostavba. 
Tvarovým a materiálovým riešením odkazuje na zrubové drevené domy so sedlovými strechami 
a dreveným lineárnym obkladom, typické pre túto lokalitu. Z námestia je objekt otvorený, začína ako 
vyvýšené pobytové drevené plató (počas kultúrnych akcií môže slúžiť ako pódium, v letných mesiacoch 
aj ako terasa kaviarne, situovanej v objekte). Námestie sa vizuálne „zlieva“ do tohto objektu, ktorý je  
pre peších priechodný a umožňuje tak občanom zotrvať na námestí aj v nepriaznivom počasí.

Novostavba rodinného domu – mošovce, návrh: 2012, realizácia: 2013
Pozemok je rovinatý, ohraničený parkom, potôčikom a ulicou. Pôdorysný tvar rodinného domu  
kopíruje hranice pozemku a vytvára čo najideálnejšie podmienky pre bývanie, využitie solárnych 
ziskov a záhrady. hmotovo a dipozične je dom rozdelený na dve funkčné časti. Spoločenská časť 
so zázemím a spálňou určená na denné užívanie je zastrešená pultovou strechou so sklonom 
orientovaným na juh. Táto hlavná hmota prechádza plynule do hosťovskej časti s dvomi spálňami 
a hygienou, ktorá je využívaná príležitostne a je energeticky nezávislá. Kombinácia pultovej 
a rovnej strechy nadväzuje na rozmanitosť architektúry okolitých budov. Rodinný dom je 
nízkoenergetickou drevostavbou konštruovanou zo stenových panelov.

Vse – súťaž na modernú nízkoenergetickú administratívnu budovu – košice,  
2. miesto, 2013
Novostavbu administratívnej budovy sme navrhovali do priemyselnej štvrti na Teplárenskej ulici 
v Košiciach. Novostavba je rozdelená do troch úrovní podľa hierarchizácie firmy. Dominantou 
vestibulu je recepcia. Je súčasťou vnútorného bloku jadra, v ktorom sú situované všetky 
vertikálne komunikácie, kuchynky a spoločné priestory. Toto monumentálne jadro je od traktov  
po obvode fasády oddelené trojpodlažnou galériou. Všetky kancelárske časti sú situované po 
obvode s denným osvetlením.
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University v helsinkách. (Ransu helenius je spoluautorom 
dočasného letného pavilónu v medzipriestore medzi 
 Fínskym múzeom architektúry a Múzeom dizajnu v hel-
sinkách, ktorý vznikol pri príležitosti The World Design 
 Capital helsinki 2012. Zastrešenie pavilónu je riešené dre-
veným roštom z trojuholníkov a transparentným prekrytím, 
čo prináša nevšednú hru svetla a tieňa počas celého dňa.) 
Druhým lektorom bol Martin Varga, architekt zo štúdia ô, 
ktorý sa zaoberá tradičnými drevenými konštrukciami 
a spojmi.

 Úloha kritikov na konzultáciách a prezentáciách pri-
padla architektom zo štúdia n/a, Benjamínovi Brádňanské-
mu a Vítovi haladovi – obaja pôsobia ako pedagógovia  
na Katedre architektonickej tvorby VŠVU. 

Bolo to intenzívnych desať dní. Prezentácie lektorov, 
konzultácie, prácu na konceptoch, kresbách a modeloch 
po pár dňoch vystriedala reálna práca s drevom. Diskusie 
v skupinách nahradilo spoločné sústredenie na jeden 
 vybraný projekt: tri platformy. 

Tri platformy. Tri tajomné svety ukrývajúce sa pod 
 nimi. Tri stromy, ktoré sa spolupodieľajú na výslednej 
 forme, konštrukcii i statike objektov. 

Čo je to dom? Čo je architektonický archetyp? Pýtali 
sme sa na začiatku celého procesu a pýtame sa znova. 
Výsledná štruktúra zdanlivo neprináša odpovede, vizuálna 
kvalita nepripomína nič konkrétne, funkcii nenapovedá 
žiadna špecifická forma. Je to odveká túžba dieťaťa postaviť 
si dom na strome? Je to jeden zo základných priestorových 
problémov prechodu medzi dvoma výškovými úrovňami? 
Alebo je to niečo, čo musí vzniknúť oveľa skôr? Plocha, 
spodok, podlaha, ktorá sa až pod vplyvom konkrétneho 
miesta morfuje a mení. Prispôsobuje sa okoliu. Nastavuje 
typ svojej konštrukcie podľa daných podmienok. 

Plochy okolo stromov. Ak sú stromy blízko zrázu, 
 budú to konzoly. Ak nie, strom sa stáva stĺpom. Je to expe-
riment, skúška, zber parametrov z okolia. Tieto dáta ná-
sledne atakujú abstraktnosť obdĺžnika či štvorca a funkciu 
platformy. Pod dreveným objektom tak vzniká priestor.  
Ten sa ďalej artikuluje a naberá nové a nové významy  
a formy. 

Drevený „koberec“ položený na štrkové lôžko umocňu-
je intimitu „podsvetia“ – priestoru pod konzolovito vylože-
nou doskou. Zrazu je to útočisko, miesto na pozorovanie 
jazera a okolitej prírody. Vyhliadka, ktorá nie je vyvýšeni-
nou a vďaka konzole rámcuje pohľad pozorovateľa. 

V ďalšom prípade je platforma doskou, ktorá je podo-
prená na všetkých štyroch rohoch. Má štvorcový tvar 
a v strede otvor. Vďaka svojej výške tiež pod sebou vytvára 
priestor. Ten sa však vďaka krajinnej úprave stáva viac 
 nejednoznačný, nepohodlný, možno až mystický, akoby 
slúžiaci na rituálne účely. 

A čo ak je to všetko úplne inak? Čo ak je to severský 
minimalizmus, vplyv skúseného fínskeho lektora, ktorý sa 

nám snažil vštepiť základy rozmýšľania o dreve a o práci 
s ním? Jasné línie a tvary, jednoduchosť, svetlo a tieň, 
tesné spojenie s prírodou, snaha vyťažiť z konceptu esen-
ciu, „povedať všetko na ploche poštovej známky“. Určiť 
tvrdšiu stranu dosky, vybrať správe drevo (borovica?), 
 zaťažiť konzoly nájdenými betónovými kvádrami. Veriť 
v prirodzenosť materiálu, dotknúť sa ho, privoňať, neničiť 
zbytočnými spojmi. Byť odvážny a nebáť sa. Rýchlo sa 
rozhodnúť, rozdeliť konkrétne úlohy, pracovať efektívne, 
učiť sa za pochodu, keď už niet cesty späť. 

Čo je to? Pýtajú sa návštevníci areálu, ale deti ich už 
dávno predbehli. Pri prvej návšteve miesta od skončenia 
workshopu sa našli jasné stopy. Nite, lanká, kúsky látok, 
línie nakreslené kriedou. To iba niekto vzal to, čo našiel 
a snažil sa prispôsobiť si toto zvláštne miesto svojim  
predstavám. Bez zbytočných otázok, priamym kreatívnym 
činom. 

Možno sa netreba pýtať, na čo bude tento výtvor slúžiť. 
Nejde o akúsi potrebu, alebo nevyhnutnosť, o niečo, bez 
čoho sa nezaobídeme alebo neprežijeme. Niekedy však tre-
ba vykročiť za hranicu užitočného a prospešného, riskovať, 
aby sme prehĺbili náš vzťah k svetu, k priestoru, k architek-
túre, k materiálu a k nám samým.

Istotne bolo pre všetkých účastníkov osviežujúce na-
chvíľu opustiť akademické prostredie, použiť hlavu aj ruky 
v priamej následnosti príčiny a dôsledku. Overiť si svoje 
teórie priamo na konkrétnom mieste, s konkrétnym dru-
hom a množstvom materiálu, s určitými nástrojmi a po-
môckami, so špecifickou skupinou ľudí, v tíme. Bolo vý-
zvou vyrobiť funkčný, bezpečný objekt s čo najväčšou 
precíznosťou. Ako sme sa naučili, drevené konštrukcie 
zažívajú svoj rozmach a vďaka rôznym technológiám sa už 
týmto materiálom netreba nechať nijako obmedzovať. Sú-
časné diskusie sa zaoberajú dokonca výškovými budovami 
z dreva, čo momentálne predstavuje pre architektov a kon-
štruktérov jednu z najväčších výziev. 

Aj my sme pripravení čeliť novým výzvam a urobíme 
všetko pre to, aby sme Vás budúce leto mohli privítať na 
ďalšom ročníku workshopu. 

Spolupracovali:  
Veronika Trnovská, Marianna Maczová, Danica Pišteková, 
Dominika Belanská, Maroš Greš, Peter Trnka,  
Nora Žalúdeková, Lucia Šúpolová, Anne Panjwani,  
Laura Maasry, Martin Varga, Ransu helensius,  
Benjamín Brádňanský, Vít halada

Projekt 1:1 vznikol aj vďaka finančnej podpore grantového 
programu O2 Think Big.
 
www.facebook.com/jednakjednej, www.woven.sk

D A N I C A  P I Š T E K O V Á
spoluorganizátorka workshopu
doktorandka na KAT VŠVU v Bratislave

Workshop 1:1 
desať dní tímovej 
 práce s drevom
1. – 11. 7. 2013, trnavá hora

Čo je dom? Je to miesto na bývanie, romantická 
silueta vynárajúca sa na horizonte, kresba jedným 
ťahom na školskej lavici, alebo je to Eisenmanova 
samoorganizujúca sa štruktúra? Navrhnite dom. 
Postavte dom z domu. Vytvorte domček, bunker, 
objekt, sochu, kolotoč, preliezku pre deti z arche-
typálneho tvaru, funkcie, najbežnejšej ilustrácie 
domu. Z obálky jeho typickej siluety konkrétnych 
rozmerov. Z jej plnej kože, kontinuálneho povrchu 
putujúceho od podlahy cez steny až ku streche. 
 Rozoberte tento virtuálny dom, poskladajte ho na-
novo s použitím všetkých prvkov, ktoré ho ohrani-
čovali. Odkazuje “nový” dom na “starý”? Čo všetko 
stráca a čo získava? Čo mu (ne)umožňuje daný 
objem materiálu? Nájdite limity a obmedzenia.  
Čo túto transformáciu ovplyvňuje? Funkcia? Mate-
riál? Detaily? Intuícia? Náhoda? Scenár? Počasie? 
Metóda? Navrhni dom a pridaj štipku zručnosti, 
galón odvahy a vrece vášne.

S takýmto zadaním sa museli popasovať účastníci 
prvého ročníka workshopu s názvom 1:1. Od 1. do 
11. júla 2013 sa v areáli Park pod Borovicou v Trnavej 
hore, v lone stredného Slovenska na mieste detskej 
prázdninovej republiky, zišli študenti a absolventi 
dizajnu a architektúry zo Slovenska aj zo zahraničia. 
Workshop zorganizovala neformálna skupina 
 WOIVIEN [popletené] absolventiek Katedry archi-
tektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení  
(v momentálnom zložení: Marianna Maczová, Veroni-
ka Trnovská, Danica Pišteková). Nápad zorganizovať 
workshop pomaly kryštalizoval vďaka bohatým osob-
ným skúsenostiam organizátoriek z podobných 
workshopov v zahraničí. Spomeňme aspoň workshop 
Les Défis du Bois vo francúzskom Épinale, ktorý bol 
zameraný na vytváranie drevených konštrukcií v reál-
nej mierke na konkrétnu tému, workshop konštruova-
nia fínskych sáun v helsinkách v rámci letnej školy  
na Aalto University, alebo minuloročný workshop 
Euroculture – European Youth Exchange vo Francúz-
sku, zameraný na presahy priestoru, choreografie, 
tanca a divadla. 

Úlohou účastníkov bolo vytvoriť drevenú kon-
štrukciu pre detského užívateľa pod odborným vede-
ním architekta Ransu heleniusa, pedagóga na Aalto 

architekti V osade  
Workshopy participatívnej 
výstavby

Neobyčajná spolupráca Fakulty architektúry STU a nezis-
kovej organizácie Člověk v tísni Slovensko priniesla v lete 
niektorým študentom architektúry neobyčajnú skúsenosť. 
Povinnú prax pre študentov prvého ročníka mohli absol-
vovať pri výstavbe experimentálneho bývania v rómskom 
osídlení v obci Kojatice a pomáhať trom rómskym rodinám 
pri svojpomocnej výstavbe svojich obydlí. 

Táto spolupráca začala v novembri minulého roku 
Workshopom participatívnej architektúry, počas ktorého 

architekti – dobrovoľníci navrhli jednoduché stavby v úzkej 
spolupráci s rodinami zapojenými do projektu. V rámci 
limitovaných možností hľadali riešenia podľa potrieb kaž-
dej rodiny s prihliadnutím na zvládnuteľnosť realizácie. 
Architektonické štúdie z workshopu boli následne dopra-
cované na realizačnú úroveň a toto leto začali prvé tri rodi-
ny so svojpomocnou výstavbou pod dohľadom koordiná-
tora projektu z neziskovej organizácie a stavebného dozoru 
z miestnej stavebnej firmy. 

Študenti architektúry mali možnosť pomôcť rodinám 
pri výstavbe a získať praktické skúsenosti z realizácie jed-
noduchých stavieb a zároveň absolvovať povinný predmet 
Prax. Avšak ukázalo sa, že to nebolo hlavnou motiváciou. 
Do každého z dvoch turnusov sa prihlásili nielen prváci, 
ale aj študenti vyšších ročníkov a dokonca aj nearchitekti. 
Vyskúšali si nielen stavebné postupy, ale zapájali sa tiež 

do diskusie a navrhovania úprav projektov na mieste, či 
dokonca návrhov detailov.

Obohatenie bolo obojstranné a viacrozmerné. Rodinám 
sa počas workshopov výrazne pomohlo na stavbách a na 
druhej strane mladí ľudia odchádzali s reálnou skúsenosťou 
zo stavby, ale aj zo života v chudobe v sociálne vylúčených 
komunitách. To sú skúsenosti, ktoré búrajú predsudky a ma-
jú silu meniť pohľad na svet. 

M I C h A L  S L Á D E K
Ústav architektúry  
obytných budov
Fakulta architektúry STU
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kb: Súčasné vedenie fakulty nás podporuje v našom sna-
žení, za čo sme veľmi vďační. Na druhej strane odpovedať 
na túto otázku jednoznačne je ťažké. Spomeniem iba struč-
né fakty: z 1300-člennej študentskej komunity pracovalo 
na vzniku pavilónu počas letnej školy 15 študentov, z cel-
kového počtu 130 vysokoškolských pedagógov pracovali 
na projekte dvaja.

podarilo sa efektívne zapojiť študentov do jednot-
livých fáz projektu – fundraising, súťaž, konštruk-
cia, manažment výsledného objektu?
kb: Myslíme si, že sa nám podarilo zaintegrovať študentov 
do každej fázy projektu. Našim cieľom bolo okrem samot-
nej realizácie aj simulovať projekčnú činnosť, aby sme 
študentom ukázali ako pristupovať aj k marketingu, PR 
a manažmentu. Celý program, ktorý prebieha na pavilóne, 
zostavili s našou pomocou študenti. Majú tiež zodpoved-

nosť za každú udalosť, ktorá sa na pavilóne odohráva. 
 Študenti zaznamenávali rozvoj projektu na facebooku, 
webstránke, oficiálnom blogu a formou krátkych video-prí-
behov, ktoré sme zverejňovali každý deň počas letnej ško-
ly. Pripravujeme aj krátke dokumentárne ladené video, 
ktoré režíruje študent Igor Machata a dramaturgiu zabezpe-
čuje doktorandka Elena Šoltésová. V prípade, že sa nám 
podarí nájsť zdroje, radi by sme vydali publikáciu o celom 
projekte.

ako sa bude pavilón počas jedného mesiaca jeho 
existencie využívať?
kb: Pavilón je určený prevažne pre užívanie študentmi 
a verejnosťou. Má slúžiť prioritne ako stretávací priestor  
na posedenie pri káve a rozjímanie nad architektúrou.

Program pavilónu je mimoriadne bohatý a rozmanitý. 
Úvodný týždeň sme začali burzou pre študentov, nasledo-

vala grilovačka a spoločná večera venovaná zahraničným 
študentom z programu Erasmus. Čaká nás aj spolupráca 
s Vysokou školou múzických umení, v rámci ktorej mladí 
herci z Divadla LAB zahrajú predstavenie Zachráň svojho 
Afričana. Nasledovať bude premietanie inšpiratívneho 
 filmu human Scale. 

Všetky ďalšie eventy a aktivity je možné sledovať  
na našej web stránke (www.1x1.sk) ako aj v kalendári 
 akcií. Dovoľujeme si touto cestou pozvať odbornú aj laickú 
verejnosť.

kto zabezpečuje každodenné fungovanie a ma-
nažment intervencie? 
kb: Fungovanie pavilónu manažuje tím platformy 1X1 
spolu so študentmi fakulty. Pri projekte pavilónu sme dali 
priestor predovšetkým študentom, aby si uvedomili, že 
úspešná intervencia vo verejnom priestore môže fungovať 
iba ak je dobre spravovaná. V opačnom prípade zostáva 
v priestore opustená a jej účinok sa stráca.

akým spôsobom transformujú dočasné interven-
cie každodenný chod na fakulte? Čo môžu zname-
nať pre univerzity/kampusy?
kb: Otázkou je ako transformujú intervencie verejný 
priestor, ktorý je v okolí fakulty. Väčšina zahraničných škôl 
architektúry vníma verejný priestor, ktorý je v ich dotyku 
ako „showroom“ ich kreatívnej práce, tieto priestory sú 
živé a plné nápadov. Považujem za najdôležitejší prínos 
práve prezentovanie kreativity študentov a pedagógov  
a ich význam pre urbánne prostredie. 

Náš projekt nadväzoval na výskum a publikáciu 
 Charlesa Walkera – Making Pavilions (2009). Popisuje 
šesť rokov študentskej práce na Architectural Association 
v Londýne, súťaže návrhov študentských pavilónov, proces 
od workshopov až po realizáciu a detaily. Našim cieľom 
bolo testovať aj v našom prostredí prístupy k užívaniu 
 verejného priestoru formou pavilónu.

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

paViLóN 1X1
fakulta architektúry stu 
Námestie slobody 11, bratislava

projekt: 2013
realizácia: 16.9. – 20.9.2013
autor víťazného študentského návrhu: Michal Rachela
garanti projektu: Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD, 

Mgr. Bohuš Kubinský
spolupráca: Elena Šoltésová, Miroslava Argalášová, 

 Andrej Barinka, Paula Bencová, Matej Brondoš, Berta 
Dobešová, Martin Dubiny, Adela Klčová, Adriana 
 Kleinová, Alžbeta Laurincová, Igor Machata, Ivana 
Naďová, Barbora Ondrejková, Barbara Poláková, 
 Petronela Schredlová, Marek Trebuľa, Erik Blaho

úžitková plocha: 130 m2

celkový rozpočet: 4000 €
materiály a technológie: Doka, Fw Euro Palleten, hiteco

Pred niekoľkými rokmi, keď som ešte len spoznávala 
priestory Fakulty architektúry STU, prekvapil ma zvláštny 
paradox: veľkorysé presklenie foyeru budovy fakulty umož-
ňovalo skvelý výhľad na Námestie slobody, avšak vyjsť 
priamo von na námestie sa nedalo. Dvere boli vždy zam-
knuté. Moje rozčarovanie z nefunkčného prepojenia inte-
riéru a exteriéru, ktoré architekt Emil Belluš tak dômyselne 
navrhol, je dnes minulosťou. Rozvíriť akademický prach, 
prinášať nové nápady a odomykať zamknuté dvere sa už 
viac ako tri roky snažia študenti, doktorandi a zamestnanci 
fakulty pod hlavičkou platforma 1X1. Ich aktivity sa už do-
konca z fakulty „vyliali“ von na nástupné schodisko vedúce 
na námestie a dočasne kryštalizovali vo forme pavilónu 
z drevených paliet. O najnovšej intervecii a príbehu jej 
vzniku sme sa porozprávali s iniciátorkou platformy 1X1 
Ing. arch. Katarínou Boháčovou, PhD., odbornou asistent-
kou na Fakulte architektúry.

platforma 1X1 pôsobí na akademickej pôde  
fa stu už štvrtý akademický rok. ako sa odrazili 
vaše doterajšie skúsenosti s prácou so študent-
skou komunitou, s dočasnými intervenciami  
a organizovaním eventov v priestoroch fakulty 
v príprave, nastavení a v projekte nového  
pavilónu? 
katarína boháčová: Študentská komunita je pre nás 
kľúčová. Spolupracujeme so študentmi, doktorandmi  
a pedagógmi a získavame od nich impulzy a nápady, 
 ktoré sa následne pokúšame realizovať. Vedieme však 
silný boj s ľahostajnosťou študentov. Pokúšame sa  
prelomiť tento fenomén, ktorý na kreatívnu školu určite 
nepatrí. Treba priznať, že nie vždy sa nám to darí.  
V priebehu štyroch rokov sa pravidelne stretávame  
s tou istou skupinou „nadšencov“, ktorá sa len z času  
na čas obmieňa. 

Metodika overovania architektonických princípov 
v mierke 1:1 je častým nástrojom výuky na zahraničných 
školách architektúry. Obe dočasné intervencie, ktoré sme 
zrealizovali v blízkosti Fakulty architektúry – 1X1 Platfor-
ma a 1X1 Pavilón – voľne nadväzujú na môj výskum  
o pavilóne a jeho pôsobení vo verejnom priestore. Spomí-
nané projekty slúžili ako nástroje na overovanie limitov 
a potenciálov užívania verejného priestoru a vzťahu dočas-
nej intervencie k urbánnemu prostrediu. 

s akým úmyslom pavilón vznikol a čo od neho 
očakávate?
kb: Počiatočnou myšlienkou bolo oživenie a prepojenie 
Fakulty architektúry s Námestím slobody. Budova fakulty 
sa nachádza v lukratívnej polohe „na námestí“, avšak ne-
využíva svoj potenciál. Kvôli nedostatku parkovacích miest 
v okolí sa v predpolí fakulty už dlhšiu dobu nachádza par-
kovisko pre zamestnancov školy, ktoré vytvára silnú barié-
ru medzi námestím a fakultou. Vstup zo strany Námestia 
slobody sa stal paradoxne druhoradým a opusteným. 
 Našim cieľom bolo formou dočasného pavilónu opätovne 

poukázať na potenciál, význam a identitu miesta. Chceli 
sme nájsť riešenie súčasných problémov a vytvoriť 
priestor pre študentov, pedagógov a verejnosť.

aký bol proces od prípravy a realizácie projektu?
kb: V septembri 2012 sme sa na spoločnom stretnutí 
s Bohušom Kubinským dohodli na medziodborovej spolu-
práci medzi Katedrou výtvarnej tvorby a Ústavom urbaniz-
mu. Nastal čas podávania grantov a hľadania zdrojov. 
 Zadanie navrhnúť dočasný pavilón 1X1, študenti vypraco-
vávali v rámci predmetu Dielo v architektúre, ktoré peda-
gogicky viedol Bohuš Kubinský a ja som v ňom hosťovala. 
V januári 2013 sme zadali študentom vstupné informácie 
o pavilóne, vrátane finančných limitov nákladov na realizá-
ciu. Mali možnosť navrhovať intervenciu do 2000 €, 
4000 € alebo 6000 €. V priebehu semestra vzniklo viac 
ako 25 návrhov. Na záver semestra sa uskutočnila študent-
ská súťaž, v rámci ktorej porota – v zložení dekanka fakulty 
doc. Ľ. Vitková, B. Kubinský, M. Lalinský a ja – ocenila 
štyri študentské projekty. Prvé miesto získal Michal Rache-
la, druhé miesto Tomáš Pohanič, tretie Ľudovit Vitko a ako 
štvrtý sa v súťaži umiestnil Alan Prekop.

V priebehu súťaže sme sa dozvedeli, že nám nepridelili 
dostatok financií z grantového programu. Nastala preto 
 nová fáza pozitívneho myslenia, keď sme hľadali spôsoby, 
ako za minimálne náklady zrealizovať dobrú myšlienku.  
Po ukončení súťaže sme vyzvali študentov, aby sa zúčast-
nili letnej školy s názvom I love urban intervention (Milu-
jem mestskú intervenciu) počas ktorej sme stavbu paviló-
nu svojpomocne zrealizovali. 

Utorok 24. septembra sa pri príležitosti otvorenia  
akademického roka uskutočnil prvý ročník architektonické-
ho hudobného festivalu Manifest, v rámci ktorého sme 
Pavilón 1x1 slávnostne otvorili. 

akú rolu zohrali v procese vzniku pavilónu  
pedagógovia, vedenie univerzity a študentská 
 komunita?

„Výrazovo silná forma stojí na štyroch sokloch vymedzujúcich schodiská. Konštrukcia svojím objemom nezasahuje do priestoru požiarnych únikových ciest a konštrukčne nenarúša pôvodnú architektúru historickej 
budovy. Výsledná plošina ponúka plochu cca 130 m2, ktorá vznikla z konštrukcie umiestnenej na styčnej ploche len o niečo väčšej než 8 m2... Pavilón v návrhu esteticky ozvláštňuje dominantný prvok fasády – 
niekdajší hlavný vstup do budovy..“, hovorí o pavilóne autor víťazného návrhu Michal Rachela. Foto: Matej Kováč
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Nechcené deti  
bratislavy

Tretia septembrová sobota bola v Bratislave,  
ako to už v tomto ročnom období býva, sychravá, 
avšak nezvykle živá na podujatia rôzneho druhu.  
Na Námestí SNP sa konal prvý trh v znovuotvorenej 
Starej tržnici, Kamenné námestie opäť patrilo ľuďom 
a nedaľeko sa v znamení farieb dúhy pochodovalo 
za hrdosť. 

Jednou z aktivít projektu Leto s námestím, ktoré na 
 Kamennom námestí v organizovala občianska iniciatíva 
Námestie pre ľudí, boli aj komentované prehliadky 
priestorov bývalého Obchodného domu Prior. Je pozitív-
ne sledovať narastajúci záujem verejnosti o podobné 
aktivity, ktoré odkrývajú zabudnuté, avšak zaujímavé 
zákutia mesta. Koncept areálu obchodného domu a hote-
la od autora Ivana Matušíka budúci rok oslávi 50. výro-
čie. Aj napriek okrúhlemu jubileu však nie je veľa dôvo-
dov na oslavu. Centrálny monument architektúry novej 
Bratislavy sa za ostatné polstoročie neteší oslave svojej 
dobovej relavantnosti a jedinečnosti, skôr naopak. Celé 
dekády zo všetkých strán odoláva rečiam a aktom pohor-
šenia, nepochopenia a odsúdenia. Nie je však jediným 
príkladom takto vnímanej architektúry na území Bratisla-
vy i celej republiky. 

Už po niekoľký krát v tomto roku sme mali v rámci 
komentovanej prehliadky možnosť navštíviť strešnú 
 terasu ,,Nového Prioru“, ako sa zvykne nazývať obchod-
ný dom v horizontálnej podnoži, ktorá je na východnej 
strane korunovaná vertikálou hotela Kyjev. Pohľad  
z tohto zabudnutého a pred verejnosťou ukrývaného 
 námestia v centre mesta je jedinečný. Strešná krajina 
a mestský horiznont sa z prespektívy strechy zdajú 
 neuveriteľné. Dôverne známe mesto sa javí ako nepozna-
né. Bolo zaujímavé sledovať údiv a radosť na tvárach 
návštevníkov, ktorí sa na toto miesto dostali zväčša po 
prvý raz. Akoby navštívili 13. komnatu v samom srdci 
známeho mesta, tajné námestie, o ktorom nikto predtým 
netušil. 

Pamätám si na môj prvý kontakt s bratislavskou 
architektúrou. Ako chlapec z malého oravského mesta 
som práve v Bratislave okúsil kontakt s architektúrou 
neskorého modernizmu – bratislavskú utópiu monu-

mentalizmu. Už vtedy ma táto architektúra napĺňala 
zvláštnym pocitom bezpečia. Návšteva Premostenia 
SNG, kde svetlom zaliate vnútro kontrastuje s nemou 
formou, ktorá aj bezprostredný exteriér ulice činí interié-
rom, bola pre mňa zážitkom z návštevy ďalekého mesta. 
Tieň a hmota ma nestrašili svojou exponovanou monu-
mentálnosťou ale upokojovali sebavedomým kľudom. 
historickú architektúru som vnímal ako súčasť mestské-
ho horizontu a bezobsažnú kulisu, ktorej sa teší každý 
návštevník prechádzajúci sa nostalgickým korzom.  
Mne však táto clivosť k neprežitej minulosti nič nehovo-
rila, nie som Prešporčan narodený v prvej polovici  
20. storočia. Fenomén tejto neautentickej clivosti je 
v Bratislave prítomný dodnes a silne živený dichotómiou 
historického a moderného. Monumenty modernizmu, 
ostrovy jedinečnej architektonickej utópie sú najviac 
stigmatizovanými vo vnútornom zápase hľadia vlastnej 
identity Bratislavy a jej obyvateľov.

Neskôr, keď som ako študent architektúry vstupoval 
do týchto monumentov, už som si uvedomoval ich jedi-
nečnosť ako artefaktov zo stránok časopisov a kníh. Vždy 
som k nim vzhliadal s rešpektom. Prvá návšteva Sloven-
ského rozhlasu v sprievode jeho spoluautora Štefana 
Svetka vo mne zanechala zážitok, ktorý povzbudí každé-
ho architekta. Prekvapujúce odhalenie, že drsný nemý 
exteriér po celý čas zatajuje jedinečnosť a krásu svojho 
interiéru. Čo už môže byť zaujímavé na temnej obrátenej 
pyramíde? Povie si každý, kto bez záujmu prechádza 
okolo v preplnenom autobuse. Odpoveď sa skrýva pod 
povrchom, za všedným horizontom.

Môj najsilnejší zážitok s rozhlasom sa odohral 
v sychravý decembrový večer. Všade tma a ticho, v kto-
rom počuť na zem padajúcu mrznúcu hmlu. Zvedavosť 
ma zviedla z cesty po Žilinskej ulici na nenápadné 
schody vedúce do tmy. Vodítkom v tme sa stal dôverne 
známy keramický obklad, dlhou strešnou ulicou ma 
doviedol až pod nezameniteľnú siluetu obrátenej pyra-
mídy, ktorá z tohto uhla vyzerala celkom inak. Ocitol 
som sa na ďalšom opustenom, pred verejnosťou uzav-
retom a zatajenom námestí Bratislavy. Strecha pod  
pyramídou rozhlasu, s horizontom vysoko nad zemou, 
nie je ničím iným ako zamýšľaným verejným priestran-
stvom, súčasťou mestského bulváru, ako si ho Štefan 
Svetko vo svojích skiciach idealizoval. Z jeho utopic-
kých vízií sa realizovalo torzo, ktoré je dodnes tu, avšak 
degradované na neprístupnú strechu. Podobne, ako 
pod premostením SNG, aj tento priestor je rafinovanou 
ideou tvorcov, sférou vychádzajúceho interiéru, medzi-
priestorom medzi tým vo vnútri a vonku. V šere som 

mohol v bezpečí obrátenej pyramídy pozorovať v tichu 
zahalené monumenty bratislavskej architektúry – fakul-
ty, ministerstvo, veže Národnej banky a Technickej uni-
verzity. Koncentráciu architektúry v jej kvalitných preja-
voch, pietne miesto slovenského modernizmu. Keby 
toto miesto mohli navštevovať davy, možno by vedeli 
lepšie pochopiť ambície a vôlu architektov neskorého 
modernizmu pri premene pustej Bratislavy na nové živé 
centrum rodiacej sa republiky, i atmosféru 60. rokov, 
kde malé opatrné kroky boli nasledované väčšími  
a odvážnejšími cieľmi. Ich vrcholné prejavy boli hrdými 
svedkami doby, ktorá bola násilne prerušená na vrcho-
le jej tvorivých síl. Dodnes sa zachovalo dedičstvo 
 tohto obdobia: veľké architektonické idey, riešenia, 
ktoré posúvali hranice odvahy, hranice ambícií  
až k hrdým gestám. 

Z dnešného pohľadu sa možno napáchali aj chyby, 
avšak vždy je potrebné hodnotiť s prihliadnutím na kon-
text. V polovici 60. rokov sa na krátky čas objavil závan 
spoločenského obrodenia, túžby po slobode ducha 
a tvorby v časopriestore politického režimu, ktorý  
po desaťročia tieto hodnoty vo veľkej miere potláčal. 
Architektúra tohto obdobia je hmotným dedičstvom 
 doby, aktualizáciou spoločenských, urbanistických  
a výtvarných ambícií, ktoré boli zrazené k zemi skôr,  
ako dosiahli hmotné naplnenie. Je paradoxom doby,  
že k tomu väčšinou došlo už v období nasledujúcej 
 normalizácie. Aj preto je architektúra neskorej moderny 
iná, vymedzuje sa aj voči samotnému režimu, za ktorého 
reprezentantku je často označovaná. Je iná ako tá Brati-
slava, ktorú si romanticky a historicky idealizujú niektorí 
jej obyvatelia dodnes. Nič to však nemení na tom, že je 
presne taká, aká mala v dobe svojho vzniku byť. hrdá, 
sebavedomá, ambiciózna. Mali by sme preto byť aj my 
hrdými obyvateľmi a občanmi, ktorí tieto nechcené deti 
modernizmu prijmú ako neoddeliteľnú súčasť svojej 
historickej, kultúrnej a mestskej identity. 

Príjmime prítomnú jedinečnosť, ktorú tak túžime 
nájsť pre odlíšenie sa od Viedne, Prahy, Budapešti.  
Je potrebné týmto systematicky vytesňovaným architek-
túram umožniť, aby sa opäť stali súčasťou naších miest 
so všetkým, čo sami ponúkajú. Vysloboďme zakázané 
námestia a príjmime inakosť ich architektúry ako súčasť 
hrdého koloritu modernej Bratislavy. Nechajme Bratisla-
vu kvitnúť. Nech sú jej strešné námestia opäť pre ľudí, 
tak, ako si to ich odvážni tvorcovia predstavovali.

M A R T I N  Z A I Č E K
Foto: Peter Kuzmin

Výstava 
efekt moty�Lích krídeL 
založenie ceny dušana Jurkoviča 
a slovenská architektúra v roku 1963

Práve pred pol storočím, v roku 1963, americký 
matematik a meteorológ Edward Norton Lorenz 
objavil a definoval tzv. deterministický chaos, 
 neskôr poeticky nazývaný aj efekt motýlích krídel. 
Pojem vyjadruje citlivú závislosť vývoja systému 
na počiatočných podmienkach, kde už malé zmeny 
môžu mať za následok veľké variácie v ďalšom 
priebehu. Pomenovanie sa vzťahuje k myšlienke, 
že aj niečo také malé, ako je trepot motýlích krí-
diel, môže v konečnom dôsledku vyvolať veľký 
efekt. Táto idea sa stala inšpiráciou pre koncept 
a pomenovanie výstavy. 

Pri skúmaní architektúry na Slovensku z obdobia pred 
pol storočím objavujeme udalosti a diela, ktoré boli 
ovplyvnené „motýlím krídlom“ atmosféry 60. rokov  
a nástupom mladej generácie architektov a umelcov.  
Na druhej strane viaceré diela pôsobili ako impulz pre 
ďalšiu tvorbu nielen vo svojej dobe, ale inšpiratívne 
a diskutované sú aj dnes. Ich autori sa poväčšine stali  
aj autoritami, každou ďalšou generáciou nanovo objavo-
vanými, citovanými aj spochybňovanými. Cieľom tejto 
výstavy preto bolo priblížiť dianie v architektúre na Slo-
vensku pred päťdesiatimi rokmi a jej odkaz pre súčas-
nosť. Rok 1963 bol významný viacerými súťažami, pro-
jektmi a realizáciami, ktoré aj dnes môžu byť inšpiráciu, 
predmetom nových interpretácií a diskusií – v tých však 
paradoxne, napriek polstoročnému časovému odstupu, 
neraz chýba odstup odborný aj osobný. 

Viaceré z architektúr projektovaných a realizovaných 
pred päťdesiatimi rokmi by už mohli ašpirovať na zápis do 
Ústredného zoznamu národných kultúrnych pamiatok SR. 
Zaradené sú však doňho zatiaľ iba dve – Pamätník SNP 
v Banskej Bystrici od Dušana Kuzmu a bratislavské Krema-
tórium od Ferdinanda Milučkého. Snáď aj táto výstava 
spôsobí „efekt motýlieho krídla“ a stane sa impulzom pre 
diskusiu o tom, či už máme dostatočný odstup a či doká-
žeme dobové diela posúdiť ako artefakty an sich. Považu-
jeme ich už za súčasť nášho kultúrneho dedičstva alebo  
sú ešte stále príliš „mladé“?  

Výstava je rozdelená do troch tematických priestoro-
vých blokov. Prvý a tretí rámcujú jej jadro – založenie  
Ceny Dušana Jurkoviča pred pol storočím. Vstupný blok 
načrtáva dobové udalosti a spoločenské súvislosti, dianie 
v architektúre a kultúre. Prezentuje niekoľko významných 
udalostí v slovenskej architektúre tej doby a pripomína aj 

jubileum architektonickej revue Projekt, ktorá patrí k naj-
starším nepretržite existujúcim odborným a umeleckým 
časopisom na Slovensku aj v bývalom Československu. 
V roku 1963 vychádzal jeho 5. ročník vo forme architekto-
nickej revue a už 5 rokov pred tým existoval ako noviny 
projektových ústavov. V roku 2013 si teda pripomíname 
55+5 rokov Projektu. 

Jadrom výstavnej prezentácie je založenie Ceny Duša-
na Jurkoviča pred 50 rokmi, ako prestížneho ocenenia za 
architektúru, a trojice diel, ktoré ju získali ako prvé (Sídlis-
ko Februárka, budova Strojníckej fakulty STU v Bratislave 
a publikácia Vývoj stavby miest). Výstava sa takto stáva 
úvodom k sérií akcií, ktoré v roku 2014 pripomenú polsto-
ročnú históriu Ceny. Dôležitým aspektom tejto časti výsta-
vy je skutočnosť, že obidve ocenené stavby už 50 rokov 
nepretržite a bez väčších zásahov do svojej podstaty slúžia 
svojmu pôvodnému účelu, neboli zbúrané, fatálne presta-
vané, nie sú opustené, nechátrajú. Práve naopak, ráta sa 
s nimi aj do budúcnosti a obidve v meste fungujú ako živé 
a pulzujúce body, ovplyvňujúce aj širšie okolie. A aj oce-
nená publikácia funguje dodnes, keďže patrí do základnej 
študijnej literatúry na architektonických školách na území 
bývalého Československa.  

Tretí blok výstavy tvoria ďalšie významné realizácie, 
architektonické a urbanistické súťaže a projekty, ktoré cha-
rakterizujú, čo v roku 1963 „viselo vo vzduchu“, čo bolo 
aktuálne, o čom sa písalo a hovorilo v období, keď vznika-
la Cena Dušana Jurkoviča. Niektoré z prezentovaných diel 
Cenu získali v ďalších ročníkoch, viaceré boli a sú dodnes 
publikované a citované, a ich autori s odstupom rokov 
získali Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo, alebo na 
ňu boli navhrnutí. No niekoľko je aj takých, ktoré z rôznych 
dôvodov boli zbúrané alebo prešli radikálnou prestavbou. 
Aj preto táto výstava prináša možno viac otázok ako odpo-
vedí, neponúka kategorické súdy a jednoznačné hodnote-
nia. Chce byť „motýlím krídlom“, ktoré rozvíri diskusiu. 
Možno aj o tom, aké rôzne architektonické ceny v súčas-
nosti máme a či ich laureáti a ocenené diela sú uznávané 

v širokom spoločenskom a kultúrnom kontexte alebo len 
v užšom kruhu architektov, umenovedcov a teoretikov 
 architektúry. 

Elegantný grafický dizajn výstavy, ktorého autorom  
je František Jablonovský, bol inšpirovaný červeno-čierno-
-bielymi obálkami časopisu Projekt z roku 1963. Fotogra-
fie na výstavných paneloch boli (až na pár výnimiek) 
 zámerne vybrané z dobových archívov časopisu a SAS, 
aby diela boli prezentované tak, ako vyzerali v dobe svojho 
vzniku. Mnohé totiž medzitým boli prestavané alebo sú 
v súčasnosti prekryté rôznymi reklamnými nápismi, billbo-
ardmi a podobne.  

Výstavu v Galérii architektúry SAS si v sobotu 28. sep-
tembra 2013 prišlo prezrieť aj okolo 60 výstavných kritikov 
a teoretikov, účastníkov medzinárodného kongresu AICA 
z celého sveta. Pri prezentovaných dielach sa rozvinula 
 bohatá a inšpiratívna diskusia. Keďže umenovedcov zauja-
lo aj naše sídlo – Balassov palác, urobili sme pre nich 
improvizovanú prehliadku s komentárom o jeho histórii. 

Výstava je súčasnosti inštalovaná v Banskej Bystrici, 
spolu s výberom ocenených diel z Ceny Dušana Jurkoviča. 
Poputuje aj do ďalších miest a v roku 2014 sa vráti do Bra-
tislavy, kde sa stane súčasťou stálej expozície v priesto-
roch SAS. 

Z O J A  D R O P P O V Á

Galéria architektúry SAS, 23. – 29. 9. 2013
Kurátorky výstavy: Zoja Droppová a Darina Šabová 
Grafická koncepcia: Fero Jablonovský 
Výstava nadväzuje na paralelné podujatia partnerských inštitúcií: 
„1963 – Predvečer slovenskej neo-avantagardy“,  
výstava v Galérii Cypriána Majerníka (30. 9. – 26. 10. 2013),  
ku ktorej vychádza aj sprievodná publikácia
„1963 – Jar československého filmu“, prehliadka českých  
a slovenských filmov, ktorú pripravil Slovenský filmový ústav 
(30.8. do 14.10.2013 v bratislavskom kine Lumiére). 
Výstava bola zaradená do programu XLVI. Svetového kongresu 
AICA v Košiciach a v Bratislave (24. 9. – 27. 9. 2013). 

Sídlisko Februárka – Štefan Svetko a kol.Strojnícka fakulta STU v Bratislave – Martin Kusý

Výstavu kurátorsky pripravili Zoja Droppová a Darina Šabová. Foto: Dominika Belanská
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dovětek kurátorky

Vernisáž výstavy Sial v bratislavské Galérii architektury Spolku 
architektů Slovenska a následující týden i přednáška profesora 
Miroslava Masáka vyjevily živé přátelské vztahy na obou stranách 
českých a slovenských státních hranic. Společné československé 
dějiny jsou pro mladší generaci, o níž v úvodním slovu mluvil 
 Rostislav Švácha, pozoruhodným materiálem ke zkoumání či jen 
pozorování. Výpovědi jejích účastníků jsou samy o sobě objevné 
a „všechno bizarní“ té doby se s jejich osobní reflexí vytrácí.

Sial na Slovensko penetroval jen málo, ale přece. Karel hubá-
ček si z východního Slovenska odvážel motiviku pro roudnické 
 sídliště ještě ve stylu socialistického realismu. Dosud v Králov-
ském Chlmci stojí bytové domy jako doklad této tragikomické 
 etapy architektonického vývoje. Po delší pauze, v roce 1972,  
přišli do Bratislavy hubáčkovi odchovanci Mirko Baum a Václav 
Králíček z liberecké Školky Sial. Jejich působivý mašinistický pro-
jekt pro výstaviště Incheba jen těsně minulo vítězství. Bylo v něm 
cosi ze „vzrušivého konceptu“, který ve své přednášce zmiňoval 
Miroslav Masák.

V tehdejším systému státních projektových ústavů bylo několik 
„vzrušivých“ hnízd, jež se snažily vytěžit maximum z možností, jež 
realita socialistického uspořádání skýtala. Účastníci přednášky po 
jejím skončení vzpomněli vedle Sialu také pražské a bratislavské 
Sdružení projektových ateliérů nebo brněnskou skupinu Ivana 
 Rullera. Ateliéry o sobě věděly, potkávaly se na soutěžích, ale každý 
pracoval za sebe a po svém. Normalizační dusno přelévající se  
do 80. let minulého století zvířila třebas společná pracovní setkání 
českých a slovenských architektů ve Spišské Kapitule, organizova-
ná Alicí Štefančíkovou. I tam zajížděli bývalí členové Školky Sial.

Profesoři Ján Bahna a Miroslav Masák upozornili na další 
realizace a projekty Sialu, jež na Slovensku zanechaly anebo mohly 
zanechat stopy – hubáčkův vysílač nad Račou, rekonstrukci Zboj-
nické chaty v Tatrách od Karla Novotného (1987), projekt labora-
toře Technického a zkušebního ústavu v Tatranské Štrbě od Jiřího 
Suchomela (1978), projekt Kežmarské chaty od téhož autora 
(1985) nebo soutěžní návrh na Předstaniční prostor v Bratislavě  
od Jána Stempela, Karla Doubnera a Tomáše Bezpalce (1986). 

Výstava Sial – sdružení inženýrů a architektů Liberec je zúže-
nou reprízou projektu, který připravilo Muzeum umění Olomouc 
v roce 2010. Zúžení si nevynutily pouze menší – zato příjemně 
komorní – výstavní plochy Galerie architektury SAS, ale také přísné 
(doufejme, že dočasné) podmínky a omezení Ministerstva kultury 
České republiky ve věci vývozů sbírkových předmětů do zahraničí. 
Dočasný souhlas s vývozem vybraných modelů ze sbírek Národní-
ho technického muzea v Praze a olomouckého Muzea umění se 
však v rekordně krátkém čase díky nasazení kolegů Petra Krajčiho 
a Václava Rutara z Národního technického muzea i úředníků obou 
Ministerstev podařilo získat. Díky patří Ministerstvu kultury České 
republiky také za finanční příspěvek, jež Muzeu umění Olomouc 
poskytlo v rámci projektu Měsíce české a slovenské kulturní 
 vzájemnosti. 

Odborná i laická architektonická obec na Slovensku tak může 
na třicítce graficky pojednaných bannerů a šesti reprezentativních 
modelech ochutnat to nejlepší z tvorby libereckého sdružení, po-
tažmo z české poválečné architektonické tvorby vůbec. K dispozici 
je také česká a anglická mutace knihy Sial, jejímž editorem je před-
ní český historik architektury Rostislav Švácha. Kniha, která se 
prvně pokusila fenomén Sial podchytit v jeho úplnosti, se navíc 
pyšní prestižní Cenou nejkrásnější české knihy roku 2010. Autor 
grafického pojednání publikace i výstavy, Robert V. Novák, předsta-
vuje v současnosti svoje práce v plzeňské Západočeské galerii  
na výstavě Časový optimista.

Po reprízách v Praze, Liberci, Plzni a Chebu výstava Sial díky 
skvělé spolupráci Spolku architektů Slovenska konečně prorazila 
také za hranice České republiky. Doprovodný program, který,  
jak se zdá, se stává příjemnou platformou pro setkávání generač-
ních souputníků, tyto hranice smývá. Jeho posledním bodem byla 
přednáška prof. Šváchy, tedy Sial očima historika architektury  
16. 10. 2013.

M A R T I N A  M E R T O V Á
kurátorka výstavy

byLi dobŘí aŽ moc

príhovor prof. rostislava Šváchu  
na vernisáži výstavy siaL 
1. 10. 2013, sieň dušana Jurkoviča, 
sas, bratislava

pane velvyslanče, drazí přátelé, milí hosté!
V posledních letech prožíváme v českých zemích i na 

Slovensku ohromnou vlnu zájmu o architekturu šedesátých 
až osmdesátých let 20. století. U nás to započalo výstavou 
Bruselský sen v roce 2008, pokračovalo výstavami manželů 
Machoninových (2011) nebo expozicí Kotvy Máje (2011) 
a zatím vyvrcholilo aktuální výstavou Karla Pragera (2013), 
jejíž vernisáže v pražském Veletržním paláci se podle mých 
informací zúčastnilo přes čtyři sta návštěvníků. 

Výstava Sial, na jejíž bratislavské vernisáži vás všechny 
rád vidím a vítám, k této vlně zájmu o šedesátá až osmdesá-
tá léta nepochybně patří. Je to, myslím si, výstava zajímavá 
a dobře připravená a ukazuje po mém soudu to nejlepší,  
co se v české architektuře v uvedeném období zrodilo, a to 
kupodivu nikoliv v Praze nebo v Brně, nýbrž v odlehlém 
a periferním Liberci.

Ale přestože tato výstava opravdu ukazuje to nejlepší, 
nemůžu se zbavit dojmu, že s tak vřelým zájmem jako výsta-
vy Machoninových nebo Karla Pragera se zatím výstava 
Sialu nesetkává. Raději než oddat se smutku nad tímto fak-
tem pokládám za lepší položit si otázku, proč to tak asi je. 
Nabídnu vám dvě pravděpodobná řešení. 

K první odpovědi na mou otázku mě před časem přivedl 
rozhovor s kurátorkou této bratislavské výstavy Martinou 
Mertovou. Naše debata vyústila v mínění, že sláva Sialu byla 
odjakživa tak velká, že už do značné míry zkameněla. Mladá 
generace, k níž patří i uvedená kurátorka, nemá ve svém 
přístupu k Sialu pocit svého generačního objevu. V přístupu 
k Machoninovým nebo ke Karlu Pragerovi se však tento 
pocit dostavuje. 

Druhá odpověď se týká našich dosavadních potíží s vý-
vozem naší výstavy do zahraničí. Třebaže už máme ledacos 
rozjednaného a třebaže vím, že tato bratislavská zahraniční 
premiéra přinese v našem úsilí rozhodující obrat, do této 
chvíle se nám Sial vyvézt nepodařilo. Snad za to může i naše 
vlastní nešikovnost a nepohotovost. Důležitější roli tu však 
asi hraje mentální nastavení západního publika, které od 
architektury z bývalých socialistických států očekává právě 
to divně či bizarně socialistické. Myslím, že za uspokojením 
tohoto zájmu se skrývá úspěch nedávné výstavy Sowjetmo-
derne, která na přelomu let 2012 a 2013 proběhla v Archi-
tekturzentrum Wien, a vůbec úspěch fenoménu takzvané 
Ostmoderne u zasvěcenějších západních milovníků pováleč-
né architektury.

Sial má asi tu smůlu, že na jeho tvorbě skoro nic 
 bizarně socialistického nebylo. Za bizarně socialistické  
snad lze označit jen podmínky, ve kterých jeho členové 
 projektovali a žili. Tvorba Sialu však byla stejná jako tehdejší 
západní architektura. A já také tvrdím, že byla i stejně dobrá. 
Důkazy o tom ostatně podává Perretova cena pro hubáčkovu 
věž na Ještědu v roce 1969, úspěchy Sialu v mezinárodních 
architektonických soutěžích a průnik jeho tvorby na stránky 
slavných západních architektonických časopisů a knižních 
publikací osmdesátých let. Ano, Sial dnes možná doplácí  
na to, že byl ve své době dobrý až moc. 

drazí přátelé, milí hosté!
Svou řeč jsem schválně koncipoval tak, abyste se na 

výstavu Sialu zadívali čerstvýma a kritickýma očima. Mys-
lím, že trochu zkamenělá sláva Sialu právě takový pohled 
potřebuje. A zároveň věřím, že Sial před takovým kritickým 
a čerstvým pohledem obstojí. 

Děkuji vám za vaši pozornost. 

R O S T I S L A V  Š V Á C h A

siaL a slovensko

SIAL sme samozrejme obdivovali aj na Slovensku. Ich idey sme sa pokúšali implantovať do našich podmienok. 
 Architekt hubáček dokázal vytvoriť pre mladú generáciu ideálne tvorivé prostredie. Pritiahol do Liberca z pražských 
škôl špičkových mladých absolventov našej generácie. Po potlačení obrodeneckého procesu bol SIAL prinútený 
 integrovať sa do Libereckého Stavoprojektu. Aj tu si stále udržiaval svoju autonómiu. Bol jediným architektonickým 
ateliérom v Československu, ktorý bol vyzývaný k medzinárodným architektonickým súťažiam aj do kapitalistickej 
Európy. Dokonca vzhľadom k jeho medzinárodným úspechom získal zákazku v Západnom Berlíne v rámci IBA.  
To bolo v tých časoch neslýchané. Západný Berlín bol tabu. V roku 1987 sme tam boli na zájazde a túto ich stavbu 
sme navštívili. Mali sme dokonca prezentáciu slovenskej architektúry v rámci IBA 87. 

Architekti zo SIALU neboli vo Zväze architektov. Ten ich prácu negoval a oficiálne ani v českých krajinách  
sa ich práce nepublikovali. Profesor Švácha tlmočil na vernisáži zaujímavý postreh, že SIAL bol príliš európsky,  

takže po našom vstupe do EU nebol atrakciou 
socialistického monumentalizmu a bol Euró-
pou prijímaný ako jej  prirodzená súčasť. 

Na Slovensku sme vytvárali možnosti  
pre zverejnenie prác tejto mimoriadnej skupi-
ny architektov v Projekte v rokoch 1984 – 89. 
Členovia SIALU sa aktívne zúčastňovali na 
stretnutiach v Spišskej Kapitule, takže sme 
poznali ich aktuálne práce. Už v sedemdesia-
tych rokoch sme so zájazdom z ŠPÚO navští-
vili Liberec. V Liberci bolo pracovisko špe-
cializované na stavby vo vysokohorskom 
prostredí. V SIALE navrhovali tatranské chaty, 
kde overovali nové materiály vhodné do vy-
sokohorského prostredia. Málo architektov 
vie, že na Malom Javorníku nad Račou stojí 

meteorologická stanica s radarmi a plastovými guľami na streche od Zdenka hubáčka. hubáček ešte v päťdesiatych 
rokoch projektoval na Slovensku v Kráľovom Chlmci rodinné domy. Kolektív SIALU – M. Baum, V. Kralíček – vyhral 
veľkú súťaž na riešenie areálu Incheba v roku 1971. Tento veľkorysý projekt, hlásiaci sa k ideám Archigramu, však  
bol pre vtedajšiu slovenskú komunitu silným sústom, takže zostal len v projektoch.

Po roku 1990 sa SIAL osamostatnil od Stavoprojektu a existuje doteraz. Členovia jeho „jadra“ sa postupne  
v normalizačných dobách rozutekali po celom svete. Niektorí sa po spoločenských zmenách vrátili. Architekt hubáček 
učil niekoľko rokov na novej škole architektúry v Liberci. Mirko Masák pôsobil ako profesor na Fakulte architektúry 
v Brne. Dalibor Vokáč emigroval do Kanady, kde je úspešným architektom v renomovanom ateléri. Mirko Baum pôso-
bil dlhé roky ako partner profesora Kleihuesa a ako profesor na TU v Aachen. helena Jiskrová emigrovala do holand-
ska a pôsobí na rôznych architektonických školách. Emil Přikryl je profesorom na Akadémii v Prahe. Zdenek Zavřel 
emigroval do holandska, kde pôsobil v ateliéri J. Bakemu. V súčasnosti je dekanom Fakulty architektúry na ČVUT 
v Prahe. Martin Rajniš bol profesorom na VŠUP v Prahe a externe vyučuje v Liberci. Michal Brix pôsobí ako tvorivý 
architekt v Prahe. Johny Eisler emigroval do USA. Pôsobil ako partner R. Meyera. Jirka Suchomel zostal najvernejší 
Libercu, založil tu školu architektúry.

Idea školy architektúry nadviazala na tradície SIALU. Jej krstným otcom a hlavným iniciátorom a následne prvým 
dekanom sa stal profesor Jiří Suchomel. Na začiatku mu pomáhal aj architekt hubáček. Na škole pôsobili aj ďalší 
členovia pôvodného SIALU. Naša obrodená Vysoká škola výtvarných umení po roku 1990 spolupracovala s Libercom 
pri tvorbe študijných koncepcií. Profesor Suchomel dokázal vybudovať fakultu, ktorá už má stabilné miesto medzi 
architektonickými školami. 

 
J Á N  M .  B A h N A

Súťažný návrh na areál Incheba – M. Baum, V. Králíček

Na výstave SIAL v SAS pútal pozornosť model preslávenej stavby Televízneho vysielača a horského hotela Ještěd. Foto: Braňo Bibel

Prednáška prof. Rostislava Šváchu 16.10.2013 v SAS. Foto: Dominika Belanská

Prednáška prof. Miroslava Masáka „Jaký vlastne byl ten SIAL“ 9.10.2013 v SAS. Foto: Braňo Bibel

Foto: Braňo Bibel
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ceNa profesora Jozefa 
Lacka 2012/2013
Spolok architektov Slovenska a  Fond výtvarných umení 
pozývajú na slávnostné odovzdávanie Ceny prof. Jozefa 
Lacka 2012/2013 dňa 22. októbra 2013 o 17:00 
v Sieni Dušana Jurkoviča, Panská 15, Bratislava. 

ocenené práce: 
Eva Belláková – CENA PROF. JOZEFA LACKA 2012/2013
Timea horváthová – odmena PRO URBIUM
Patrik Kuva – odmena PRO EXhIBIT
Marianna Maczová – odmena PRO hUMA

Výstava ocenených prác: 22.10. – 1.11.2013
Kurátorka: Eva Oravcová
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava

 

       

                            

ceNa foNdu Vy�tVarNy�ch 
umeNí
Fond výtvarných umení a Spolok architektov Slovenska si 
Vás dovoľujú pozvať na slávnostné udelenie Ceny Fondu 
výtvarných umení 2013. Laureátmi Ceny sú akademická 
sochárka Eva Fišerová za významný prínos v oblasti 
výtvarného umenia a Ing. arch. Peter Brtko za významný 
prínos v oblasti architektúry.

slávnostné odovzdávanie ceny: 23.10.2013 o 17:00
Sieň Dušana Jurkoviča, SAS

Výstava: 23.10.-1.11.2013
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava

a u G u s t  2 0 1 3

 1. 10. 1948 Pavol PAŇÁK BRATISLAVA 65
 2. 10. 1953 Elena SZOLGAYOVÁ BRATISLAVA 60
 3. 10. 1948 Martin KUSÝ BRATISLAVA 65
 4. 10. 1928 Stanislav DÚBRAVEC BANSKÁ BYSTRICA 85
 4. 10. 1958 Peter MAJChRÁK BRATISLAVA 55
 11. 10. 1958 Eva BORECKÁ BRATISLAVA 55
 14. 10. 1963 Kamil KOSMAN BRATISLAVA 50
 20. 10. 1953 Peter BOUDA BRATISLAVA 60
 24. 10. 1943 Viera LIChARDOVÁ BRATISLAVA 70
 28. 10. 1933 Danuša ZEMANOVIČOVÁ BRATISLAVA 80
 30. 10. 19480 Otto KRIŽMA NITRA-ZOBOR 65

s e p t e m b e r  2 0 1 3

 2. 11. 1938 Imrich TUŽINSKÝ BRATISLAVA 75
 2. 11. 1958 Jozef KOLACIA SKALICA 55
 2. 11. 1938 Imrich TUŽINSKÝ BRATISLAVA 75
 2. 11. 1963 henrieta MORAVČÍKOVÁ BRATISLAVA 50
 3. 11. 1953 Peter ŽALMAN BRATISLAVA 60
 7. 11. 1948 Miroslav TAKÁČ BRATISLAVA 65
 8. 11. 1953 Dušan BURÁK KOŠICE 60
 9. 11. 1948 Mária ChOChOLOVÁ BANSKÁ BYSTRICA 65
 10. 11. 1953 Vladimír FARKAŠOVSKÝ SPIŠ. NOVÁ VES 60
 17. 11. 1963 Katarína CSABAYOVÁ BRATISLAVA 50
 26. 11. 1933 Alexander BÉL KOŠICE 80
 28. 11. 1938 Emanuel KOLLÁR BRATISLAVA 75

Srdečne blahoželáme

 jubileá

SaS iNfOrmuje
ceNa LadisLaVa hudeca 2013
Cenu Ladislava hudeca zriadil Spolok architektov Sloven-
ska ako poctu svetoznámemu architektovi, slovenskému 
rodákovi, Ladislavovi hudecovi a jeho celoživotnému 
dielu. Cena symbolizuje multikultúrny dialóg v oblasti 
architektonickej tvorby. Udeľuje sa žijúcemu architektovi, 
ktorý sa narodil na území Slovenskej republiky a oceňuje 
sa ňou jeho výnimočné architektonické pôsobenie  
v zahraničí v období posledných desiatich rokov. 
 Laureátom prvého ročníka Ceny Ladislava hudeca sa  
stal prof. Peter Lizoň.

Slávnostné odovzdávanie 1. ročníka Ceny L. hudeca
24.10.2013 o 17:00
Sieň Dušana Jurkoviča, SAS
Panská 15, Bratislava

ceNa duŠaNa JurkoViČa 2013
ceNa emiLa beLLuŠa 2013
ceNa prof. m. kusÉho 2013

Slávnostné odovzdávanie výročných cien Spolku architek-
tov Slovenska

14.11.2013 o 18:00
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Bratislava
vstup na pozvánky

        

odoVzdáVaNie cieN

píŠe ti architektÚra?
Archimera, Spolok architektov Slovenska, British Council 
a Slovenská národná galéria pozývajú na slávnostné odo-
vzdávanie cien v súťaži esejí o architektúre Píše ti archi-
tektúra? Súčasťou podujatia bude diskusia so zaujímavými 
hosťami na tému Politické - ikonické - retro v slovenskej 
architektúre.

5.12.2013 o 18:00 
Berlinka, Slovenská národná galéria
Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava

www.facebook.com/pisetiarchitektura

Vy�staVa

cena dušana Jurkoviča 2012
Súťažné práce z minulého ročníku Ceny Dušana Jurkoviča 
sa predstavia na výstave v Banskej Bystrici.

28.10.-14.11.2013
Stará radnica, Banská Bystrica

odborNy� semiNár a Vy�staVa

artur: Nebúrať ale obnoviť
Občianske združenie ArTUR a Spolok architektov Sloven-
ska pozývajú na odborný deminár a výstavu o obnove sta-
rých vidieckych domov z tradičných materiálov. Občianske 

združenie ArTUR uskutočňuje celonárodnú kampaň za 
nebúranie tradičných domov, ale za ich obnovu so zvýše-
nou energetickou efektívnosťou.

odborný seminár: 6.11.2013, 13:00 – 18:00 
5 € / osoba, študenti zdarma
Sieň Dušana Jurkoviča, SAS
Panská 15, Bratislava

tlačová konferencia: 6.11.2013 o 9:30
Sieň Dušana Jurkoviča, SAS
Panská 15, Bratislava

výstava: 4.-12.11.2013
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava

www.ozartur.sk

Vy�staVa

cena dušana Jurkoviča 2013
Výstava architektonických diel, ktoré sa tento rok uchádzali 
o prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča. Cenu udeľuje Spolok 
architektov Slovenska a Fond výtvarných umení autorovi 
alebo autorskému kolektívu za realizované dielo, ktoré pri-
spieva k zvýšeniu úrovne architektonickej alebo urbanistic-
kej tvorby na Slovensku. Tento rok o nomináciách i víťa-
zovi Ceny rozhodovala medzinárodná porota v zložení: 
Jacek Ewý (Poľsko), Martin Krupauer (Česko), Ernő Kál-
mán (Maďarsko), Ivan Matušík (laureát Ceny D. Jurkoviča 
2012), Andrea Klimko (Slovensko), Peter C. Abonyi (Slo-
vensko) a Peter Dunajovec (Slovensko).

14.-29.11.2013
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava

Vy�staVa

ceNa zuups 2013 
cena za urbanizmus
Na výstave sa predstavia práce prihlásené do súťaže, ktorú 
vyhlasuje Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie 
na Slovensku (ZUUPS) každý druhý rok. Víťazné práce 
postúpia do medzinárodnej súťaže ECTP – CEU v Bruseli.

2.-13.12.2013
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava
www.zuups.sk

Vy�staVa

ceNa emiLa beLLuŠa
Monografická výstava celoživotnej tvorby laureáta Ceny 
Emila Belluša 2013.
K výstave pripravujeme sprievodný katalóg.

18.12.-17.1.2013
Galéria architektúry SAS
Panská 15, Bratislava

obnova balassovho paláca
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytlo Spolku 
architektov Slovenska v rámci grantového systému dotáciu 
na obnovu Balassovho paláca. Obnova bude zameraná na 
opravu slohových prvkov a fasády.

      

koŠice – európske 
hLaVNÉ mesto  
kuLtÚry 2013
Návšteva banskobystrických  
architektov v košiciach  
6. – 8. 9. 2013

Rozhodnutie navštíviť Európske hlavné mesto kultúry 
Košice (ďalej EhMK) padlo pri našich spoločných 
stretnutiach a rozhovoroch o dojmoch z precestova-
ných krajín, o navštívených mestách a ich zaujímavých 
objektoch. Nakoniec prišla otázka: ako a čo poznáme 
tu doma na Slovensku? Cieľ bol jasný – spoznať prácu 
a výsledky našich kolegov architektov, ktorí sa priamo 
zúčastňujú na príprave a realizácii projektov pre EhMK 
2013 v oblasti architektúry a urbanizmu, vychádzajúc 
z poznania historického vývoja mesta Košice ako stre-
doeurópskej metropoly.

Návštevy sa zúčastnilo päť banskobystrických ar-
chitektov spolu s manželkami v dňoch 6. – 8. 9. 2013. 
Podrobný program pripravil kolega architekt Dušan 
Čupka. Okrem tematických akcií v odbornej oblasti doň 
zakomponoval spoznávanie historických daností mesta 
a návštevu kultúrno-spoločenských podujatí v rámci 
Festivalu divadiel strednej Európy, prebiehajúcich 
v meste v dňoch našej návštevy.

Pre nasatie atmosféry mesta sme ihneď po príchode 
absolvovali so sprievodcom jeho prehliadku s názvom 
„Najkrajšie skvosty Košíc“. Po jej ukončení nám košic-
ký architekt, kolega Peter Pásztor, ukázal realizované 
premeny bývalých výmenníkových staníc tepla na 
 sídliskách na malé kultúrne centrá so zameraním na 
využitie voľného času hlavne pre deti a mládež. Ako 
jeden z kolektívu autorov nového kostola Božieho Milo-
srdenstva na Sídlisku KVP nám priblížil celkový priebeh 
realizácie od architektonickej súťaže, projekcie, výstavby 
až po aspekty užívania a zámery na komplexné zapoje-
nie kostola do organizmu existujúceho sídliska. V záve-
re dňa sme si v historickej budove Štátneho divadla 
Košice, ktorého interiér nás očaril svojou nádhernou 
výzdobou, pozreli baletné  predstavenie.

Na druhý deň nás sprevádzal ďalší významný košic-
ký architekt, kolega Martin Drahovský, na tzv. Ostrove 
kultúry v severovýchodnej časti historického jadra 
 mesta. Ako autor tohto komplexu nás podrobne oboz-
námil s obnovou východného barbakanu a expozíciou 
Ferdinanda Rákocziho v dome „Rodošto“ s časťou do-

mu prenesenou z Turecka, v ktorom žil a zomrel vo vy-
hnanstve. Ďalej s objektmi Miklušovej väznice, Katovej 
bašty a Domu remesiel na hrnčiarskej ulici, v ktorom sa 
striedajú expozície piatich remeselníkov a k nim prizý-
vaných kolegov.

V popoludňajších hodinách sme si v rámci Potuliek 
mestom prezreli s odborným sprievodcom „Podzemné 
Košice“ a  navštívili sme areál bývalých kasární presta-
vaný na Kulturpark. Potom nasledovali individuálne 
návštevy kostolov, múzeí a práve prebiehajúcich výstav 
v nich.  Večer sme si v zrekonštruovanej Malej scéne 
Štátneho divadla pozreli predstavenie činohry a neskôr 
v stane pri Urbanovej veži pásmo slova a hudby Mariá-
na Geišberga.

Tretí deň sme si prezreli mestský park s realizova-
nými úpravami so zámerom zavŕšiť návštevu EhMK 
v Kunsthalle a pozrieť sa, ako dopadla rekoštrukcia bý-
valej krytej plavárne. Pre inštaláciu ďalšej výstavy sme 
sa však dovnútra nedostali, možno budeme mať šťastie 
pri budúcej návšteve Košíc. Rozhodli sme sa preto na 
spiatočnej ceste pre návštevu mesta Levoča a stálo to 
tiež za to.

Návšteva EhMK Košice splnila naše očakávania.  
Je to mesto, ktoré si titul EhMK 2013 zaslúži. Už celko-
vá veľkosť centrálnej mestskej zóny a historického jadra 
s množstvom kultúrnych pamiatok v zachovalom resp. 
rekonštruovanom stave, početné kultúrne, spoločenské, 
športové a iné podujatia s množstvom ľudí vyvolali 
v nás dobrý pocit a potrebu znovu sa sem vrátiť. Atmo-
sféra v meste plnom ľudí až do neskorého večera bola 
úžasná a pre nás nezabudnuteľná. Celkový dojem 
umocnilo pekné počasie počas celého pobytu, ale aj 
sprievodné slovo a ochota košických kolegov, architek-
tov Pásztora, Drahovského a Gutraya, za čo im patrí 
veľká vďaka.

J O Z E F  D I Ž K A

Vy�staVa

boris dŽadoŇ – JáN poLáŠek
architektonické dielo
Atlas – štúdio pre architektúru, interiéry a dizajn pozýva  
na výstavu architektov Borisa Džadoňa a Jána Poláška, 
ktorí predstavia svoju tvorbu na vybraných realizáciách 
z obdobia rokov 1989 – 2013.

vernisáž: 21.10.2013 o 17:00 
trvanie výstavy: 21. – 31.10.2013
foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave,  
Námestie Slobody 19

sÚŤaŽ

ceNa VereJNosti 2013
Združenie ABF Slovakia dáva po piaty raz  v 19-ročnej 
histórii súťaže Stavba roka aj širokej verejnosti možnosť 
hlasovať za najkrajšiu z 20 nominovaných stavieb. Stavbe, 
ktorá získa najviac hlasov, bude udelená Cena verejnosti 
2013.

online hlasovanie prebieha do 24.10.2013
na www.stavbaroka.zoznam.sk

Workshop

adaptability 
blender + Grasshopper
Co-de-iT v spolupráci s rese arch, 3D Dreaming a VŠVU 
pripravil unikátny workshop pre nadšencov digitálneho 
modelovania a generatívneho dizajnu. Workshop pre-
skúma používanie a kombináciu dvoch silných nástrojov 
súčasného dizajnu – 3D modelovacieho softvéru Blender 
a grafického programovacieho editoru a nástroja genera-
tívneho modelovania Grasshopper. Potenciál ich synergie 
vedie k novým možnostiam v dizajne a modelovaní a bude  

DOmáce uDalOSti

S Martinom Drahovským na hrnčiarskej ulici.  
Foto: Ľubuška Dižková

S Petrom Pásztorom pri kostole Božieho Milosrdenstva. Foto: Dušan Čupka



22 fórum architektúry  5 /2013

  Od zamatovej revolúcie v novembri roku 1989 uplynulo už takmer 24 rokov, ktorých väčšinu strávilo Slovensko už ako samostatná demokratická republika. Čas, 
dosť dlhý na to, aby sa mnohé z predošlého režimu vytratilo. Dnešná mladá generácia už vyrastá v podmienkach, kde režim druhej polovice dvadsiateho storočia 
v bývalom Československu väčšinou charakterizujú 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 architektúry po druhej svetovej vojne je tak príbehom formálneho a priori 
apolitického jazyka formy, a zároveň aj príbehom spoločnosti pôsobiacej na jej pozadí.
 I keď očistení od akejsi úplnej skúsenosti s predošlou dobou, architektúra vybudovaná počas 40 rokov socialistického zriadenia stále tvorí častú kulisu na-
šich 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 
pamiatka tej doby; i takmer všetko s názvom SNP... Čo pre nás teda bližšie predstavujú? Aký odkaz nám zanecháva dnešná ich podoba? Akým jazykom sa nám pri-
hovárajú? 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 staronové 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

Máte čas písať až do 5. novembra 2013!

Píše ti

 

architektúra?

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

prípevkom do portfólia pokročilých zručností súčasných 
architektov a dizajnérov. Workshop vedú lektori Andrea 
Graziano a Alessandro Zomparelli (Co-de-iT).

30.10. – 3.11.2013
Vysoká škola výtvarných umení
hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava

www.parametricbratislava.sk

predNáŠka

siNGuLarch: raum
RAUM je kreatívny multidisciplinárny experiment z Fran-
cúzska, ktorý používa najrôznejšie médiá (architektúra, 
urbanizmus, akcia, inštalácia...), aby sa priblížil k problé-
mom súčasného priestoru. Tento prístup pri rôznych mier-
kach zahŕňa neustále spochybňovanie základov každého 
projektu v kontexte verejného priestoru. RAUM kombinuje 
teoretický a experimentálny výskum. Organizuje Čerstvé 
Ovocie, n.o. Prednáška bude v angličtine.

12.11.2013 o 19:00 
Connect Gallery (ex Galleria Cvernovka)
Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava
www.raum.fr, www.cerstveovocie.sk

sÚŤaŽ

beffa 2014
Ako slovenské energeticky úsporné rodinné a bytové domy 
obstoja v porovnaní s českou konkurenciou? A ako je na 
tom s architektonickou kvalitou energeticky úsporná 
výstavba obecne? Aj na tieto otázky odpovie súťaž Building 
Efficiency Awards 2014 (BEFFA), ktorá odštartovala  
12. septembra svoj druhý ročník. Oproti minulému roku 
pribudli dve nové súťažné kategórie – revitalizácia panelo-
vých domov a multikomfortný dom. Nové ekologicky 
šetrné stavby z posledných dvoch rokov je možné prihla-
sovať až do 31. mája 2014.

www.beffa.eu

komeNtoVaNÉ prehLiadky

potuLky mestom koŠice
prekvapenia na sídlisku kVp
Pozývame vás na novembrovú potulku: najpozoruhodnejší 
nový kostol, najprogresívnejšie sídlisko na Slovensku, 
kino na streche, Pražské Jezuliatko, dedina medzi pane-
lákmi, relikvia bl. Jána Pavla II.
Prehliadky s Milanom Kolcunom, Zoltánom Balassom 
alebo Betkou Czimovou v niekoľkých turnusoch. Pred-
predaj v Informačnom centre MiC v OD Dargov (1,75 €), 
na mieste (2,99 €).

02. – 03.11.2013
Sídlisko KVP, Košice
zraz pred Kláštorom bosých karmelitánok  
(konečná trolejbusu č. 71)

www.potulka.sk

sÚŤaŽ

ceNa WerNera-erNsta 2014
Príležitosť pre mladých urbanistov a územných plánova-
čov! Cena Wernera-Ernsta 2014 je vypísaná pre mladých 
odborníkov (jednotlivcov i kolektívy do troch autorov)  
do veku 35 rokov, na tému: Európa ako priestor budúc-
nosti / Trvalá udržateľnosť rozvoja miest a regiónov.

Európa sa javí aj napriek stále prebiehajúcej finančnej 
kríze ako priestor budúcnosti a jeden z najperspektívnej-
ších projektov. Mnohé spoločné pohraničné priestory uka-
zujú už v súčasnosti, ako by mal vyzerať spoločný život 
v Európe; prispievajú k tomu transeurópske siete, spoloč-
ná infraštruktúra, viaceré oblasti životného prostredia a kli-
matických štandardov nesú už ekologické dimenzie trvalo 
udržateľnej Európy. Porovnateľné životné štandardy viace-
rých priestorov Európskej únie smerujú k cieľu – dosiah-
nutiu sociálnej trvalej udržateľnosti.

Aké majú byť formy rozvoja miest a regiónov, aby 
pomohli k trvalo udržateľnej Európe,  popasovaniu sa 
s problematikou de-globalizácie, so zmenami klímy  
a využitia energií, s medzinárodnou migráciou, aby posil-
nili regionálnu ekonomiku...? Subtémy a prístupy k inova-
tívnym riešeniam nie sú v súťaži limitované. 

termín doručenia prác: do 15. marca 2014
Prezentácia a odovzdanie cien: na kongrese ARL v dňoch 
26.-27. júna 2014 v  Karlsruhe
Kontakty a podrobnosti súťaže: fru@arl-net.de 
alebo (+49-511) 34842-39 (Dr. Andreas Klee)

zdroj: Juraj Silvan od ARL hannover

Vy�staVa

archiaid
rethinking-reconstruction
Výstava priblíži rôzne stratégie a rekonštrukčné aktivity 
architektov, ktorí pôsobia v rámci siete ArchiAid, ktorá bola 
vytvorená za účelom obnovy zemetrasením zničených 
oblastí Japonska spred dvoch rokov. 

25.10. – 28.11.2013
Aedes am Pfefferberg, Studio, Christinenstr. 18-19, Berlin
www.ancb.de

Vy�staVa

architecture iN cuLturaL 
strife
ruská a sovietska architektúra v kresbách  
(1900–1953)
Nedávno otvorené Múzeum architektonickej kresby v Ber-
líne pripravilo výstavu, ilustrujúcu ideologický a umelecký 
predel medzi ruskými neoklasicistami a konštruktivistami 

v prvej polovici 20. storočia. Kľúčové architektonické kres-
by osvetlia napätie medzi tradíciou a inováciou, umením 
a technológiou, históriou a vizionárstvom a tiež kultúrne 
súperenie medzi St. Peterburgom/Lenigradom a Moskvou.

21.9.2013 – 14.2.2014
Tchoban Foundation – Museum for Architectural Drawing
Christinenstraße 18 a, Berlin

www.tchoban-foundation.de

koNfereNcia 

smart cities
Ako sú české a slovenské mestá pripravené na budúcnosť 
energetiky a dopravy a počítajú vo svojich plánoch s kon-
ceptom smart cities? O šikovnom urbanistickom plánovaní 
miest a infraštruktúry s ohľadom na energetickú úsporu, 
využitie obnoviteľných zdrojov a kvalitné podmienky na 
život, bude odborná konferencia s názvom Smart Cities. 

31.10.2013 od 9:00
Gröbova vila
havlíčkovy sady 58, Praha

www.beffa.eu

uia a docomomo
Prezidentka Docomomo Ana Tostoes a prezident UIA 
Albert Dubler 14. septembra 2013 v Lisabone podpísali 
protokol, v ktorom sa dohodli na užšej spolupráci medzi 
oboma organizáciami. Ťažisko spolupráce bude najmä 
v propagácii architektonického dedičstva 20. storočia na 
webových stránkach UIA a v podpore záchrany a ochrany 
ohrozeného architektonického dedičstva.

poduJatia uia
2. ročník medzinárodnej  
výstavy architektov
100 architektov roku 2013
22. – 27. október 2013
Soul (Južná Kórea)

kongres: dialekt dizajnu je metafora
1. – 30. november 2013
Istanbul (Turecko) 
www.oslotriennale.com

festival architektúry 
1. – 10. november 2013
Sydney (Austrália)
www.sydneyarchitecturefestival.org

poduJatia ifLa
2. medzinárodné fórum architektov
Záhradná architektúra ako katalyzátor
28. októbra – 1. novembra 2013
Santiago de Guayaquil (Ekvádor)
www.sapeecuador.com.ec

zahraNičNé uDalOSti



24 fórum architektúry  5 /2013


