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3
Ján M. Bahna
Máme už nové generácie 
ambicióznych developerov, 
ale nemáme osvietených 
investorov a verejné investície, 
ktoré by boli nositeľmi vhodných 
zákaziek pre architektov.

9
Michal Havran 
Veľmi by som želal Bratislavčanom, 
ale i samotnej Železnej studničke, 
aby ju nezasiahla kosa developerov, 
aby nezničili pozostatky romantiky 
starého Prešporku.

12
Štefan Vraštiak
Škoda, do dnešných dní nebola 
napísaná diplomová práca 
na tému architektúra a film. 
Mojich pár úvah na danú tému 
dokumentuje, že by bolo 
o čom písať...

Pred dvadsiatimi rokmi sme sa na túto 

nádhernú dynamickú krajinu pozerali ako na 

„Terra incognita“. Teraz je symbolom prelínania 

novej a starej Európy. V decembri 1989 pochodo-

valo 150 tisíc ľudí do Hainburgu. Je to zem, kde sa 

stretáva bývalé Uhorsko s rakúskou a germánskou 

kultúrou. Tadiaľto sa tiahli „Limes romanum“. 

Do tohto internacionálneho paktu preniká už 

od Přemyslovcov slovanský duch. Dnes už majú 

aj Bratislavčania možnosť sledovať západ slnka 

v Hain burgskej bráne ako symbol nášho 

návratu do Európy. 

J. Ba.
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Máme za sebou 20 rokov slobody

V novembri sme si pripomenuli dvadsiate výročie 
našej „nežnej revolúcie“. Spoločenské zmeny 
podstatne zmenili podmienky aj pre architektúru 
a výkon architektonického povolania. Naša 
profesia dostala pre svoju tvorbu rovnaké pod-
mienky ako jej svetoví kolegovia. Nebola už 
závislá od vládnúcej ideológie. Akčný výbor 
architektov Slovenska pripravoval postupne 
zjazd Zväzu slovenských architektov, ktorý mal 
odhlasovať premenu zväzu na novú stavovskú 
organizáciu. Tak v marci 1990 vznikol Spolok 
architektov Slovenska, ktorý neskôr založil 
Slovenskú komoru architektov.

Máme za sebou dvadsiaty rok v slobodnom 
spoločenskom systéme. Môžeme bilancovať. 
Aj tohoročné ceny za architektúru i stavebníctvo 
sú rozdané. Na Slovensku sme zažili roky najväč-
ších investícií. Ako sa tieto fakty odzrkadlili na 
vzostupe úrovne slovenskej architektúry? Sú oce-
nené stavby výnimočné? Pre stavebníctvo to boli 
mimoriadne úspešné roky. Tu je však treba rozli-
šovať. Úroveň architektúry je totiž determino-
vaná popri kvalite architektov, schopnosti staveb-
ných realizátorov aj spoločenskou potrebou 
a kultúrnou objednávkou. Naša spoločnosť 
dokázala v dobiehaní západnej civilizácie urobiť 
citeľné pokroky v materiálovej a konzumnej 
oblasti. Vyrovnávanie kultúrnej úrovne a život-
ného štýlu v duchovnej oblasti je však zložitejšie. 
Máme už nové generácie ambicióznych develo-

perov, ale nemáme osvietených investorov 
a verejné investície, ktoré by boli nositeľmi 
vhodných zákaziek pre architektov. Tie by nás 
presvedčili o skutočnosti, že naša spoločnosť 
už dozrela a odbúral sa dojem z diferencovania 
developerskej a elitnej vrstvy od radového 
občana. Podiel investícií do verejnej a občianskej 
výstavby stále klesá. Práve na týchto typoch sta-
vieb možno tvoriť architektúru, ktorú nediktuje 
finančný profit.

Prvé ceny sa udeľovali na Stavbe roka. Aj keď 
sa organizátori snažia získať do poroty viacerých 
architektov, ide hlavne o súťaž stavebných firiem 
a o stavebné dielo, ktoré sa prezentuje aj cez archi-
tektúru. Najvýznamnejšie stavebné firmy bojujú 
o svoju prestíž. Víťazné dielo musí byť väčšinou 
dobrá, kvalitne realizovaná veľká stavba a táto 
tohoročná aj túto predstavu splnila. 

Na udeľovaní cien časopisu ARCH najviac sklo-
ňovali šéfredaktorka a vydavateľka slovo kríza. 
Postihla aj vlastnú nomináciu? Porota priznala, 
že sa jej ťažko vyberalo z ponuky nominovaných 
prác. Medzi redakčným výberom nominácií 
a jednotlivými číslami časopisu cítiť rozpor. 
Redakčná rada máva svojich favoritov. Časopis 
však pôsobí ďaleko sviežejšie. Je to asi aj vďaka 
zahraničným realizáciám, ktoré monotematic-
kým číslam pomáhajú vytvárať sympatickú 
image. Redakcia by už možno mala prestúpiť 
svoj tieň a mohla sa pokúsiť udeľovať stredoeu-
rópsku cenu, pretože časopis má na to. To by 
ale naše realizácie v tej konkurencii ťažko bodo-
vali. Kríza sa nakoniec prejavila aj v catheringu. 
Po pol hodine došlo víno. Takže debatu o jeho 
kvalite sme ani nezačali.

V študentských súťažiach je najvýznamnejšia 
Cena Jozefa Lacka, udeľovaná Spolkom architek-
tov Slovenska. Tradične ju hodnotí trojčlenná 
porota architektov z praxe. Tento rok po prvý-
krát získali cenu Košičania. Jednu odmenu 
FA STU a dve Vysoká škola výtvarných umení. 
Fakulta architektúry STU si organizuje Cenu 

K veci...

Hlavička Bulletinu Akčného výboru architektov Slovenska, ktorý vychádzal od januára 
do marca 1990
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dekana, ktorá je vystavená vo vstupnom vestibule 
fakulty. (Nebudem provokačne porovnávať 
Archdiploma na viedenskej technike s našou 
Cenou dekana.)

CE•ZA•AR zostal pri svojom modeli udeľova-
nia cien v kategóriách. Toto typologické triedenie 
naráža na nevyrovnanosť jednotlivých kategórií, 
ktoré dostanú rovnaké ceny, či sa vyberá z desia-
tich, alebo dvoch realizácií. V budúcich rokoch 
„sucha“ môže opäť vzniknúť problém obsadiť 
kvalitne niektoré kategórie. Dá sa aj polemizovať 
o tom, či štruktúra kategórií postihuje celú 
škálu architektonickej tvorby. Česká Grand Prix 
používa tiež tento model. Obec architektov 
sa musela spojiť s komorou, pretože už nebola 
schopná realizovať ďalšie ročníky.

Cenu Martina Kusého za teoretické dielo od 
roku 2002 udeľuje Spolok architektov Slovenska 
vo dvoch kategóriách. Jej nositeľmi sú tento rok 
režisér Ladislav Kaboš za scenár a réžiu filmu 
o slovenskej moderne s prihliadnutím na rozpra-
covaný film o architektovi Hudecovi a profesor 
Štefan Šlachta za celoživotné publikačné dielo.

Cena Emila Belluša za celoživotné dielo sa odde-
lila od Jurkovičovej ceny po roku 1991. Tento rok 
udelil SAS jubilejnú dvadsiatu cenu. Po zaklada-
teľskej prichádza na rad druhá generácia archi-
tektov. Architekt Josef Struhař je jej predstavite-
ľom. Jeho osudovou stavbou sa stala budova 
Československej televízie v Mlynskej doline, 
ktorú vyhral v súťaži ako mladý architekt. Josef 
je vysoko produktívny architekt, doteraz aktívny. 
Veľa jeho stavieb stojí vo Vysokých Tatrách. 
V posledných rokoch realizuje viaceré stavby 
v centre Bratislavy.

Cena Dušana Jurkoviča je otvorená pre najlepšie 
realizované dielo architektúry na Slovensku bez 
triedenia do kategórií od urbanizmu až po inte-
riér. Cez jej tradíciu sa buduje identita slovenskej 
architektúry. Pretože ide o jedinú a najvyššiu 
cenu má medzinárodná porota pred sebou 

náročnú úlohu. Tento, štyridsiaty piaty ročník 
bol doteraz najlepšie obsadený 27. dielami. 
Cena prežila spoločenské premeny. Spolok má 
záujem rozvíjať jej tradíciu s odkazom na nadča-
sovosť diela Dušana Jurkoviča. Aj pre túto cenu 
bol tento ročník významný. Po prvýkrát získal 
cenu zahraničný kolektív – architekti Jakub 
Cígler, Vincent Marani a kolektív z Prahy za 
Digital park v Petržalke. Prijali sme toto rozhod-
nutie poroty ako prejav dozrievania našej 
investorskej klímy, ktorá si už dokáže vybrať 
kultivovaného architektonického partnera aj 
v zahraničí.

Ceny Spolku architektov Slovenska sa už tra-
dične udeľujú koncom novembra v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca. Tento komorný 
priestor poskytuje v predadventnej atmosfére 
príležitosť k stretnutiu a zamysleniu sa nad 
ubehnutým rokom.

Na záver pripájam moju gratuláciu oceneným 
autorom. Vám všetkým, architektom Slovenska 
a čitateľom Fóra architektúry prajem požehnané 
sviatky a všetko najlepšie v novom roku 2010. 
Hlavne, aby sme sa už „odrazili“ od dna. Pretože 
dosky architektov sú známym indikátorom 
hospodárskeho rastu, alebo útlmu.

J Á N  M .  B A H N A
prezident Spolku architektov Slovenska

M. Kravec: Starý most po rekonštrukcii (fotomontáž)
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Výsledky Ceny Dušana Jurkoviča 2009

Medzinárodná porota pre udelenie Ceny Dušana Jurkoviča 2009 zasadala 
24. a 25. septembra 2009 v priestoroch Spolku architektov Slovenska 
v zložení: Peter Gero, predseda poroty; Ivan Matušík; Tibor Zelenický; 
Tomáš Rusín; Tatiana Buijs; Peter Vodrážka; Juraj Hermann. Do súťaže 
o Cenu Dušana Jurkoviča 2009 prihlásili 27 architektonických diel, jeden 
prihlásený účasť v súťaži odvolal. 

Členovia poroty si preštudovali panely všetkých 
súťažných prác a oboznámili sa s obsahom 
predloženej dokumentácie.

V prvom kole členovia poroty navrhovali 
obhliadku týchto diel:
¢ APOLLO Business Center II, Bratislava
¢ DIGITAL PARK, Bratislava
¢ Designhotel 21 cakov:makara, Bratislava
¢ ETIS Slovakia, administratívna a výrobná hala, Bratislava
¢ Hotel DOUBLETREE by Hilton, Košice
¢ Štátna vedecká knižnica – stredisko VTI, Košice
¢ Rodinný dom Suchodolinská, Košice
¢ Rodinný dom Malokarpatská oblasť, Svätý Jur
¢ Bytový dom KAČICA, Banská Bystrica
¢ Obnova r. k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná.

Hlasovaním porota rozhodla o tom, že predmetom obhliadky v II. kole budú:
¢ APOLLO Business Center II, Bratislava
¢ DIGITAL PARK, Bratislava
¢ Designhotel 21 cakov: makara, Bratislava
¢ ETIS Slovakia, administratívna a výrobná hala, Bratislava
¢ Bytový dom KAČICA, Banská Bystrica
¢ Obnova r. k. kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná.

Porota hlasovaním rozhodla o nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 
bez určenia poradia: DIGITAL PARK, Bratislava; ETIS Slovakia, administratívna 
a výrobná hala, Bratislava; Bytový dom KAČICA, Banská Bystrica; Obnova r. k. 
kostola Zvestovania Pána, Nová Lesná.

Po prehliadke a na základe ďalšieho posudzovania nominovaných diel porota 
rozhodla hlasovaním, že Cenu Dušana Jurkoviča 2009 udeľuje architektonic-
kému dielu DIGITAL PARK architektov Jakuba Ciglera, Vincenta Maraniho, 
Petra Kuželu, Ondreja Hrozinku, Tomáša Bímu, Jana Hofmana.

Viac informácií prinesie Projekt - slovenská architektonická revue v č. 6.

Z hodnotenia poroty DIGITAL PARK, Bratislava:
Pri posudzovaní architektonického diela DIGITAL PARK porota ocenila celkové 
koncepčné riešenie nového bratislavského komplexu Digital Park, situovaného 
v severnej časti Petržalky. Vznikla svojbytná architektonická štruktúra optimálne 
reagujúca na jestvujúce zložité urbanistické vzťahy. Architektonický koncept 
vytvorený horizontálne rozvinutou kompozíciou štyroch priečnych navzájom 
natočených hmôt prepojených nižšou pozdĺžnou hmotou, umožnil invenčné dis-
pozičné riešenie administratívnych priestorov a ich otvorenosť smerom k histo-

rickému jadru Bratislavy. Komplex je charakteristický zaujímavými vnútornými 
priestormi, poskytujúcimi možnosti flexibilného využitia s racionálnymi funkč-
no-prevádzkovými vzťahmi. Ich realizácia sa vyznačuje mimoriadne kultivova-
ným riešením detailov a vyváženou voľbou materiálov.

Osobitne stojí za zmienku sofistikovane riešený obvodový plášť, ladený 
v decentnej farebnej škále.

Areál je vhodne riešený aj z hľadiska dynamickej a statickej dopravy, 
a to v komplikovanej situácii medzi železničnými a cestnými komunikáciami. 
Jeho exteriér s invenčným modelovaním terénu a úpravou zelených plôch 
je príťažlivým parterom pre verejnosť.

Porota je presvedčená, že tento administratívny komplex sa radí k najpôso-
bivejším novostavbám realizovaným v hlavnom meste Slovenska Bratislave.

Zrkadlová sála bratislavského Primaciálneho paláca bola 23. novembra svedkom odovzdávania cien, ktoré udeľuje 
Spolok architektov Slovenska. Za účasti vzácnych hostí a architektonickej obce putovali do rúk ocenených – najstaršia 
a najvýznamnejšia cena za architektúru – Cena Dušana Jurkoviča, Cena Emila Belluša za celoživotné dielo a Ceny 
Martina Kusého za teóriu a mediálnu propagáciu architektúry. Ocenenia odovzdali prezident Spolku architektov Slovenska 
Ján Bahna, predseda Rady Fondu výtvarných umení Peter Brtko a predsedovia porôt Peter Gero a Anton Hykisch.
Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska pri tejto príležitosti vydalo katalóg Cena Dušana Jurkoviča a katalóg 
k cene Emila Belluša venovaný tvorbe architekta Josefa Struhařa. 

S P O L O K  A R C H I T E K T O V  S L O V E N S K A  O D O V Z D A L  C E N Y

Porota Ceny Dušana Jukroviča 2009, zľava Peter Gero, Ivan Matušík, Tibor Zelenický, 
Tomáš Rusín, Tatiana Buijs, Peter Vodrážka, Juraj Hermann. Foto: Peter Gula

Prehliadka panelov prihlásených diel v priestoroch SAS. Zľava Peter Gero, Peter Vodrážka 
a Ivan Matušík. Foto: Peter Gula 
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ETIS 
administrativno-výrobná 
hala Bratislava – Vrakuňa

Autor: Andrej Alexy, ALEXY&ALEXY s.r.o. 
Spolupráca: M. Kopp, I. Lauko, Š. Rafanides, 

R. Rosina, Z. Švikruhová, M. Jošt, R. Švecová, 
D. Malusová

Ukončenie: 10/2008
Investor: ETIS Slovakia a.s.
Celková plocha pozemku: 11 000 m2 
Zastavaná plocha: 2 104 m2 
Celková úžitková plocha: 2 892 m2 
Počet parkovacích miest: 19 

Prevádzkovo-administratívna hala pre spoločnosť 
ETIS Slovakia a.s. slúži na výrobu samolepiacich 

etikiet (polygrafická výroba). Hala je vo Vrakuni na 
Hlohovej ulici. Územie ohraničuje na západe a seve-
rozápade areál ÚČOV, na východe je záhradkárska 
kolónia. Na juhovýchod a severozápad od pozemku 
sú parcely určené na výstavbu ďalších priemyselných 
objektov. Hmotovo-priestorové riešenie rešpektuje 
regulatívy územia a nadväzuje na okolitú štruktúru 
zástavby, pričom hala zakladá druhú stranu línie 
Hlohovej ulice. 

Architektonický výraz pracuje s účelným a zredu-
kovaným slovníkom elementárnych tvarov a primár-
nych farieb. Použitie jednoduchých, jasných výtvar-
ných prvkov kreuje celkový výraz objektu so snahou 
podporiť tektonickú sviežosť a materiálovú vitálnosť 
architektúry. Vnútorná prevádzka je jasne čitatelná aj 
vo vonkajšom stvárnení. Reprezentatívnosť adminis-
tratívnej časti nachádza svoj odraz v celoplošnom 
presklení fasády, za ktorou sa transparentne črtá 
vnútorný život budovy. Horizontálna línia hmoty 
budovy je podporená obdĺžnikovou líniou pásových 
okien. Vysunutý vstupný portál rámujúci celú 
fasádu, podporuje signál vstupu. Obvodový plášť 
administratívnej časti je obložený fasádnymi panelmi 
Alucobond (RAL7016 – antracitová sivá). Ostatné 
fasády (skladová časť) sú obložené strieborným 
vlnitým plechom v horizontálnom kladení. Na SZ 
fasáde je trojica garážových vrát, ktoré sprístupňujú 
priestor expedície tovaru a skladov. Vstupy sú zapus-
tené do hmoty, čím vytvárajú prirodzené prekrytie 

manipulačnej rampy. 
SZ a JV fasáda je ak-
centovaná vertikálnym 
presklením cez celú 
výšku budovy, čím 
sa opticky oddelila 
administratívna a vý-
robná časť. JZ fasáda 
je z prevádzkových 
dôvodov bez členenia 
a otvorov. 

Nominácie na Cenu Dušana Jurkoviča 2009 

Rímskokatolícky kostol 
Zvestovania Pána – 
Nová Lesná
Autor: Tomáš Bujna
Projektové práce/realizácia: 1. etapa 

2003 – 2006; 2. etapa 2006 – 2007; 
3. etapa 2007 – 2008.

Investor: Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Nová Lesná

Predmetom projektu je úprava exteriéru 
a interiéru rímskokatolíckeho kostola v Novej 
Lesnej, vrátane návrhu mobiliára.

Ranogotický kostol je najstaršou historic-
kou pamiatkou obce, v ktorej tvorí výraznú 
architektonickú dominantu. Od roku 1963 

je kostol zapísaný v zozname národných 
kultúrnych pamiatok.

Rekonštrukcia trvala niekoľko rokov. 
Vzhľadom na malú farnosť išlo o pomerne 
veľký objem financií. V prvej etape bola reali-
zovaná obnova a sanácia vonkajších omie-
tok. Druhá etapa zahŕňala projekt kúrenia 
a inštaláciu tepelného čerpadla. Táto časť si 
vyžiadala zásahy, ktoré vyvolali rekonštrukciu 
celého interiéru a neskôr návrh mobiliára. 
Poslednou etapou boli vonkajšie terénne 
úpravy s priľahlým chodníkom (2007 – 
2008).

Kostol bol v zanedbanom stave. 
Novodobé laické opravy a úpravy len masko-
vali všetky poškodenia. Priestor hlavnej lode 
dehonestovala hlavne novodobá kovová 
empora, obložená doskami a tiež doskový 
kazetový podhľad. Túto „kolekciu“ dotváral 
aj provizórny mobiliár s oltárom tiež kovovo-
-drevenej konštrukcie.

Kostol bol teda v prvom rade zbavený 
nánosov provizórnych a nedôstojných rie-
šení. Následne sa uskutočnila sanácia stien 
a podláh, výmena empory a nakoniec aj 
mobiliára. Rešpektovali sme všetky cenné 
prvky v priestore a naopak zbytočnosti 
odstránili. Použitie materiálov odráža dobu 
vzniku. Prevláda kombinácia betónu a skla. 

Časť mobiliára 
je drevená. 
Obetný stôl 
s ambonou 
sú zo štokova-
ného betónu. 
Dlažba a pod-
stavy sôch sú 
z betónu imitu-
júceho piesko-
vec. 

Cena Dušana Jurkoviča 2009 

Digital Park 

Autori: Jakub Cigler, Vincent Marani, Petr Kužela, 
Ondřej Hrozinka, Tomáš Bíma, Jan Hofman.

Projekt: 06/2006
Ukončenie výstavby: 05/2009
Investor: Digital Park Einsteinova, s.r.o. Bratislava
Spracovateľ dokumentácie: Cigler Marani Architects, 

a.s., Praha, ČR
Celková čistá kancelárska plocha: 36 204 m2 
Plocha obchodných priestorov: 2422 m2 
Počet nadzemných podlaží: 8 

Územie pre areál DIGITAL PARK II leží pri pravom brehu 
Dunaja na severnom okraji mestskej časti Bratislava – 
Petržalka v lokalite Zadunajský dvor. Táto lokalita je urče-
ná pre rozvoj vyššej občianskej vybavenosti ako súčasť 
pravobrežnej časti CMC. Špecifiká tohto urbanistického 

priestoru sú dané hlavne výraznými limitmi okolitého do-
pravného skeletu. Od západu a severu je územie vyme-
dzené mimoúrovňovou križovatkou dopravných komuni-
kácii vyšších tried – Panónska cesta s estakádou na Nový 
most a Einsteinova ulica. Z juhu tvorí bariéru teleso želez-
ničnej trate, ktoré predstavuje značný územný limit pre 
prípadný rozvoj. 

Návrh je založený na jednoznačnej hmotovej koncepcii 
štyroch rovnako vysokých, navzájom prepojených licho-
bežníkových objektov. Takto jasne definované hmotové 
riešenie vytvára v existujúcej nesúrodej zástavbe svojbyt-
nú a zároveň objemovo primeranú štruktúru, reagujúcu 
na mierku jestvujúceho okolitého urbanizmu. 

Hmotovo jednoduché lichobežníkové objekty sú voči 
sebe pootočené a reagujú tak na nepravidelný tvar po-
zemku definovaný z južnej strany líniou železnice, zo se-
vernej a západnej strany komunikáciami celomestského 
významu. Riešenie areálu je založené na otvorenosti voči 
svojmu okoliu, s čím súvisí vybudovanie parku - nového 
mestského priestoru, ktorý spríjemňuje prostredie ako 
novému areálu, tak i širšej verejnosti. Pozemok je pohľa-
dovo silne frekventovaný. Významné sú pohľady z brati-
slavského Hradu na protiľahlej strane Dunaja a z okolitých 
komunikácii – vjazdov do mesta od hraničných precho-
dov. Naopak novostavba objektu poskytuje tiež jedinečný 
výhľad na mesto. 

Objekt je navrhnutý tak, aby maximum kancelárskej 
podlahovej plochy malo prirodzené denné osvetlenie 
a bolo flexibilne deliteľné pre jednotlivých nájomcov. 
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Bytový dom Kačica – 
Banská Bystrica

Autori: Ladislav Bradiak, Roman Jariabka, 
Marian Sotník

Investor: HMB Invest spol. s r.o.
Plocha pozemku: 9 653 m2

Úžitková plocha: 8 633 m2

Zastavaná plocha: 3 659 m2

Projekt: 10/2005 – 10/2006
Realizácia: 11/2006 – 06/2008

Jesenský vŕšok s najvyšším výškovým bodom 
Kačica (414 m n. m.), vymedzený ulicami 
Prof. Sáru a Komenského má v urbanizácii 
Banskej Bystrice významnú polohu. Blízkosť 
územia Jesenského vŕšku vzhľadom na centrálnu 

mestskú zónu predurčuje toto územie ako veľmi 
atraktívne nielen svojou polohou, ale aj výhľadom 
na historickú časť mesta, vrch Urpín, Kremnické 
vrchy, Starohorské vrchy (Panský diel) a Nízke 
Tatry. 

Projekt pozostáva zo štyroch hmotovo 
i funkčne rovnocenných blokov. Výnimku tvorí 
len to, že pod blokmi C a D sa nenachádzajú 
podzemné parkoviská, tie sú len pod blokmi 
A a B, vzhľadom na predispozíciu parcely, 
ktorú tvoria dve výškové roviny. Z dôvodu 
mierneho stúpania sú bloky „odskočené“, 
čím celková kompozícia získala pre konečný 
výraz veľmi cenný rytmus. Na typickom podlaží 
každého z blokov sa nachádza sedem bytov 
dostupných z jedného centrálneho jadra (s výťa-
hom, ktorý v blokoch A a B ústi v podzemnom 
parkovisku) a jedného vedľajšieho komunikač-
ného jadra (len schodisko). Na úrovni 1. NP 
sú ubytovacie jednotky orientované do vnút-
robloku a tiež priestory pre občiansku a domovú 
vybavenosť. V južných nárožiach vnútrobloku, 
kde sú veľké terasy (hĺbka 2,8 m), vznikol akýsi 
koncepčný „jednotný jazyk“ fasád. Aj preto 
objekt pôsobí vo všetkých pohľadoch harmo-
nicky a bez potrieb formalizovať vnútorné 
dispozície ubytovacích jednotiek a ostatných 
priestorov. 

Cena Emila Belluša 2009

Josef Struhař – 
laureát Ceny 
Emila Belluša 
2009

Pri odovzdávani ceny predniesol 
Peter Brtko Laudatio, z ktorého vyberáme: 

Ing. arch. Josef Struhař sa narodil 29. 12. 1935 
na moravsko – slovenskom pomedzí, v Štítné 
nad Vláří. 

...V roku 1955 začal študovať na Slovenskej 
vysokej škole technickej, na Fakulte architektúry 
a pozemného staviteľstva, ktorú úspešne ukončil 
v roku 1961. Študoval na škole, kde vtedy ešte 
pôsobili profesori Belluš, Hruška, Koula, Piffl a pro-
fesor Karfík, ktorý ho svojim prístupom k architek-
tonickej tvorbe ovplyvnil najviac. Už počas štúdia 
sa venoval aj architektonickým súťažiam.

 ...Rozhodujúci zlom vo Struhařovom profesio-
nálnom vývoji nastal v roku 1965, kedy v celoštát-
nej súťaži na budovu Československej televízie 
(ktorej sa zúčastnili všetci významní architekti, 
napríklad kolektív prof. Lacka sa umiestnil na 
2. mieste), získal s kolegom Václa vom Čurillom 
1. cenu. Josef Struhař sa následne stal zamestnan-
com Slovenskej televízie, v ktorej do roku 1968 pra-
coval na prípravnej dokumentácii nového komplexu 
STV. Po roku 1969 nastupuje do rezortného ústavu 
Spojprojekt, kde na tomto obrovskom zadaní 
pracuje až do jeho úspešného ukončenia. 

...Išlo v tom čase o najvyššiu budovu v Česko-
slovensku – s doposiaľ nepoužitou vysokotlakovou 
klimatizáciou, s prvými rýchlovýťahmi, s nástupom 
novej protipožiarnej normy (požiarne úseky, proti-
požiarne dvere), bol tu jeden z prvých komplexných 
systémov merania a regulácie atď, atď... 

...V nasledujúcich rokoch v Spojpro jekte ako 
vedúci ateliéru projektuje viacero významných 
budov pre Slo ven ské telekomunikácie, z ktorých 
spomeniem Telekomunikačnú budovu v Poprade, 
Telekomunikačnú budovu a Poštu v Žiline a Tele-
vízne štúdio v Košiciach. 

Nové projekty
V tomto čase s kolegom M. Galbavým víťazia v sú-
ťaži na Televízny vysielač na Strahove. Nasledoval 
obvyklý kolotoč cez projektovú úlohu až po úvodný 

projekt, po ktorom akciu prevzala Praha, samozrej-
me s novým autorským tímom. Struhařov a Galba-
vého víťazný súťažný návrh by po všetkých strán-
kach obstál i dnešným nárokom, nehovoriac 
o nápaditom plasticko-výtvarnom riešení jednotli-
vých pracovísk, votknutých na centrálne vertikálne 
jadro. 

Od akcií so zameraním na telekomunikácie 
sa výrazne odlišuje Struha řova práca pre Slovenskú 
akadémiu vied – urbanistický celok v Starej Lesnej, 
z ktorého mu v budúcnosti vyplynul celý rad prác. 
K hlavnej úlohe, budove Astronomického ústavu 
SAV, tu v spoločnom výraze realizoval rad ďalších 
objektov, ktoré postupne získali rekreačné zamera-
nie – hotely Kontakt, Horizont a kongresové cen-
trum Akademik, tiež pre SAV. Následne pre SAV 
spracúva všetky generely. Etapa prác v rámci 
Spojprojektu trvala štvrť storočie.

...Súčasná etapa tvorby laureáta počínajúc 
rokom 1990, kedy si zakladá živnosť a vlastný 
projektový ateliér a stáva sa členom Slovenskej 
komory architektov, znamená výraznú zmenu 
v charaktere prevažujúcich zákaziek, ktoré 
šťastne nadviazali na spomínanú spoluprácu 
so Slovenskou akadémiou vied. 

Televízne centrum Mlynská dolina, Bratislava

Hotel Horizont v Starej Lesnej
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MgA. Ladislav 
Kaboš

Pozoruhodné dokumentárne dielo 
Ladislava Kaboša Moderná archi-
tektúra na Slovensku približuje 
históriu slovenskej architektúry 
20. storočia. Porota vysoko ocenila 
význam tohto diela pre popularizáciu a propagovanie archi-
tektúry, jeho dokumentárne kvality a hodnotné umelecké 
stvárnenie. Film vyrobený pre Slovenskú televíziu sa stretol 
s pozitívnym hodnotením odbornej a širšej kultúrnej verej-
nosti.

Porota v zložení: Anton Hykisch, Dana Bořutová, 
Ján Bahna, Karol Kahoun, Peter Mikloš vyzdvihla náročný 
prístup režiséra a autora scenára filmu k spracovaniu zložitej 
témy rešpektujúc jej odborný charakter a spoločensko-kul-
túrne kontexty. Porota je presvedčená, že režisérovi filmu 
Ladislavovi Kabošovi sa podarilo príťažlivým spôsobom 
filmovými prostriedkami interpretovať podstatné myšlienky 
námetu a súčasne poukázať na výrazovú silu a nadčasové 

hodnoty prezentova-
ných architektúr. Tým 
ako režisér a autor sce-
nára výrazným spôso-
bom prispel v tejto 
dobe k popularizácii 
slovenskej architektúry.

Ladislav Kaboš zís-
kal Cenu prof. Martina 
Kusého Za vytvorenie 
dokumentárneho filmu 
Moderná architektúra 
na Slovensku.

Laureát tohtoročnej 
Ceny prof. Martina 

Kusého režisér a scenárista Ladislav Kaboš pracoval pre 
Českú televíziu, Slovenskú televíziu, TV Markíza a súkromné 
firmy doma a v zahraničí. Je tiež spolumajiteľom spoločnosti 
Media film s.r.o. 

V roku 1979 ukončil Ladislav Kaboš štúdium na FAMU 
Praha (katedra filmového a televízneho obrazu).

V rokoch 1979 – 1992 bol zamestnancom Slovenskej 
filmovej tvorby v Bratislave – scenáristom a režisérom 
Krátkeho filmu Bratislava, neskôr sa stal hlavným dramatur-
gom Štúdia Videofilm SFT Bratislava. V roku 1980 debtoval 
ako scenárista a režisér dokumentárnym filmom „Deti na nás 
hľadia“. Po nakrútení filmu „Starina“ a „Fašiangy v Sebe-
chleboch“ dostal v roku 1983 politický zákaz vlastnej tvorby. 
Zastavili mu prácu na poviedkovom projekte hraného filmu 
„Iba deň“, kde mal debutovať ako režisér hraného filmu. 
Vzápätí mu zastavili aj literárnu prípravu na hraný projekt 
„Na všetko zabudni“. Po niekoľkých rokoch dostal šancu 
ako režisér v novozaloženom Štúdiu Videofilm SFT. Po Nežnej 
revolúcii mu ponúkli post hlavného dramaturga „Štúdia 
videofilm“, ktorý vykonával len krátko. Po organizačných 
zmenách v SFT tvorivých pracovníkov postupne prepúšťali, 
a tak v roku 1993 zakladá produkčnú spoločnosť Media film 
v Bratislave, neskôr v Českej republike.

Umelecká činnosť Ladislava Kaboša v oblasti televíznej 
a filmovej scenáristky a réžii znamená viac ako 50 dokumen-
tárnych filmov. Za film Moderná architektúra na Slovensku 
získal ocenenia: Igric 2009 za filmovú a televíznu dokumen-
tárnu tvorbu - Cena Slovenského filmového zväzu, Únie slo-
venských filmových tvorcov a Literárneho fondu a v tomto 
roku aj Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá, v kategórii 
FILM-AUDIO-MULTIMÉDIÁ – udelilo Slovenské národné 
múzeum, Pamiat kový ústav Slovenskej republiky a Redakcia 
Revue pre Kultúrné dedičstvo Pamiatky a Múzeá.

Prof. Ing. arch. 
Štefan Šlachta, PhD 

Profesor Šlachta sa svojím celoživotným dielom zaslú-
žil o rozvoj architektúry na Slovensku tak, ako doteraz 
málokto. Systematicky sa venoval a venuje výskumu 
našej architektúry, predovšetkým jej funkcionalistic-
kého obdobia. Šlachtovo dielo nevyplývalo automa-
ticky z jeho zamestnania. Jeho práca bola a je založená 
na vnútornom záujme – a osobitne treba zdôrazniť, 
že sa jej obetavo venoval aj vtedy, keď to nebolo 
priamou súčasťou jeho profesionálnej činnosti. 
Už od čias svojho pedagogického pôsobenia na SVŠT 
patril medzi tých, ktorí odkrývali hodnoty modernej 
a súčasnej architektúry. Vychoval – vtedy na SVŠT 
aj teraz na VŠVU – rad študentov. Nezištne ich uviedol 
do profesionálneho života a časť z nich priviedol aj 
k teoretickej aktivite. Zaslúžil sa o poznanie domácej 
architektúry a architektov v stovkách popularizačných, 
odborných a vedeckých článkov. Dlhé roky pôsobí ako 
autor biografických hesiel do domácich i zahraničných 

publikácií o architektúre, pričom neraz jeho autorstvo 
ostáva neznáme.

Profesor Šlachta sa v 90. rokoch stal spoluzaklada-
teľom a prvým predsedom, neskôr prezidentom Spolku 
architektov Slovenska a vtlačil mu novú demokratickú 
pečať vo viace rých ohľadoch. Bez Šlachtovej práce 
by neexistovala ani Slovenská komora architektov. 
Patrí dlhé desaťročia medzi kmeňových autorov časo-
pisu Projekt. Mesačník Fórum architektúry vznikol 
takisto predovšetkým vďaka jeho osobnej zásluhe. 
Štefan Šlachta sa vypracoval na prvú osobnosť archi-
tektonickej obce na Slovensku a je najznámejším 
reprezentantom nášho architektonického života 
v zahraničí. 

Štefanovi Šlachtovi v roku 2004 vyšla kniha 
Neznámi známi (Vydava teľstvo SAS), v ktorej v 30 me-
dailónoch predstavil najvýznamnejšie osob nosti našej 
medzivojnovej architektúry. V roku 2005 vyšla kniha 
Návrat odídených (Vydavateľstvo SAS). V nej predstavil 
88 architektov, ktorí v 20. storočí z rôznych dôvodov 
zo Sloven ska dobrovoľne i nedobrovoľne odišli a prácou 
sa presadili v zahraničí. 

Koncom roka 2009 pri príležitosti okrúhleho jubilea 
vychádza jeho najnovšia kniha pod názvom Architektúra 
– vec verejná (Vydavateľstvo SAS), zostavená z rozho-
vorov, recenzií, úvah a esejí na tému architektúra.

Porota pre udeľovanie Ceny profesora Martina 
Kusého ocenila celoživotné úsilie Štefana Šlachtu 
Za prínos do historiografie modernej slovenskej 
architektúry.

Cena prof. Martina Kusého 2009

V týchto rokoch získava posilu – 
dcéra Petra, ktorá skončila štúdium 
architektúry, sa okamžite zapojila 
do rodinného tvorivého procesu 
a dnes je jeho plnohodnotnou 
spoluautorkou.

Prevažne v Bratislave Struhař 
realizuje banky, sporiteľne, administra-
tívne budovy, hotely, zariadenia pre 
šport a rekreáciu a aj rodinné domy. 
Z týchto uvediem aspoň Dom práv-
nych služieb a Sídlo poisťovne 
Nationale Neder landen na Kolárskej 
ulici, banku DEXIA na Hurbanovom 
námestí, centrálu Stavebnej poisťovne 
Wüstenrot na Grösslingovej ulici 
a prístavbu hotela Tatra s kongreso-
vým centrom.

Banka DEXIA, Stavebná poisťovňa 
Wüstenrot a dostavba hotela Tatra sa 
nachádzajú v mimoriadne exponova-
ných polohách mestskej štruktúry 
centra Bratislavy a Struhař pri nich 
preukázal svoju schopnosť tvoriť kva-
litnú súdobú architektúru pozdvihujú-
cu svoje okolie na vyššiu úroveň, bez 
módneho balastu častých architekto-
nických paškvilov. Takýto prístup 
k tvorbe je v súdobej tvorbe skôr 
výnimkou, pričom v tomto prípade 
ide o prirodzené vyjadrenie schop-
nosti tvoriť v zhode s okolitým pro-
stredím. Josef Struhař má ocene nie 
Federálneho ministerstva spojov za 
dlhodobú spoluprácu s Českosloven-
skou televíziou, Cenu Zväzu sloven-
ských architektov za Televízne cen-
trum v Mlynskej doline, pochvalné 
uznanie za vynikajúcu prácu za reali-
záciu hotela Kontakt. Telekomuni-
kačná budova s poštou v Žiline bola 
v roku 1988 Stavbou roka. Dlhé roky 
bol členom súťažnej komisie SAS.

Ešte musím pripomenúť, že dobré 
podmienky pre jeho prácu mu vytvára 
jeho manželka, architektka Viera, kto-
rá sa v rámci možností podieľa aj na 
spolupráci v oblasti jeho interiérov.

Pán architekt Jozef Struhař vo 
svojej doterajšej tvorbe vytvoril pozo-
ruhodné dielo, ktoré patrí k tomu naj-
lepšiemu v slovenskej architektúre 
za ostatných päťdesiat rokov. Cena 
Emila Belluša je v správnych rukách.

Polyfunkčný objekt Banka Dexia, Bratislava 
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Úzke uličky 
nie sú slepé

Musím sa priznať, že keď 
som dostal možnosť napísať 
niekoľko radkov o architek-
túre Bratislavy, potešil som 
sa. Doteraz totiž všetkých 
novinárov, ktorí ma oslovo-
vali, zaujímal môj názor 
na zahraničnú politiku USA 
alebo arabských krajín...

Má to, pravdaže, logiku. Som 
komentátor a mojou špecializá-
ciou sú práve tieto oblasti. Ale 
Bratislavu, tú mám zmapovanú 
najviac. Veď denne prechádzam 
jej „drotuármi,“ denne vchádzam 
do jej úzkych uličiek, aby som 
si skrátil cestu, ale nielen to. 
Práve v nich cítim minulosť 
môjho milovaného mesta, 
práve v nich vdychujem silu 
histórie. 

Architektúra Bratislavy nie 
je noblesná ako architektúra 
Paríža alebo Viedne. Je však 
niekoľkonásobne noblesnejšia 
než napríklad architektúra 
Washingtonu. Je staršia, krajšia, 
útulnejšia, má obrovskú cha-
rizmu. Pre mňa určite.

Ak kráčate uličkami Starého 
Mesta, musíte sa pripraviť, že 
sa o priestor podelíte so skacka-
júcim holubom, umrnčanou mač-
kou alebo ďalším ponáhľajúcim 
sa chodcom. Ak ich je viac, pri-
tisnete sa k starému múru meš-
tianskeho domu, a ja teda celkom 
určite viem, že jeho staviteľom 
bol Holanďan a Prešporok ho 
opantal takou silou, že začal 
v tomto meste podnikať. 
Ale i žiť. 

Staré Mesto Bratislavy je 
malé. Niektorí si ani nevšimnú, 
že ním prešli.

Avšak ľudia, čo v Bratislave 
zostávajú žiť alebo na niekoľko 
rokov pracovať, veľmi rýchlo 
pochopia jeho pozitívnu energiu, 
jeho obrovskú príťažlivosť. Staré 
Mesto je jednoducho sexy.

Jeden z mojich amerických 
priateľov, ktorý pracoval niekoľko 
rokov na americkej ambasáde, 
sa musel pracovne presunúť do 
Rumunska. Odvtedy prešlo nie-
koľko rokov, John sa už dokonca 
vrátil aj do USA, ale na Bratislavu 
zabudnúť nemôže. Lebo 
Bratislava je uhrančivá.

Asi najsilnejším a ustavične sa 
opakujúcim zážitkom je pre mňa 
prechádzanie Michalskou bránou. 
Pravdaže, vtedy nerozprávam, aby 
som nemal po celý deň smolu, 
ale o to intenzívnejšie myslím 
na cisárovnú Máriu Teréziu, alebo 
...bratislavských katov. Chudákov 
s množstvom nepríjemných 
povinností – veď okrem samotnej 
popravy sa napríklad starali o cin-
toríny, vyháňali z mesta hlodavce 
...a odmenou im bolo pohŕdanie. 

Katov dom na Baštovej 
ma fascinuje a fascinovať bude. 
Ktovie, koľko rôznych energií sa 
skrýva v jeho mocných múroch 
a koľko nepočutých nárekov 
vysiela. Lebo v Bratislave sa 
hovorí, že práve Baštova je ulicou, 
kde sa dejú všetky neviditeľné, 
mystické príbehy až dodnes. 

Nie s menšou fascináciou 
prechádzam aj okolo Zeleného 
domu. Pre mňa znamená kultúr-
nosť obyvateľov starého Pre-
šporku, ale aj veľký zmysel pre 
krásu. Ja viem, architekti sú 
ľudia, ktorým je takýto zmysel 
jednoducho prirodzený. Veď 
kreslia domy, kreslia mestá...

Nemôžem sa však zbaviť 
pocitu, že tí dnešní milujú len 
sklo a kov. Na kameň akoby 
zabudli. A práve ten je nabitý 
výnimočnou energiou, ktorú 

potom pomaly po celé stáročia 
uvoľňuje do priestoru. Na nás, 
na chodcov v tomto meste. 

Nechcem sa pristaviť pri kaž-
dom paláci, pri každom vinohrad-
níckom domci. A niekoľko ich 
našťastie ešte zostalo. Veď sa len 
prejdime Vysokou ulicou. Mohol 
by som hovoriť o ich majiteľoch, 
nájomníkoch, mohol by som sa 
pýšiť, kto všetko v mojom meste 
žil. Sú o tom celé knihy. 

Chcem však povedať, čo môže 
dokonalé skĺbenie materiálu, pro-
jektu a priestoru urobiť s ľuďmi, 
žijúcimi s touto architektúrou. 
Čo urobila napríklad so mnou. 

Určite máte priateľov, ktorí 
vo chvíľach stresu nesadnú do 
svojho rýchleho auta a neo-
hrozujú niekde na diaľnici iných 
vodičov. Jednoducho vojdú do 
nejakého starožitníctva. Tam na 
nich zo starého nábytku dýchne 
naftalín a v tej chvíli vôbec nepre-
káža, že táto vôňa nepatrí medzi 
vychytené značky z Auparku. 
Naftalín spolu s vôňou starých 
obrazov a rezbárskych kúskov 
a sklárskych neuveriteľností 
vyvolá na tvári vystresovaného 
človeka hoc i len malý úsmev – 
a úsmev, ako vieme, stres 
uvoľňuje. 

Podobným starožitníctvom 
sú pre mňa nádherné bratislav-
ské paláce, tiché uličky, chrámy, 
morové stĺpy, budovy voľakedaj-
ších mestských divadiel. Ale 
i Bratislavský hrad a celé podhra-
die. Poznám človeka, ktorý nevy-
nechá jedinú príležitosť prejsť 
týmto všetkým, aby sa očistil 
z každodennosti dnešnej, a teda 
nie veľmi radostnej. 

Ak sa stratím v kľukatých ulič-
kách tejto časti Bratislavy, mám 
pocit, akoby odrazu stíchol môj 
mobilný telefón, akoby som 
vošiel do priestoru neprevetra-
ného tajfúnom modernosti, a to 
práve v architektúre. A to i na-
priek tomu, že pod Hradom dnes 
stoja inteligentné, súčasné domy. 
Architekti nedokazovali za každú 
cenu schopnosť postaviť v ako-
koľvek starom priestore, akúkoľ-
vek aj navonok veľmi honosnú 
haraburdu. 

Tým, čím je pre Tatrancov 
Solisko, je možno pre mňa 
Železná studnička. Keď boli moje 
deti malé, chodili sme tam celá 
rodina veľmi pravidelne. Miesto 
na výlety, pikniky, ale nijaká šia-
lená námaha, únava z chôdze do 
kopca. Príjemná, mestská prí-

roda. Veľmi by som želal Brati-
slavčanom, ale i samotnej 
Železnej studničke, aby ju neza-
siahla kosa developerov, aby 
nezničili pozostatky romantiky 
starého Prešporku. Veď mlyny, 
ktoré už dávno odfúkol čas, tam 
akoby klepotali dodnes. A ozaj 
...viete, že v potoku, pretekajú-
com Železnou studničkou sú ešte 
aj dnes raky? A tie v nečistých 
vodách žiť nemôžu...

Priznám sa, že nepatrím 
medzi ľudí, ktorí sa snažia ukrad-
núť si zopár hodín na pobyt v prí-
rode čo najčastejšie. Nebicyklu-
jem na hrádzi, nebehám popri 
Dunaji ...ale ani nehrám tenis či 
golf. Som milovníkom bratislav-
ských tvrdých chodníkov, som 
milovníkom dobrých kaviarní. 

Ak by som mal hovoriť o tom, 
aké sú kaviarne v našom hlav-
nom meste, musel by som pove-
dať, že sa delia na staré s tradí-
ciou a dobrou kávou, a tie nové, 
s dobrou kávou, alebo s kávou 
zle urobenou. Káva a kaviarne 
tiež patria k mojej Bratislave a ja 
sám im prikladám veľký význam. 
Veď bez dobrej kávy niet mesta 
s dobrou povesťou.

Ak sa šuchnem do malej 
kaviarne v malej uličke, ak mi 
v nej urobia kvalitnú značku kávy 
s láskou, je určite vynikajúca.
 A ja si ju rád vychutnám pomaly, 
aby som cez neveľký oblok pozo-
roval ponáhľajúcich sa, dnešných 
ľudí, alebo si predstavoval tých, 
ktorí tadiaľto kráčali 

pred mnohými desaťročiami. 
A boli to tiež Bratislavčania a boli 
to tiež ľudia, milujúci mesto 
menom Prešporok, či Požoň. 
A rovnako ako dnes vo mne aj 
v nich vyvolávali hrubé múry 
dôstojných stavieb pocit krásy 
a zmysluplnosti. 

Mám rád architektúru starej 
Bratislavy. A veľmi obdivujem jej 
tvorcov. Vedeli podľa mňa dosť 
dôležitú vec. Že úzke uličky nie 
sú slepé. 

V dnešných časoch je všetko 
iné. Ale... Architektúra, tá teda 
akoby dostávala zabrať najviac...

Kto sa však za ňu ospravedlní 
našim potomkom a ich potom-
kom? 

M I C H A L  H AV R A N

Michal Havran je zahraničnopolitický 
komentátor portálu www.jetotak.sk 
a spoluzakladateľ denníka SME. 
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Centrum 
Gercenova – 
5. stavba

Autor: Ľubomír Boháč
Spolupráca: Remix architects – 

Katarína Boháčová, Martin 
Berežný

Generálny projektant: Atelier Art sro
Katarína Bendová, Marian Verčík
Miesto stavby: Bratislava, Petržalka 

Centrum Gercenova
Investor: Reding a.s.
Zastavaná plocha: 1 182 m2

Plocha úžitková celková: 4 084 m2

Úžitková plocha byty: 2 232 m2

Úžitková plocha služby: 307 m2 
Obostavaný priestor: 17 343 m3

Počet bytov: 24
Počet nebytových priestorov: 3
Podzemný parking: 28 p. m.
Parkovanie na terene: 8 p. m.
Realizácia: 1. 2008 – 6. 2009

Urbanizmus
Stavebný pozemok sa nachádza 
v mestskej časti Bratislava – Petržalka 
urbanistická štvrť Dvory 4. Táto časť 
panelového sídliska je vymedzená 
diaľnicou D1 na Einsteinovej ulici, 
rýchlostnou komunikáciou Panónska 
cesta, komunikáciou Rusovská cesta 
a medzinárodnou stanicou Petržalka 
– Viedeň. V dotyku s Gercenovou 
a Záporožskou ulicou bol dlhé roky 
voľný, neupravený priestor, na ktorom 
v zmysle pôvodného urbanistického 
zámeru malo byť štvrťové centrum. 
Z dôvodu známej neschopnosti pred-
chádzajúceho režimu realizovať kom-
plexnú bytovú výstavbu, dobudovanie 
vyššej občianskej vybavenosti zostalo 
iba nerealizovaným zámerom na 
papieri. 

S odstupom niekoľkých desaťročí 
došlo z iniciatívy Mestskej časti 
Petržalka a developerskej spoločnosti 
Proefekt k rozhodnutiu dobudovať 
štvrťové centrum s pracovným 
názvom Centrum Gercenova. Zároveň 
sa začala výstavba pešej zóny, ktorá, 
okrem relaxačno spoločenskej funk-
cie, mala zabezpečiť aj pešie prepoje-
nie Starého mesta Bratislavy s novo-
vybudovanou medzinárodnou želez-
ničnou stanicou. Centrum Gercenova 
bolo navrhnuté ako súbor piatich 
polyfunkčných objektov vytvárajúcich 
polouzatvorené priestory na relaxáciu 
a oddych. V parteri všetkých objektov 
sú navrhnuté obchody a služby, ktoré 
podporujú novovybudovanú pešiu 
zónu – Petržalské korzo.Prevládajúca 
výšková hladina zástavby Centra 

Gercenova je v úrovni piatich nad-
zemných podlaží, čo umožnilo navrh-
nutie kompaktnej zástavby silne kon-
trastujúcej s okolitou rozvolnenou 
panelovou výstavbou. Uzatvorené 
a polouzatvorené formy zástavby 
spolu s obchodmi, službami, relaxač-
nými priestormi, vysokou a nízkou 
zeleňou vytvárajú pocit priestorovej 
intimity, ktorý je v príkrom protiklade 
s bezmierkovými formami okolitých 
objektov a verejných priestranstiev. 
Na jar tohto roku odovzdali poslednú 
5. stavbu polyfunkčného bytového 
domu, ktorá ukončila výstavbu urba-
nistického konceptu Centra 
Gercenova.

Architektonicko hmotové riešenie
Centrum Gercenova – 5. stavba 
vytvára zo strany Röntgenovej ulice 
jasne čitateľnú uličnú fasádu so sna-
hou o hmotovo priestorové prepoje-
nie dvoch rôznorodých objektov – 
bytového domu Gercenova 1. stavba 
a administratívneho objektu GIB. 
Fasáda nižšej 5 podlažnej časti je 
dynamizovaná balkónmi rôznej veľ-
kosti v nepravidelných vzdialenos-
tiach. Ukončenie fasády je navrhnuté 
perforovanou stenou zabezpečujúcou 
optické prepojenie s rímsou susednej 
stavby. Vyššia 9 poschodová časť 
stavby je oproti nižšej výrazne vysu-
nutá, čo umožňuje vytvorenie polove-
rejného relaxačného predpriestoru 
zabezpečujúceho tiež nástup do pre-
vádzok obchodov a služieb ako aj do 
vstupných priestorov bytov situova-
ných vo vyšších podlažiach. Na 
zabezpečenie svetlotechnickej pohody 
okolitých objektov je hmotová kom-
pozícia dvornej časti objektu oproti 
uličnej výrazne členitejšia. To napo-
máha vytvoreniu príjemnejšej mierky 
pre oddychovo relaxačný priestor 
detského ihriska.

Dispozíčno prevádzkové riešenie 
Polyfunkčný obytný dom má jedno 
podzemné podlažie, v ktorom sú hro-
madné garáže, päť nadzemných 
podlaží v nižšej časti objektu a deväť 
nadzemných podlaží vo vyššej časti 
objektu. Vyššia – deväťposchodová 
časť objektu je navrhnutá ako scho-
diskový bytový dom s prístupom do 
troch bytových jednotiek na každom 
podlaží. Nižšia – päťposchodová časť 
má charakter chodbového bytového 
domu sprístupňujúcom 4 byty na 
jednom poschodí. Parter objektu 
tvoria tri prevádzky obchodu a služieb 
orientované do poloverejného 
oddychovo relaxačného priestoru 
a vstupné priestory do schodiskových 
bytových priestorov. Garáže v pod-
zemí sú čiastočne presvetlené den-

PREDSTAVUJEME
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ným svetlom zo svetlíkov situovaných 
do zatrávnenej časti poloverejného 
relaxačného priestoru. Z podzemných 
garáži sú sprístupnené dvojicou výťa-
hov a komunikačných jadier bytové 
a nebytové priestory. Všetky byty 
disponujú balkónmi alebo lodžiami. 
Byty na najvyšších poschodiach 
majú veľkoplošné terasy so zatrávne-
nými povrchmi.

Dopravné riešenie 
Hlavný prístup do Centra Gercenova 
je cez Rusovskú, Gercenovu a Zápo-
rožskú ulicu. Stacionárna doprava – 
dlhodobé stánia sú v podzemných 
priestoroch a krátkodobé stánia pre 
návštevníkov obchodov a služieb sú 
po obvode zástavby štvrťového cen-
tra. Peší pohyb je striktne oddelený 
od automobilového. Križovanie 
s komunikáciami Gercenovej 
a Záporožskej ulice zabezpečujú 
spomaľovacie retardéry.

Ľ U B O M Í R  B O H Á Č

Foto: Ľubo Stacho
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Architektúra a film 
na Slovensku

Keď máme hovoriť na tému 
architektúra a film na Sloven sku, 
nemožno začať ináč ako veľmi 
aktuálne o filme Moderná archi-
tektúra Slovenska (2008, 52 
min.) režiséra Ladislava Kaboša, 
ktorý nakrútil pre Slovenskú tele-
víziu, a tá ho vysielala už niekoľ-
kokrát. Film je aj ukážkou našej 
dokumentárnej tvorby na prezen-
táciu Slovenska v zahraničí pro-
stredníctvom zastupiteľských 
úradov SR. Tento film získal 
pri udeľovaní filmových cien 
Igric na 20. jubilejnom ročníku 
2009 v kategórii filmová a tele-
vízna dokumentárna tvorba naj-
vyššie ocenenie „za artistne 
nakrútený dokument o skvostoch 
slovenskej architektúry a jej 
tvorcoch“. Igric je cena Sloven-
ského filmového zväzu, Únie slo-
venských televíznych tvorcov 
a Literárneho fondu.

Pripomeniem aj ocenenie reži-
séra. Ten 4. septembra 2009 
dostal na Červenom Kameni 
výročnú cenu časopisu Pamiatky 
a múzeá za rok 2008 v kategórii 
FILM AUDIO MULTIMÉDIÁ, ktorú 
mu za film udelili Slovenské 
národné múzeum, Pamiatkový 
ústav Slovenskej republiky a re-
dakcia Revue pre kultúrne dedič-
stvo Pamiatky a múzeá. Súčasne 
dostala cenu za tento film aj 
Henrieta Moravčíková, odborná 
spolupracovníčka projektu, a STV 
ako výrobca filmu. A režisér 
Kaboš zostáva architektúre verný. 
Práve pracuje s kameramanom 
Dodom Šimončičom na doku-
mente o architektovi Ladislavovi 
Hudecovi, dnes už aj u nás zná-
mom architektovi svetového 
významu. Vráťme sa však k filmu 
Moderná architektúra Slovenska. 
Využijem na to aj podkladové 
materiály produkcie filmu.

Dokumentárny film sa sústre-
dil na diela modernej architektúry 
20. storočia na Slovensku bez 
ohľadu na národnosť ich tvorcov. 
Hlavným kritériom výberu bola 
architektonická kvalita diela. 

Odbornou garantkou dokumentu 
je Henrieta Moravčíková, vedecká 
pracovníčka Ústavu stavebníctva 
a architektúry SAV. Šestnásť 
najvýznamnejších diel – od 
Mohyly na Bradle (D. Jurkovič) 
až po Národnú banku Slovenska 
(Paňák, Kusý) – to je oblúk, ktorý 
súčasne predstavuje najvýznam-
nejšie historické momenty zrodu 
moderného Slovenska v priebehu 
pohnutých desaťročí 20. storočia. 
Film obsahuje vzácne dobové 
zábery objektov v historických 
súvislostiach i archívne materiály, 
ktoré úzko súvisia s architekto-
nickou modernou (napríklad nád-
herné zábery z filmu Paľa Bielika 
Travertín – slovenský mramor).

Prostredníctvom trikových 
časozberných záberov, ktoré sa 
realizovali v priebehu troch roč-
ných období, má divák možnosť 
objavovať výtvarnú krásu archi-
tektonických diel. Napríklad, 
fascinujúci nočný záber Mohyly 
na Bradle...

Film je unikátny i tým, že ide 
o prvý dokumentárny film na 
Slovensku, ktorý je kompletne 
nakrútený a dokončený technoló-
giou HDTV. Táto technológia 
predstavuje momentálne vo svete 
najvyššiu kvalitu obrazu, najväč-
šie rozlíšenie a ostrosť a umož-
ňuje následný veľmi kvalitný 
prepis na filmový pás, ktorý je 
porovnateľný s klasickým 35-mi-
limetrovým filmom.

Projekt Moderná architektúra 
Slovenska znamenal pre Sloven-
skú televíziu a všetkých zúčastne-
ných tvorcov a členov štábu 
ojedinelú výzvu, ktorej sa chopili 
s maximálnou starostlivosťou 
a tvorivou invenciou...

Premiéra filmu sa konala 
v kine Tatra v Bratislave 28. apríla 
2008. Reprezentatívna a sku-
točne reprezentačná bola delegá-
cia k filmu, aká pri dokumente 
vari nemá obdobu v dejinách 
slovenskej kinematografie: 
scenárista a režisér Ladislav 
Kaboš, kameraman Dodo 
Šimončič, trikový kameraman 
Štefan Komorný, redaktor Martin 
Peterich, hudobný skladateľ 
Víťazoslav Kubička, strihačka 
Darina Smržová, vedúca výrob-
ného štábu Ivana Zlatňaská, 
producenti Ivan Janovský, 
Dagmar Malinovská, architekti – 
Vladimír Dedeček, Henrieta 
Moravčíková, Ferdinand Milučký, 
Štefan Svetko, Jozef Jankovič 
a počas projekcie filmu prišli 
ďalší.

Svetová kinematografia sa 
zrodila na sklonku roka 1895 
v Paríži, keď sa konalo prvé kine-
matografické predstavenie na 
svete (25. decembra). O rok 
neskôr 19. decembra 1896 zavítal 
film aj na Slovensko – do Košíc 
a po týždni aj do Bratislavy. 
Prvý film na Slovensku nasnímali 
uhorskí filmári v roku 1904. 
Zachovali sa filmy Eduarda 
Schreibera z Lednických Rovní 
z roku 1908. Prvý celovečerný 
hraný film Jánošík nakrútili ame-
rickí Slováci na Slovensku v roku 
1921. Keď sa na Slovensku málo 
filmovalo, prichádzali k nám 
zahraničné filmové štáby, aby 
architektonickú krásu Slovenska 
zachytili na filmový pás. V roku 
1921 nasnímali na Oravskom 
zámku, v okolí a ďalších lokali-
tách slávny nemecký expresio-
nistický film Upír Nosferatu.

Pravidelnými hosťami s kame-
rou na Slovensku boli českí fil-
mári. Nakrútili u nás exteriéry 
takmer dvadsiatich celovečer-
ných hraných filmov a vyše sto 
dokumentov. Zaujímala ich nielen 
krása slovenskej prírody, ale aj 
slovenská architektúra. Najviac 
filmov nakrútili v lokalite Vysoké 
Tatry. Exteriéry vyše 450 celove-
černých slovenských filmov od 
roku 1921 do dnešných dní 
nakrúcali vo vyše tristo lokali-
tách. Ich súpis nájdete v knihe 
Katalóg slovenských celovečer-
ných filmov 1921 – 1999 (SFÚ, 
1999, s. 353 – 365). Najčastejšie 
sa filmovalo v Bratislave a okolí. 
Pripomeňme aspoň niektoré 
dokumentárne filmy o architek-
túre – Architektúra náš život 
(1973), Architekt Dušan Kuzma 
(1978), Architektúra súčasnej 

Bratislavy (1987), Architektonické 
pamiatky trenčianskeho okresu 
(1989) a výpočet by mohol 
pokračovať.

 Filmy sa všeobecne delia na 
hrané a nehrané. Pri hraných fil-
moch je architekt jeden z „členov 
štábu“ filmu. Filmy sa nakrúcajú 
buď v ateliéroch, v interiéroch 
rôznych stavieb, v exteriéroch, 
dokumentárne filmy v reálnom 
prostredí, kde architekt nezasa-
huje. Filmy sú dokumentmi doby. 
Pripomeňme ešte raz Jánošíka 
z roku 1921. Slovenské lokality, 
dedinky, kde sa filmovalo, sú 
jedinečným dokumentom o slo-
venskej architektúre. Bohužiaľ, 
na Slovensku sa nevieme dosť 
dobre predať – lokalitu a archi-
tektúru miest, kde sa filmy 
nakrúcali.

Niekedy ani nespoznáme 
mesto, kde sa nakrúcalo. Pripo me-
niem film Smoliari (1978, r. Dušan 
Kodaj). Z každého záberu je jasné, 
že sa filmovalo v Trenčíne (kamera 
Vladimír Ješina). Architektom 
bol Ivan Kot. Americkí filmári 
to robia dokonale. Pár pohľadov 
na najtypickejšie architektonické 
skôsty a je jasné, že sme v San 
Franciscu, Chicagu či v Los 
Angeles. 

 V roku 2009 sa dostali do 
slovenských kín dva nové filmy 
nasnímané v Bratislave, hlavne 
na petržalskom sídlisku – Veľký 
rešpekt (r. Viktor Csudai) a BRA-
TISLAVAfilm (r. Jakub Kroner). 
V oboch „hrá“ mesto dokonalú 
identifikovateľnú lokalitu. Formuje 
ľudí, ktorí tam žijú. Reagujú na 
súčasný spôsob života mladej 
generácie (drogy, násilie, životná 
filozofia). Kamera je v pohybe 
a scény v exteriéroch, interié-
roch, ale aj v reáloch pôsobia 
autenticky.

 Škoda, že do dnešných dní 
nebola napísaná diplomová práca 
na tému architektúra a film.

Mojich pár úvah na túto tému 
dokumentuje, že by bolo o čom 
písať...

Š T E FA N  V R A Š T I A K 

Mgr. Štefan Vraštiak (1942) – filmový 
historik a publicista, absolvent pražskej 
FAMU. Slovenský filmový ústav je jediné 
pracovisko, kde dodnes pracuje. Je pred-
sedom Slovenského filmového zväzu, 
predsedom Kruhu priateľov českej kultúry 
Bratislava, podpredsedom Klubu filmových 
novinárov SSN, člen sekcie televízia, film 
a video Literárneho fondu. Venuje sa histo-
rickým filmovým rekonštrukciám a organi-
zuje udeľovanie Igricov, najstaršej filmovej 
ceny udeľovanej na Slovensku (cena je 
udeľovaná od roku 1967).

ZO SVETA
ARCHITEKTÚRY

12 FÓRUM ARCHITEKTÚRY
1/2010

1.indd   121.indd   12 12/14/09   11:42:42 AM12/14/09   11:42:42 AM



ARCHDIPLOMA 2009
Výstava diplomových prác Fakulty architektúry TU Viedeň
(7. 10. – 30. 10. 2009 Kunsthalle, Karlsplatz Viedeň)

V dvojročných cykloch sa koná v Kunsthalle na Karlsplatzi vo Viedni 
výstava vybraných diplomových prác Fakulty architektúry TU Viedeň. 
Tohoročné motto výstavy bolo – „Materiálové vízie“. Výstavný koncept 
realizovali vo vlastných dielňach. Jeho základom bol objekt zložený 
zo styroporových modulov spájaný vloženými styčníkmi. Takto vznikla 
štruktúra, ktorá sa tiahla výstavným priestorom. Vyčleňovala inštalované 
fyzické modely od plastových plôch, do ktorých boli integrované obrazovky 
s vlastnými projektmi.

Tentokrát, okrem projektov, 
vystavili aj umelecko- experi-
mentálne práce, vedecké 
výskumy, parametrický dizajn 
a celú škálu teoretických prí-
spevkov. Jeden priestor vyčle-
nili na vytlačené postery pre 
informáciu. Ináč boli práce 
dokumentované modelmi a vir-
tuálne na obrazovkách notbu-
kov. V prednáškovej sále bežali 
počas výstavy sprievodné akcie. 
Samozrejmosťou výstavy je 
obsiahly katalóg. Komplexnosť 
prezentácie je pre naše školy 
momentálne skoro nedosiahnu-
teľná – hlavne finančne a možno 
aj kvalitou exponátov. 

Jediná vec, ktorá mi na výstave vadila bol exhibicionizmus inštalácie, 
ktorý sa presadzoval aj cez vlastné diplomové práce. Takže „Materiálové 
vízie“ použili diplomové práce ako svoje pozadie.

J. Ba

Eve Jiřičnej 
udelili čestný titul 
doctor honoris 
causa 

Slávnostné zasadanie Vedeckej rady 
STU v Bratislave pri príležitosti ude-
lenia čestného titulu doctor honoris 
causa pani Eve Jiřičnej sa konalo 
4. decembra v Aule Dionýza Ilkoviča 
na Mýtnej ulici v Bratislave.

Profesorka Ing. arch. Eva Jiřičná 
je architekta českého pôvodu, ktorá 
už vyše tridsať rokov žije a pracuje 
v Londýne. V roku 1984 založila 

vlastný ateliér – Eva Jiricna Architects 
(EJA). Ateliér poskytuje komplexné 
služby, vrátane navrhovania nových 
budov a verejných priestorov, kom-
pletných návrhov interiérov, predme-
tov a nábytku. Využíva predovšetkým 
tradičné materiály – sklo, oceľ 
a kameň. Ku klientom ateliéru patria 

prestížne svetové firmy, okrem iného 
aj Pražský hrad. EJA získal množstvo 
medzinárodných ocenení za dizajn 
a ich práce sú pravidelne publikované 
vo významných odborných periodi-
kách a knihách.

Evu Jiřičnú ocenili za osobný 
prínos v oblasti architektúry a dizajnu, 
udelili jej titul Kráľovský priemyslový 
dizajnér, Rad Britského impéria 
za prínos v oblasti interiérového 
dizajnu, zvolili ju za členku Kráľovskej 
akadémie umenia a uviedli tiež 
do Americkej siene slávy. Získala 
čestné doktoráty a profesúry na 

niekoľkých vysokých školách (napr. 
Southam pton Institute, VUT Brno, 
University of Sheffield, VŠUP Praha). 
V roku 2003 ju zvolili za predsedníčku 
Združenia architektov v Londýne. 
Pracuje v medzinárodných porotách 
a intenzívne prednáša o svojej práci.

Eva Jiřičná a Fakulta architektúry 
STU
Snahou Fakulty architektúry STU 
v Bratislave je včleňovať sa do súčas-
ného svetového diania. Potvrdila to 
aj prednáška Evy Jiřičnej v priesto-
roch fakulty.

Po odbornej prednáške (2005) 
sa uskutočnil krst jej monografie – 
IN/EX TERIOR. Publikáciu do života 
uviedol a krstným otcom bol prof. 
Ľudovít Petránsky, vedúci Ústavu 
dizajnu FA STU v Bratislave, v súčas-
nosti dekan FA STU v Bratislave. 

K V E T O S L AVA  F E R K O VÁ

(upravené)

Oranžérium, Praha
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Memory kontrol

Je iniciatíva prebiehajúca na 
rôznych platformách historickej 
reflexie súčasných /česko/ slo-
venských dejín. Kombinuje 
odborné prístupy (oral – histo-
rický výskum, práca v archíve, 
prednášky, semináre, diskusie, 
knižné edície) s umeleckými 
formami vyjadrenia (divadlo, 
performancie, výstavy a site – 
specifik inštalácie). Spoluvytvára 
tak istý mentálny priestor, ktorý 
označujeme „intelektuálna 
dielňa“.

Výsledky výskumu Memory 
kontrol vystavili v rámci novem-
brových osláv na Hviezdosla-
vovom námestí. Na posteroch 
a v ampliónoch sa prezentovali 
výpovede pedagógov na sledova-
ných školách. Katedra architek-
túry Vysokej školy výtvarných 
umení zažila vtedy zásadnú 
premenu. Jej pedagógovia sa 
zúčastnili výskumu a vypovedali 
svoje verzie transformácie 
katedry architektúry.

J. Ba
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Pavilón – 
hravosť, polemika, 
či experiment 
v architektúre

Téma pavilónov v architektúre sa objavuje 
cyklicky v obdobiach, kedy sa hektickejšie 
diskutuje o budúcnosti architektúry. Pavilón 
umožňuje na malej ploche a na krátku dobu 
realizovať výpoveď tvorcu. Je to často experi-
mentálnym overením architektonickej idey 
v modeli 1:1. Niekedy je však pavilón iba hra-
vým, sezónnym útvarom, motýľom, ktorý sa 
vznáša, priletí a zasa odletí. Etymologické 
korene slova pavilón siahajú k francúzskemu 
„papillon“.

Pavilóny boli témou minulého roka. 
Popri úspešnom Serpentine pavilóne v Lon-
dýne realizovali UN studio a Zaha Hadid pavi-
lóny v Chicagu. UN studio v New Yorku. 
Barkow – Leibinger sa zaoberali problemati-
kou pavilónov komplexnejšie na výstave 
„Der Pavillon – Lust und Polemik in der 
Architektur“ 11. 7. –  20. 9. 2009 v DAM 
vo Frankfurte.

Pavilóny sú vhodnou témou prijímacích 
skúšok a krátkych zadaní na Vysokej škole 
výtvarných umení. Vzhľadom na svoju nezaťa-
ženosť funkciami je to čisté architektonické 
zadanie. Náplň pavilónu sa môže meniť. 
Často je to však skôr demonštrácia určitej 
idey a vízia nejasnej budúcnosti. Ako utopický 
objekt sa hodí pre overovanie nových techno-
lógií, nových konštrukcií i vedeckých experi-
mentov. 

V rámci klauzúrnej práce v zimnom 
semestri vznikli v Ateliéri architektúry III  

T. Labanc

R. Dilhoffová

A. Kesiar A. Otepka

(Bahna, Amtmann, Hriešik) pavilóny v ruži-
novskom parku. Je to čisto experimentálny 
projekt, ktorý chce oživiť park. Objekty 
vnášajú do chátrajúcich betónových plôch 
trochu života a zábavy. Tento výnimočný 
mestský priestor potrebuje citlivú rekonštruk-
ciu. Je to vlastne skoro jediný založený, 
moderný park v meste.   Vôbec celé sídlisko 
Ružinov by si zaslúžilo väčšiu pozornosť 
pri metodickom usmerňovaní rekonštrukcie 
modernistického urbanizmu. Toto sídlisko 
až teraz dorástlo do svojej idey záhradného 
mesta. Niektoré jeho obytné priestory 
už získali svoju environmentálnu patinu. 
Naši teoretici obdivujú gestá socialistického 
monumentalizmu. To podstatné čo mala 
socialistická architektúra poskytovať, 
kvalitné bývanie pre všetkých, zatiaľ ešte 
neobjavili.

J. Ba
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Konferencia 
ECLAS 2009

European Council of 
Landscape Architecture 
Schools – ECLAS združuje 
vysoké školy a univerzity 
poskytujúce vzdelávanie 
v oblasti krajinnej architek-
túry, krajinného plánovania 
a manažmentu. 

Jeho cieľom je upevňovať kon-
takty a obohacovať dialóg medzi 
členmi akademickej vedeckej 
komunity ako hlavný prostriedok 
posilňovania a skvalitňovania 
vzdelávania v tejto oblasti.

Slovenskými členmi ECLAS 
sú Ústav záhradnej a krajinnej 
architektúry Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Ústav manažmentu 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Katedra záhradnej 
a krajinnej architektúry Fakulty 
záhradníctva a krajinného 
inžinierstva Slovenskej poľnohos-
podárskej univerzity v Nitre 
a Katedra plánovania a tvorby 
krajiny Technickej univerzity 
vo Zvolene.

ECLAS každoročne uspora-
dúva vedecké konferencie, vždy 
na pôde inej členskej školy. Prvá 
konferencia sa konala v roku 
1989 v Berlíne, v roku 2006 sa 
konala konferencia v Bratislave 
a ostatná, v poradí už dvadsiata 
prvá konferencia sa uskutočnila 
koncom septembra 2009 v Ta-
liansku na pôde Fakulty architek-
túry Univerzity v Janove. Téma 
konferencie bola príznačná pre 
Taliansko: Landscape and Ruins - 
Planning and design for the rege-
neration of derelict places. 

Slovenskú technickú univer-
zitu, Fakultu architektúry, repre-
zentoval príspevok Ľubice 
Lešinskej: Creative individuality 
of teacher – core pillar for 
landscape architecture education 
a príspevok kolektívu Katarína 
Kristiánová, Ingrid Belčáková 
a Jana Pohaničová: Calvaries 
in Slovak Landscape – Places 
rejected and reinvented, Ústav 
manažmentu STU zase príspevok 
Daniely Gažovej: Restoration and 
conservation of devastated histo-
ric parks - methodics and imple-
mentation of planning legislation.

Veľmi zaujímavé boli odborné 
exkurzie, tradičná súčasť konfe-
rencií, práve v súvislosti so zada-
ním Bratislavské visuté záhrady, 
ktoré tento rok riešia študenti 
v rámci ateliérových projektov. 

Janov je totiž mestom visutých 
záhrad - vzhľadom na stiesnené 
geografické podmienky mesta si 
zakladali bohaté janovské rodiny 
terasovité a strešné záhrady a ich 
paláce - Pallazzi dei Rolli, aj so 
svojimi záhradami, sú dnes sve-
tovým dedičstvom UNESCO. 

Príkladom úspešného manaž-
mentu ochrany kultúrnej krajiny 
je historická krajinná štruktúra 
vinohradov na strmých skalna-
tých svahoch ligúrskeho pobrežia 
neďaleko Janova v Cinque Terre, 
ktorá bola v roku 1997 zapísaná 
do Zoznamu svetového dedičstva 
a dnes je vyhľadávanou turistic-
kou atrakciou, Národným parkom 
Cinque Terre.

Budúca konferencia ECLAS 
sa bude konať v Turecku, v Istan-
bule od 29. septembra do 

2. októbra 2010 na tému Cultural 
Landscapes, čiže Kultúrne kra-
jiny. Usporiadateľom a hostiteľom 
bude Fakulta architektúry Tech-
nickej univerzity v Istanbule.

K ATA R Í N A  K R I S T I Á N O VÁ

Študenti a účastníci konferencie počas prestávky vo „visutej“ záhrade Fakulty architektúry Univerzity v Janove. 

Výhľad na Janov zo záhrady Fakulty architektúry na úrovni štvrtého podlažia. Historická krajinná štruktúra vinohradov v Cinque Terre..

Jeroen de Vries, prezident ECLAS 
a Francesca Mazzino, z Univerzity 
v Janove
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20››‹‹20

V galérii Jaroslava Fragnera 
v Prahe mala 16. novembra 
vernisáž výstava 20››‹‹20. Mladá 
generácia českých a slovenských 
architektov 20. rokov po nežnej 
revolúcii sa na nej prezentuje 
20. architektonickými ateliérmi 
za každú krajinu. Výstavnými 
exponátmi sú vtáčie búdky 
za slovenskú stranu a česká 
predstavuje 20 obydlí pre psov. 
Prostredníctvom nich architekti 
ukazujú svoj spôsob práce so 
zadaním a tieto malé architektúry 
majú ambíciu byť akýmsi state-
mentom či manifestom každého 
vystavujúceho.

Výber zúčastnených prebiehal 
pod kurátorskou hlavičkou Dana 
Merty, Stana Bachledu a Andrei 
Trembulákovej. Keďže má ísť 
o prezentáciu mladej architekto-
nickej generácie,  jedným z krité-
rií výberu vystavujúcich bol 
začiatok štúdia po roku 1989. 
Tento parameter však niekoľko 
krát porušili. V skutočnosti sa 
teda prezentuje jedna generácia 
architektov z ročníkov 68 až 72, 
ktorá je v menšine (našťastie) 
a druhá - neskôr narodených 
v rozmedzí rokov 76 až 80. 
Nadhľad starších a zavedených 
ateliérov je zrejmý aj pri pre-
hliadke vystavených exponátov 
(ksa, projektil).

Výstava je pestrá na rôzne 
prístupy k zadaniu, kde každý má 
šancu nájsť jemu blízke riešenia. 
Osobne ma zaujali exponáty 
ateliérov Robota a Totalstudio. 

K výstave vydali obsiahly 
katalóg, ktorý okrem exponátov 
a krátkeho predstavenia vystavu-
júcich obsahuje 3 projekty kaž-
dého ateliéru. Tento materiál 
dohromady tvorí pomerne 
obsiahlu publikáciu doplnenú 

o 5 textov. Tri z nich sú klasickou 
tzv. povinnou jazdou kurátorov 
a vedúcich osobností partner-
ských galérií v tomto projekte už 
spomínanej GJF za českú stranu 
a Design factory za slovenskú. 
Spestrením katalógu sú texty 
Imra Vaška, ktorý sa pokúsil 
o retrospektívne zhrnutie posled-
ných nielen 20. rokov slovenskej 
architektúry. Vrcholným zážitkom 
je čítanie textu Adama Gebriana, 

ktorý plne využíva svoje špeci-
fické postavenie na českej archi-
tektonickej scéne. Jeho text 
sviežo kritizuje, kladie otázky, 
ale hlavne reálne popisuje stav 
a situáciu mladých architektov. 

Môžeme konštatovať, že 
Slovensko má konečne svoju 
mladú generáciu činných archi-
tektov schopnú konkurovať 
západným susedom. Z textov 
v katalógu je cítiť, že si to 

uvedomujeme. Dokonca v tomto 
porov naní mladých architektov 
dvoch krajín vychádza Slovensko 
o niečo viac konzistentne a pre-
svedčivejšie. 

Výstava v pražskej GJF potrvá 
do 10. januára 2010. Na jej rein-
štaláciu v Bratislavskej Design 
factory sa môžeme pozrieť 
v druhej polovici januára 2010.

T O M Á Š  A M T M A N N
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Seminár o obstarávaní 
územných plánov

Druhý celoštátny seminár Združenia 
pre urbanizmus a územné plánovanie 
pri Spolku architektov Slovenska 
s medzinárodnou účasťou, sa venoval 
obstarávaniu územnoplánovacej doku-
mentácie. Uskutočnil sa 24. novembra 
v Poprade – Spišskej Sobote. 

Podobne ako o prvý seminár o regulačných 
nástrojoch v urbanizme a územnom plánovaní 
(apríl 2009, Bratislava) aj o popradskú akciu 
prejavili značný záujem predovšetkým zástup-
covia štátnej správy a samosprávy na miestnej 
a regionálnej úrovni i spracovatelia ÚPD 
z celého Slovenska.

Na seminári odznelo šesť hodnotných 
referátov, dosť priestoru sa venovalo aj disku-
sii. Škoda, že seminára sa nemohli zúčastniť 
odborníci z gestorského Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja SR. Rokovanie mode-
rovala Viera Šottníková (Martin).

V úvodnom referáte Maroš Finka z Ústavu 
manažmentu STU zdôraznil potrebu efektív-
neho fungovania a pružnosti obstarávania 
územných plánov (ÚP). Len v r. 2007 predsta-
vovali úbytky poľnohospodárskej pôdy na 
Slovensku takmer 1400 ha. Dosiaľ sa nedarí 
zabrániť prílišnému rozširovaniu obcí a miest 
do voľnej krajiny (urban sprawl). V legisla-
tívnom konaní by sa malo viac prihliadať na 
súlad so štandardami EÚ, zdokonaliť treba 
monitoring územia a systém manažmentu 
informácií. Naša krajina ako predstaviteľka 
tradičnej stredoeurópskej plánovacej kultúry 
by sa mala viac usilovať o presadenie sa 
v normotvorbe EÚ v prospech posilnenia 
váhy ekonomických nástrojov v rozvoji úze-
mia. Treba pripomenúť, že  v európskych 
krajinách sa výrazne presadzuje posun 
vo všetkých oblastiach využitia územia od 
direktívneho k participatívnemu plánovaniu, 
od riadiaceho k negociačnému procesu a od 
ex-post reagujúceho procesu k ex-ante meto-
dike. Aj tieto posuny prispievajú k zmierňova-
niu tlaku dravých developerov ovplyvňovať 
proces rozvoja územia.

Bohumil Kováč z FA STU vyzdvihol jedineč-
nosť každého metra štvorcového územia a častú 
absenciu potrebnej spoločenskej dohody o vyu-
žití územia. Apeloval na zlepšenie prís tupov 
a vzájomných vzťahov verejného k súkrom-
nému aj v oblasti rozvoja územia.

Ľubomír Klaučo z AUREXu sa zameral 
na lokálnu úroveň plánovania funkčného využi-
tia územia. Treba naďalej posilňovať úlohu 
obstarávateľov, ktorým už zo zákona prináleží 
šanca „vládnuť“ nad využitím územia. Majú 
byť prístupní radám, reflexiám vychádzajúcim 
zo skúseností (aj spracovateľov ÚP), majú 
študovať príklady riešení z iných miest a obcí 
Slovenska i zahraničia. Povedal, že územné 
plánovanie je politikum; výsledná kvalita je 
zrkadlom kvality kultúry a preferencií rozvoja 
územia. Týka sa to aj regulácií, ktoré môžu byť 
interpretované rozličným spôsobom, pokiaľ 
nie sú formulované jednoznačne. Významným 
faktorom je súlad s politickou vôľou; nemá sa 
rozhodovať podľa krátkodobých úžitkov.

Škola IG na návšteve 
v Brne

Na mladých študentov architektúry, bývalých 
i súčasných členov školských ateliérov IG 
čakala v stredu 14. októbra 2009 exkurzia – 
stretnutie so súčasnou architektúrou Brna. 
Mottom bolo „edges of brno – scanning 
the city“. 

Po najaktuálnejších realizáciách nám bol sprie-
vodcom Osamu Okamura, šéfredaktor časopisu 
„era 21“. V programe bolo centrum Brna a jeho 
okrajové časti s najnovšími architektonickými 
realizáciami. Počasie nám neprialo. Bola zima, 
fúkal vietor... Plní očakávaní a odhodlania sme 
sa – študenti z FA STU v Bratislave a pätica 
z FU TU Košice – ráno stretli s Osamom 
Okamurom na Námestí Slobody. Priamo na 
mieste nás konfrontoval objekt obchodného 
domu Omega, kontroverzné no zaujímavé rieše-
nie fasády do námestia z dielne autorov Kubu 
a Pilařa. Oproti vstupovala do dialógu Komerčná 
banka od B. Fuchsa. Prechodom cez centrum 
Brna je vždy čo vidieť. V jednej z uličiek z námes-
tia nenápadne vytvárala atmosféru priestoru 
kaviareň ONYX (Rusín, Wahla), v inej sa nám 
pripomenul pražský Hotel Josef a jeho autorka 
Eva Jiřičná s jedným zo svojich typických 
„high-tech“ dizajnérskych schodísk. A to bol 
ešte len začiatok.

Nový administratívny objekt Trinity s výkla-
dom P. Hrůšu o koncepte telesnosti architektúry 
sa stáva bezpochyby hodnotnou dominantou 
nanovo sa formujúceho južného centra Brna – 
hneď vedľa obchodného centra Vaňkovka s rov-
nomennou galériou moderného umenia. Na dru-
hom brehu Svratky sme sa ocitli uprostred zaují-
mavého Spielberg Office Centre, s ktorým nás 
zoznámil jeden z autorov, architekt P. Pelčák. 
Komponovanie priestoru a jeho riešenie je výpo-
veďou holandských urbanisticko-architektonic-
kých riešení. Príjemnou zmenou modernej 
brnenskej architektúry bola letisková odbavova-
cia hala Brno – Tuřany, navrhnutá v ateliéri 
FA PAROLLI, s prezentáciou architekta 
P. Parolka. Medzi interesantné objekty bytovej 
výstavby patrí viacúčelový súbor ORION (ateliér 
Rudiš & Rudiš) na okraji sídliska Brno-Lesná, 
s tromi dominantnými obytnými vežami – 
uviedol ich M. Rudiš. Pozoruhodné a inšpira-
tívne boli nadstavby panelových domov v Brne – 
Bystrci z ateliéru Maura a stretnutie s výkladom 
architektky M. Veselej. A na tému bývanie 
bola skvelou bodkou návšteva u architektov 
Z. a D. Makovských v ojedinelom a nenápadnom 
liaporbetónovom architektonickom skvoste Brna, 
v predmestí Brne – Žebětíne. Dvojica rodinných 

domov na zdanlivo nevyužiteľnej parcele je opti-
málnym maximom daného priestoru. Toto bola 
časť moderného Brna s novými myšlienkami 
a neobyčajne silnými architektonickými kon-
ceptmi, o ktorých sme sa presvedčili aj večer-
ným výhľadom na panorámu Brna priamo 
z bazénu v plaveckom areáli Kraví Hora. 

Nové myšlienky zo Slovenska priniesol do Brna 
docent Ivan Gürtler svojou výstavou „made in 
IG“, inštalovanou v priestoroch FA VUT v Brne. 
Výstava je bilanciou, ale aj dôkazom formovania 
mladej silnej slovenskej generácie architektov, 
ktorá si môže hrdo povedať: „made in IG“. 
Vystavovanú kolekciu 95. študentov a absolven-
tov na FA STU v Bratislave sa azda ešte podarí 
doplniť piatimi, ktorí v súčasnosti patríme do 
ateliéru IG na FU TU v Košiciach.

Vďaka docentovi I. Gürtlerovi sme sa mohli 
po Prahe aj v Brne – tiež veľkou zásluhou archi-
tekta Osamu Okamuru – stretnúť s osobnosťami, 
tvorcami súčasnej brnianskej architektúry. 
Na základe ich autorských výkladov, postrehov 
a odporúčaní sme získali veľa inšpirácií a podne-
tov do ďalšieho štúdia architektúry. 

Bol to skvelý deň strávený s architektúrou.

L U K Á Š  S E Č K A
študent 6. ročníka FU KA TU v Košiciach
foto: E. Šoltésová
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K novej monografii:

Kreativita, invencia, 
inovácia 
Stimulátory rastu, prosperity 
a trvalej udržateľnosti 
Slovenskej republiky 

Vedecká činnosť nepozná hranice medzi generá-
ciami: jej výstupy sa hodnotia inými, predo-
všetkým kvalitatívnymi kritériami. Doktor ekono-
micko-geografických vied profesor Koloman 
Ivanička patrí medzi tých autorov – a treba pove-
dať, že na Slovensku ich nie je mnoho – ktorý 
už desaťročia predkladajú čitateľom v zrozumiteľ-
nej forme vždy tie najkľúčovejšie témy, ktorými 
svetová veda prispieva k posunu poznania, 
najmä v oblasti najnáročnejších úloh aplikova-
ného výskumu. Ak u Kolomana Ivaničku to boli 
predtým vedecko-výskumné diela v oblasti envi-
ronmentalistiky, difúzie inovácií, prognózovania, 
synergetiky, teórie chaosu, vedomostne oriento-
vanej, vrátane učiacej sa spoločnosti a ich tvo-
rivá aplikácia do podmienok Slovenska, tak dnes 
sú vlajkovými loďami predkladaného výskumu 
kreativita, invencie a inovácie, ktoré sú motormi 
socio-ekonomického rozvoja spoločnosti.

A to sú aj ťažiskové témy, ktoré sú obsahom 
najnovšej vedeckej monografie, ktorú v septem-
bri 2009 vydalo vydavateľstvo EKONÓM 
(Ekonomickej univerzity) v Bratislave. Aktuálna 
monografia je určená tak decisívnej a riadiacej, 
ako aj edukačnej a aplikačnej sfére. 

V rámci Národného centra európskych a glo-
bálnych štúdií sústredil Koloman Ivanička kolek-
tív 18. autorov, ktorí na spolu 362 stranách textu 
analyzujú tému monografie z rozličných uhlov 
pohľadu. Monografia je vybavená pri všetkých 
autoroch abstraktmi a kľúčovými slovami v ang-
ličtine (tri príspevky, predovšetkým nórskych 
autorov, prezentujúcich mimoriadne účinný 
vývoj a výstupy úspešného tzv. „Nordického roz-
vojového modelu“, sú napísané v tomto jazyku). 

V monografii je ťažiskovou práca Kolomana 
Ivaničku „Synergia kreativity, invencie a inovácie 
v sociálno-ekonomickom rozvoji Slovenska“. 
Vychádza zo siedmich progresívnych modelov 
hľadania a identifikácie štvrtého zákona termody-
namiky; usiluje sa o manažérske riadenie univer-
zálnej tvorivosti, aj keď správne poznamenáva, 
že ešte nevieme preniknúť do všetkých detailov 
tohto procesu. Reaguje však na rozhodnutie 
Európskeho parlamentu a EK, ktoré vyhlásili 
rok 2009 za rok tvorivosti a inovácií, ktoré spolu 
s kreativitou sú potenciálnym zdrojom prospe-
rity, a to aj v súčasnom neľahkom svete, zmieta-
júcom sa ekonomickou a finančnou krízou. 
Záver diela tvoria úvahy autora, v ktorých hľadá 
a predkladá nové alternatívy našej neľahkej cesty 
z krízového obdobia.

Tieto alternatívy sú v plnom súlade s inovač-
nými stimulmi na urýchlenie rozvoja slovenskej 
ekonomiky, ktoré v monografii rozvíja rektor EU 
prof. Rudolf Sivák. Vyjadril sa aj k problematike 
vzdelania, vedy a výskumu. Prechod spoločnosti 
do poznatkovo orientovanej éry vytvoril scénu, 

v ktorej poznatky zaručujú sústavnú obnovu 
podnikov, regiónov i štátu, udržanie ich prevádz-
kyschopnosti a prosperity. Na druhej strane 
nedostatok nových poznatkov vytláča zaostáva-
júce inštitúcie do periférnej, nekonkurenčnej 
polohy.

Viacero autorov sa zaoberá dopadmi súčas-
nej hospodárskej krízy. V tejto súvislosti si jeden 
z autorov – doc. Peter Staněk kladie otázku, 
že ak ide v súčasnosti o krízu etiky a morálky 
spoločnosti, o krízu morálneho hazardu a krízu 
celkového spotrebného charakteru spoločnosti, 
znamená to, že táto kríza by mala viesť k prehod-
noteniu dnešnej podoby civilizácie, založenej na 
masovej spotrebe, raste obyvateľstva, stále rých-
lejšom vyčerpávaní prírodných zdrojov. Z tohto 
hľadiska možno konštatovať, že súčasná kríza 
je vlastne nastavením varovného zrkadla pre 
doterajší spôsob čerpania prírodných zdrojov 
i vzťahu človeka k planéte Zem. Ako jediné reálne 
východisko je proces celkovej ekologizácie ľud-
skej spoločnosti, vrátane reagovanie na klima-
tické zmeny. To si vyžiada zásadne prebudovať 
aj štruktúru osídlenia, štruktúru energetiky, 
štruktúru dopravy, ale aj celkovú štruktúru indi-
viduálnej spotreby. Súčasná kríza je teda nielen 
krízou hodnôt, finančného sektora, hypotekár-
nych úverov a podobne, ale je predovšetkým 
zásadnou krízou vzťahov ľudskej spoločnosti 
a planéty Zem. Tento zásadný civilizačný konflikt 
sa stane pravdepodobne jedným z kľúčových 
parametrov vytvorenia nových hospodárskych 
pólov v rozvoji sveta.

Autor tohto príspevku na adresu procesu 
rozvoja územia v monografii okrem iného hovorí, 
že výstavba, činnosť developerov v mnohých 
ohľadoch predbiehali úroveň koncepčných 
zámerov rozvoja územia a ich legislatívne zabez-
pečenie. Súčasné utlmenie investícií v čase 
hospodárskej a finančnej krízy môže priniesť 
do plánovania miest a obcí, teda architektúry, 
urbanistickej tvorby, regionálneho rozvoja 
a v neposlednom rade aj do stavebnej kultúry 
žiaducu renesanciu – rozvážnosť, vyváženosť, 
inováciu a vyššiu kvalitu.

J U R A J  S I LVA N
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Mária Krajčová z Krajského stavebného 
úradu v Žiline prispela k problematike obsta-
rávania poznatkami z úrovne štátnej správy. 
Podčiarkla nevyhnutnosť zvýšenia presnosti 
definovania tak regulatívov, tak záverov 
ÚPD. Analyzovala spôsob a povinnosti 
obstarávania ÚP obcí. Zdôraznila potrebu 
zvýšenia profesionálnej úrovne aj zo strany 
spracovateľov ÚPD – sú veľké rozdiely 
v úrovni kvality ich výstupov i dodržania 
zmluvných termínov. Uviedla aj veľmi 
negatívny príklad odmietnutia spolupráce 
s dopravným inžinierom...

Martin Drahovský, riaditeľ ÚHA Košice 
vyzdvihol dnes už nezastupiteľné faktory 
rozvoja územia, ako sú aspekty kreativity, 
invencie a inovácie, variantnosti riešení, 
participácie občanov od začiatku územnoplá-
novacieho procesu, strategickosť riešení 
a záväznosti dokumentácie. Veľkou chybou 
je časté strácanie nezávislosti a kompetencie 
odborných orgánov. Apeloval na rozšírenie 
a prehĺbenie úrovne veľmi potrebného 
aplikovaného urbanistického výskumu 
na Slovensku.

Miroslava Valková z Banskej Bystrice 
podčiarkla nevyhnutnosť odborných orgánov 
vstupovať do obstarávania ÚP ihneď od 
začiatku procesu. Poukázala tiež na nejed-
notnosť výkladu legislatívy o posudzovaní 
vplyvov investícií na životné prostredie. 

Martina Kokeš-Miklendová pozdravila 
účastníkov seminára v mene Asociace pro 
urbanismus a územní plánování ČR. 
Komentovala najmä platné právne predpisy 
ČR v oblasti ÚP, stupne ÚPD a  ich obsah, 
územnoplánovacie podklady, jednotlivé fázy 
pri obstarávaní ÚP a relatívne nový stavebný 
zákon ČR (zákon č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu). Už po jeho 
dvojročnej účinnosti sa zistilo, že každé 
územie má toľko špecifík, že je nemožné sa 
rigídne držať viacerých ustanovení zákona 
i nadväzujúcich vyhlášok. 

V diskusii zaujali postrehy Anny Dobruc-
kej o nevyhnutnosti rešpektovania autor-
ských práv jednotlivých súčastí ÚP, vrátane 
ich digitálnych spracovaní. Za autorstvo 
sa má považovať aj celkový vzhľad výkresov, 
spôsob adjustácie ÚP. Zaujímavé boli tiež 
príklady  architektky Šimkovej o našich 
nekultúrnych  vzťahoch ku krajine; poznatky 
inžiniera Buráka o portáli územných plánov 
(nateraz je k dispozícii už 260 ÚP obcí 
a miest), ktorý isto pomôže zvýšiť úroveň 
urbanistickej tvorby u nás; Juraja Silvana 
o potrebe intenzívnejšieho využívania inšti-
tútu mediátorstva pri riešení rozporov trvalej 
udržateľnosti ÚP a nevyhnutnosti získavania 
politickej vôle pri presadzovaní projektov; 
architekta Klauča o vysielaní jasnejších 
signálov na systémové zmeny v legislatíve; 
architekta Szalaya o potrebe naďalej zachytá-
vať nové trendy, flexibilnejšie reagovať na 
vývoj a o povinnosti odborníkov byť vždy 
o krok vpredu pre ďalšími účastníkmi pro-
cesu rozvoja územia; architekta Teplana 
o nezastupiteľnej úlohe architekta ako 
koordinátora rozvoja územia.

V súčasnosti pokračuje v rámci ZUUPS 
diskusné fórum s cieľom formulovať z tohto 
seminára jednoznačné závery.
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V bratislavskej 
„Umelke“ odhalili 
pamätný nápis

V priestoroch bývalej Umeleckej besedy v Bratislave 
19. novembra 2009 otvorili výstavu fotografií 
z novembra 1989 a zároveň odhalili komorný 
pamätný nápis pripomínajúci prvé protestné zhro-
maždenia, ktoré sa odohrávali v budove bývalej 
Umeleckej besedy od nedele 19. novembra 1989. 
Z týchto stretnutí vzišli ďalšie aktivity a kroky 
vedúce ku vzniku občianskeho hnutia Verejnosť 
proti násiliu.

Pamätná doska je zrealizovaná podľa víťazného 
návrhu z výtvarnej súťaže, ktorú v lete 2009 vypí-
sala Slovenská výtvarná únia (SVÚ), dnešný vlast-
ník objektu Umeleckej besedy. Súťaž na stvárnenie 
pamätného nápisu pripomínajúceho prvé stretnutia 
občanov v novembri ‘89, je súčasťou väčšieho pro-
jektu, ktorý zahŕňa aj zrealizovanie výstavy fotografií 
zachytávajúcich dianie počas revolučných dní 
s akcentom na udalosti v budove „Umelky“. 
Projekt zároveň plánuje vydanie katalógu s názvom 
Umelecká beseda na križovatke dejín (vydá ho 
Slovenská výtvarná únia), obohateného o dobové 
články a texty členov koordinačného výboru 
Verejnosti proti násiliu.

Autormi koncepcie a odbornými garantmi 
celého projektu sú akad. mal. Pavol Kráľ, predseda 
SVÚ, Ján Budaj, prof. akad. soch. Jozef Jankovič, 
prof. akad. mal. Rudo Sikora a Mgr. Ladislav 
Snopko.

Slovenská výtvarná únia v súvislosti s prípravou 
súťaže na pamätný nápis menovala súťažnú porotu 
v zložení: Ing. arch. Michal Bogár, Ján Budaj, akad. 
soch. Gabriela Gáspárpová-Illéšová, akad. mal. 
Anna Horváthová, prof. akad. soch. Jozef Jankovič, 
akad. mal. Pavol Kráľ, prof. akad. mal. Rudo Sikora, 
Mgr. Ladislav Snopko. Predsedom súťažnej jury 
sa stal na základe voľby jej členov prof. akad. soch. 
Jozef Jankovič. Porota sa zišla v priestoroch Klubu 
umelcov SVÚ v bývalej Umeleckej besede a v rámci 
svojho rokovania rozhodla nasledovne: Prvú 
cenu vo verejnej súťaži na návrh pamätnej tabule 
k 20. výročiu založenia hnutia Verejnosť proti násiliu 
získal súťažný kolektív: akad. soch. Jozef Vachálek 
a Ing. arch. Martin Vachálek. Druhú cenu získal 
akad. soch. Juraj Opršal a na treťom mieste sa 
umiestnil akad. soch. Miroslav Pribiš.

Víťazný návrh otca a syna Vachálkovcov je mini-
malistickým konceptom geometrie ortogonálnych 
tvarov a dobre si rozumie s funkcionalistickou 
architektúrou Umelky. 

Treba však povedať ešte jednu vec – súťažná 
porota posudzovala iba 6 zúčastnených návrhov. 
Otázkou zostáva, prečo takáto nízka účasť? Zrejme 
to nebolo spôsobené nezáujmom o tému. Dôvodom 
bola podľa mňa skôr malá publicita, ktorá sprevá-
dzala vypísanie súťaže. Je to škoda. Mohla to byť 
veľká a silná súťaž, možno aj s česko-slovenskou 
účasťou, ktorá by vyjadrila otvorenosť našej spoloč-
nosti po 20. rokoch demokratickej cesty.

M I C H A L  B O G Á R

P.S.
V tú nedeľu 19. 11. ‘89 som vtedy bol v Umelke vďaka 
telefonátu od mojich priateľov z Divadielka Pegasník, 
s ktorým sme v tom čase účinkovali medzi amatérskymi 
divadlami v klube U Rolanda... Som rád, že som tam 
mohol byť vtedy aj teraz.

Cena ZUUPS 2009 
má víťaza

Združenie pre urbanizmus a územné plánova-
nie Slovenska (ZUUPS) sa už dlhšie zaoberalo 
myšlienkou oceňovania najlepších urbanistic-
kých a územnoplánovacích diel. Najskôr sme 
dúfali – v spoluprácu s SKA – aby sa vytvorila 
pre urbanistické a územnoplánovacie diela 
samostatná kategória v rámci súťaže CE ZA AR, 
alebo by urbanisti mohli využiť kategóriu 
„exteriér“, ktorú sa dlhodobo nedarí naplniť. 
Nakoniec z rôznych dôvodov k tejto spolupráci 
nedošlo. To neznamená, že sa tak nemôže 
stať v budúcnosti. Vyžaduje si to však zmenu 
štatútu súťaže. 

V roku 2009 preto Združenie pre urbaniz-
mus a územné plánovanie vypísalo súťaž 

o Cenu ZUUPS 2009 (Cenu za urbanizmus – 
1. ročník). Cieľom súťaže bolo vyzdvihnúť 
význam tvorivej činnosti odborných tímov 
pri plánovaní, rozvoji a urbanizácii miest a obcí 
na princípe zachovania historicko-kultúrnych 
hodnôt v území a udržateľných parametrov 
rozvoja sídiel. Ďalej prezentovať rôznorodosť, 
rozmanitosť a široký záber súčasnej územno-
-plánovacej praxe, tiež dokumentovať spolu-
prácu urbanistov, územných plánovačov a ďal-
ších odborníkov pri formulovaní vízií rozvoja 
a v neposlednom rade tiež spropagovať túto 
prácu pred verejnosťou.

Informáciu o súťaži publikovali vo Fóre 
architektúry, Informáciách SKA, ale i na inter-
nete, a to na stránkach ZMOS a na portáli 
UzemnePlany.sk Keďže ZUPPS je organizácia 
otvorená aj pre iné profesie, čo je v súlade 
s jej štatútom, o Cenu ZUUPS sa uchádzali 
diela urbanistov, územných plánovačov 
a krajinných architektov. Do súťaže prihlásili 
pôvodne 12 prác, podmienky súťaže však 
splnilo len desať. ZUUPS požiadalo hlavných 
architektov krajských miest o spoluprácu pri 
vyhodnotení súťažiacich prác. Architekti K8 na 
túto spoluprácu pristúpili a porota bola vytvo-
rená v ich réžii. Predsedom poroty bol architekt 
Drahovský, organizačne hodnotenie zabezpečil 
architekt Keleman. Štatút súťaže stanovil krité-
riá pre hodnotenie prác, ktoré porota akcepto-
vala. Porotcom patrí poďakovanie, že si pri 
všetkých ostatných povinnostiach našli čas 
aj na hodnotenie diel. 

Na stienke pred Umelkou rečnil počas inaugurácie 
Peter Horváth (tak, ako 19. 11. ‘89)

Návrh Juraja Opršala

Návrh Miroslava Pribiša
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Realizovaný víťazný návrh Jozefa Vachálka a Martina 
Vachálka
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Výstava Architekt Josef Struhař

Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných 
umení pozvali 16. decembra 2009 na stretnutie pri 
príležitosti otvorenia výstavy Architekt Josef Struhař 
– Laureát Ceny Emila Belluša 2009. Kurátorom 
výstavy, ktorá bude trvať v Galérii architektúry SAS, 
Ballasov palác, Panská 15, Bratislava do 23. januára 
2010 je Peter Brtko.

Otvorené denne, okrem nedele a pondelka 
od 11.00 do 17.00 h.

Počas vianočných sviatkov bude v dňoch 
od 22. decembra 2009 do 4. januára  2010 
Galéria architektúry SAS zatvorená.

Výstava Ceny Dušana Jurkoviča 
2009

Výstava prihlásených prác na  Cenu Dušana 
Jurkoviča 2009 sa konala v priestoroch Galérie 
architektúry Spolku architektov Slovenska 
v Balassovom paláci od 19. novembra do 
12. decembra. Kurátorom výstavy bol 
Peter Mikloš.

Viac informácií prinesie Projekt – slovenská 
architektonická revue.

SAS 
INFORMUJE

J U B I L E Á
J A N U Á R

 3. 1. 1930 Jozef SKALA Bratislava 80
 4. 1. 1950 Alexander BÁNOVSKY� Zvolen 60
 21. 1. 1950 Stanislav SPÁČIL Bratislava 60
 23. 1. 1955 František MARTIŠOVIČ B. Bystrica 55
 29. 1. 1945 Dana BREZOVÁ Bratislava 65
 29. 1. 1955 Ľubomír HOLEJŠOVSKY� Nitra 55
 29. 1. 1955 Hana KOPECKÁ Bratislava 55

Srdečne blahoželáme

Súťažiace práce mohla odborná verejnosť 
vidieť v rámci výstavy urbanistických a krajinár-
skych diel, ktorú inštalovali najskôr v Banskej 
Bystrici (september 2009) a neskôr v Poprade 
(november 2009). Pri príležitosti seminára 
„Obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie“ 
– v rámci vernisáže výstavy v Poprade – zároveň 
vyhlásili výsledky súťaže: 

Cenu ZUUPS 2009 (Cenu za urbanizmus)

získalo dielo Urbanistická štúdia zóny Bratislava – 
Zlaté piesky tímu autorov Bohumil Kováč; 
Ján Komrska; Jozef Polgáry

2 nominácie na Cenu ZUUPS 2009
získalo dielo Revitalizácia areálu Kamenný 
mlyn v Trnave

a dielo Štúdia prestavby Námestia sv. Jakuba – 
Želiezovce, rekonštrukcia verejných priestorov 
tímu autorov Magdaléna Horňáková; Róbert Paál.

Víťazné dielo a jedno nominované dielo postupujú 
tiež do prestížnej medzinárodnej súťaže ECTP, ktorá 
sa uskutoční v roku 2010. Zúčastnené projekty azda 
prispievajú k priestorovému rozvoju a územnému 
plánovaniu v európskom kontexte. Dúfame zároveň, 
že ďalšieho ročníka súťaže Ceny za urbanizmus 
2011 sa zúčastnia viaceré tvorivé kolektívy. Chceme 
povzbudiť urbanistov, územných plánovačov, 
priestorových plánovačov, krajinných architektov 
a ďalšie profesie na predkladanie prác do súťaže. 
Je to vhodná forma propagácie tvorivosti riešiteľ-
ských tímov a propagácie dobrých riešení. 

A .  D O B R U C K Á ,  ZUUPS

Obstarávateľ štúdie: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 2007; Schválenie urbanistickej štúdie: Mestské 
zastupiteľstvo, január 2009; Spracovateľ štúdie: Fakulta architektúry STU v Bratislave, Podnikateľské centrum architektov; 
Autori urbanistického riešenia: Bohumil Kováč, Ján Komrska; Spoluautor variantných riešení: Jozef Polgáry; 
Spolupráca: L. Benček (doprava), Š. Hromada (technická infraštruktúra), K. Gécová (vegetačné prvky), D. Petríková 
(sociológia), Ľ. Kováč, Ľ. Kružel, M. Kamenický (urbanizmus) 
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Michal Sládek: Dobrý deň 
pán sused!

Študent Katedry architektonickej tvorby Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave, Michal 
Sládek, svoj projekt NAGAR.sk stavia do kon-
trastu k beztvarým panelákom bratislavskej 
Petržalky. Reaguje na odcudzenie sa človeka 
komunite, na absenciu susedských vzťahov tým, 
že obyvateľom opäť ponúka priestor na stretáva-
nie sa a spolužitie aj mimo výťahovej kabíny.

Projekt vychádzajúci z inšpirácie indickou 
bytovou architektúrou tak predstavuje obytný 
blok členený do menších celkov, čím sa vytvárajú 
stále menšie komunity a graduje sa prechod 
z priestoru verejného do priestoru súkromného. 

Popri tradičnej reprezentácii architektonic-
kého návrhu prostredníctvom modelu, pôdorysu 
či dnes bežných vizualizácií, bude mať divák mož-
nosť nazrieť aj do genézy celého projektu cez 
fotografie, grafické nákresy a vysvetľujúce video.
Termín konania: 8. 12. 2009 – 17. 1. 2010
Miesto: Bunker – Nitrianska galéria, Župné 
námestie 3, Nitra

István B. Gellér: Rastúce mesto 

Toto mesto nikdy neexistovalo, a predsa ho obja-
vili. Rastie, vyvíja sa nám pred očami a postupne 
predostiera svoje tajomstvá. 

István B. Gellér vytvoril mytológiu mesta 
inšpirujúc sa jemu vlastným svetom fantázie, 
čerpajúc z historicko-spoločenských vedomostí, 
detských snov a túžob. 

V priebehu temer tridsaťročného „výskumu“ 
odkrýval pozostatky nejestvujúcej starovekej kul-
túry s vlastným folklórom, písomnosťami, 
obradmi a kultmi. Najsympatickejším prvkom, 
ktorý je obsiahnutý v procese tvorby Rastúceho 
mesta, je ako popri mnohorakých výtvarných 
vyjadrovacích formách veda a vedecký pohľad 
slúži samotnému umeniu. 

Prezentáciu tvorby Istvána B. Gelléra možno 
zhliadnuť do 10. januára 2010 vo Východo-
slovenskej galérii na prízemí, Výstavná sieň A, 
Hlavná 27, Košice. 

Výstava Starý začiatok – 
nový koniec... 
Miesto konania: Výstavný a informačný bod 
SATELIT, Dobrovičova 3, Bratislava
Termín: 2. december 2009 – 10. január 2010
Koncepcia: Zuzana Labudová, Tibor Uhrín
Autor fotografií: Tibor Uhrín
Slovenské centrum dizajnu pripravilo výstavu 
s netradičným pohľadom na rôzne formy dožíva-
nia výrobkov v ich spotrebnom finále, pri posled-
nom „výdychu“ na zbernom dvore, bazároch, 
na smetiskách, kedy sa ocitajú v paradoxných 
a emocionálne pôsobivých kontextoch. Myšlienka 
zachytiť týmto spôsobom históriu českosloven-
ského dizajnu sa zrodila v roku 2003, vystavené 

fotografie však pochádzajú iba z posledných 
rokov 2007 - 2009. Väčšina z nich je urobená 
náhodne pri objave zátiší v meste alebo mimo 
neho, niektoré vznikli pri návšteve zberných 
dvorov a recyklačných centier v Košiciach. 

Celoslovenská študentská súťaž 
CAD 2009
 
Desiaty ročník súťaže bol pozoruhodný mimo-
riadne vysokou účasťou poslucháčov Fakulty 
architektúry STU v Bratislave. Celkovo odovzdali 
71 súťažných elaborátov, ktoré rozdelili podľa 
zadania ateliérovej práce na kategórie: Archi-
tektúra – 41 prác; Pamiatky – 9 prác; Urbanizmus 
– 5 prác; Interiér a dizajn – 16 prác.

Medzinárodná odborná porota pod vedením 
Juraja Furdíka zasadala v zložení: Viera Joklová, 
Peter Lovich, Ivor Mečiar (FA STU);  Martina 
Trnkusová (vyd. Eurostav); Lucie Krotilová, Tomáš 
Kácha (TechData Praha);  Igor Seifert (Nemetschek 
Praha), Peter Balco (Štor Bratislava). 

Výsledky
Kategória Architektúra 
1. miesto Lenka Bobeková; 2. miesto Ján 
Morong; 3. miesto Vladimír Hain, Michal 
Ganobjak. 

Kategória Pamiatky 
1. miesto Miroslav Beňák; 2. miesto Vladimír 
Hain, Michal Ganobjak; 3. miesto Zuzana 
Ditteová, Vladimír Schmidt. 

Kategória Urbanizmus 
1. miesto Ján Morong, Anton Augustín; 2. miesto 
Karla Chebenová; 3. miesto Radoslav Seman, 
Miloslav Šimánek. 

Kategória Interiér – Dizajn
1. miesto Michal Čermák; 2. miesto Jozef Turlík; 
3. miesto Robert Löffler. 

V I E R A  J O K L O VÁ  (skrátené)

Jesenná univerzita architektúry 
– druhý ročník

V detašovanom pracovisku FA STU sa konal 
druhý ročník Jesennej univerzity architektúry 
(medzi študentmi sa zaužívala skratka JUA 2009).

Tento ročník JUA 2009 venovali dokumentácii 
terénnych prvkov v areáli komplexu barokovej 
Kalvárie. Kalvárii sa študenti FA STU už venovali 
počas tretiackych cvičení z predmetu Obnova 
pamiatok. Doteraz však na Kalvárii nezamerali 
chodníky, zábradlia, kamenné schody... Táto 
práca si vyžadovala exaktnejší odborný prístup, 
preto na architektonickú dokumentáciu prizvali 
k spolupráci aj Stavebnú fakultu STU. Skupinu 
geodetov viedol Marek Farštia. Študenti architek-
túry doplnili exaktné geodetické meračky výtvar-
nými a architektonickými analýzami pôvodného 
dláždenia, kamenných schodísk, či pôvodných 
kamenných odvodňovacích systémov. 

Výsledky z jednotýždňového workshopu pred-
stihli všetky očakávania. V jeho závere študenti 
prezentovali verejnosti svoje kvalitné dokumentá-
cie a výtvarné stvárnenie zdokumentovaného 
stavu na výstave, ktorú usporiadali v klenbových 
priestoroch detašovaného pracoviska FA STU 
v Banskej Štiavnici. 

K ATA R Í N A  V O Š K O VÁ  (skrátené)

Z kalendára podujatí UIA

Konferencia OECD – Centrum pre efektívne 
vzdelávanie v oblasti životného prostredia
Bezpečné školy, bezpečné komunity
Termín konania: 13. – 15. januára 2010.
Miesto konania: Londýn (Veľká Británia).
Informácie: www.isssc2010.com/

Seminár na tému vzdelávania a kultúry
Termín konania: 16. – 18. januára 2009
Miesto konania: Mumbai (India)
Informácie: Rachana Sansad, e-mail: 
Rachanasansad1@yahoo.com

Prednáška Think global, act local

Prednáša: Sébastien Marot, Paríž, filozof, kritik a historik 
architektúry a záhradného dizajnu.
Podľa slov Sébastiena Marota by sme mali myslieť ako keby 
sme mali žiť večne a pracovať akoby sme mali zajtra umrieť.
Termín stretnutia: 25. január 2010, 19.00 h.
Miesto stretnutia: Project Space Kunsthalle-Karplatz, 1040 
Viedeň.
Viac informácií: www.oegfa.at/event.php?item=5400

Prehliadka č. 141
[ro*sa] Donaustadt

Prehliadka priblíži diskutovaný projekt sociálneho bývania 
pre ženy [ro*sa] Donaustadt architektov Köb & Pollak 
Architektur.
Termín stretnutia: 22. január 2010, 14.00 h.
Miesto stretnutia: Anton-Sattlergasse 100, 

Ecke Doningasse, 1220 Wien. 
Dostupnosť: U1 Kagraner Platz, 8 minút chôdze. 
Sprevádza: Sabine Pollak.
Informácie: www.oegfa.at/event.php?item=5399, 
www.austria-architects.com/KoebPollak, www.frauenwohn-
projekt.org

Prezentácia knihy 
After the storm

A gentle manifesto for a neighborhood in New Orleans 
Autori: Mark Gilbert (architekt, urbanista) a Kristian 

Faschingeder (Esejista a teoretik architektúry a umenia).
Kniha prináša nielen informácie o ničivých dôsledkoch 

hurikánu Katrina v New Orleans, ale aj metodiku obnovy. 
Súčasťou prezentácie bude tiež rozhovor. 

Termín konania: 18. 1. 2010, 19.00 h.
Miesto konania: Wiesner Hager Showroom, Gonzagagasse 

15, 1010 Viedeň
http://www.oegfa.at/event.php?item=5401

Veľtrh DOMOTEX 2010

Svetový veľtrh kobercov a podlahových krytín DOMOTEX 
2010, ktorý usporadúva Deutsche Messe sa uskutoční 16. 
až 19. 1. 2010. Sprevádza ho pre architektov zaujímavý 
contractworld 2010. Počas  veľtrhu odovzdajú cenu 
contractworld.award 2010. Tá je najviac dotovanou cenou 
za inetriérovú architektúru v Európe.
Ďalšie informácie na: www.contractworld.com/award_d.

SERVIS 
ZAHRANIČNÉ PODUJATIA

SERVIS 
DOMÁCE PODUJATIA
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