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Škola Leutschenbach v Zürichu
Monumentálny, 33 m vysoký, kompaktný objekt
je nová škola pre 500 detí. Prekvapila netradičným
priestorovým konceptom (škola nemá chodby
a duplovaná telocvičňa sa nachádza na najvyššom
podlaží) a špeciálnou oceľovou nosnou konštrukciou.
Markantná, viditeľná konštrukcia, ktorá okrem nosnej
funkcie zvyšuje aj atraktivitu budovy, priniesla autorovi
Medzinárodnú cenu PRIX ACIER 2009.
Architekt Christian Kerez, ETH-profesor na katedre
architektúry v Zürichu, je autorom viacerých ocenených architektonických objektov. Jedným z nich je
v roku 2000 ocenené Kunstmuseum Liechtenstein
(spolupráca: Morger & Degelo). V roku 2007 získal
1. cenu v medzinárodnej súťaži na Múzeum moderného umenia vo Varšave.
M A R I A A D A W E B E R , Zürich
Foto: M. A. Weber, Dario Pfammatter, Zürich
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K veci...
Vrátiť sa do minulosti, do víru udalostí, ktoré
sme prežívali pred 20. rokmi nie je ľahkou vecou.
S odstupom času, človek vidí veľa vecí už trochu
skreslene, môže niečo prikrášľovať iné zveličovať
alebo jednoducho vnímať ich už inak. Tobôž, keď
nejde iba o faktografiu. Na prelome rokov 1989 –
1990 sa odohrávalo každodenne množstvo udalostí.
Architekti nestáli mimo. Bohuš Kraus bol v centre
diania na Ventúrskej, viacerí sa väčším či menším
dielom podieľali na nežnej nielen v Bratislave,
ale i na celom Slovensku. Neboli sme však nikdy
v pozornosti médií tak ako napríklad umelci,
hoci naše stretnutia s českými kolegami od roku
1984, kedy bolo prvé na Spišskej kapitule, by si
to určite zaslúžili.
V prvých mesiacoch po novembri zohrala najdôležitejšiu úlohu Architektonická rada, ktorá sa sformovala z ľudí, ktorí boli ochotní sa angažovať vo
veciach verejných i profesionálnych. Jej zásluhou
zrušili Československý zväz architektov a títo ľudia
pripravili zakladajúci zjazd v apríli 1990, na ktorom
ustanovili Spolok architektov Slovenska. Schválili
jeho stanovy a v demokratických voľbách zvolili
jeho predstaviteľov. Po dnešok oceňujem to, že
sme vtedy dokázali rozumne vyriešiť tak generačný
ako i regionálny problém. V orgánoch Spolku boli
zastúpené všetky tri generačné vrstvy a vytvorením
Regionálnych rád, ktoré mali svojich zástupcov
v Prezídiu spolku prišlo k previazaniu Bratislavy
s regiónmi bez väčších problémov. Už v apríli 1990
sme obnovili Cenu Dušana Jurkoviča a založili sme
nové ocenenia – Cenu Emila Belluša za celoživotné
dielo a Cenu Jozefa Lacka za najlepšiu diplomovú
prácu. Ako prvý ponovembrový predseda Spolku
architektov Slovenska som si veľmi vážil podporu,
ktorej sa nám dostávalo zo strany Šefana Svetka,
profesora E. Kramára, M. Marcinku. Spomenúť
treba tiež podporu, ktorej sa nám dostalo od CzechoSlovak Architectural Foundation. Založili ju najmä
českí architekti v exile. Oceňoval som tiež veľmi
dobrú spoluprácu s novou organizáciu českých architektov s Obcou architektov, ale aj s českými a slovenskými stavebnými inžiniermi a ich zväzmi. Najmä
vďaka tejto spolupráci sme boli prví z postkomunistických štátov, ktorí sme mali zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch schválený v parlamente. Ľúto mi bolo jedine
za tým, že sa nám nepodarilo vytvoriť nami navrho-

vané Centrum slovenskej a českej architektúry
vo vile Tugendhat v Brne. Samozrejme, boli aj iné
prehry. Nepodarilo sa nám napríklad presadiť očistenie fakulty architektúry od starých štruktúr na čo
Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity
dodnes dopláca. Podarilo sa nám však neprísť o budovu na Panskej 15. Tu treba priznať, že veľký
podiel na tom mali aj kroky, ktoré urobilo ešte prednovembrové vedenie zväzu. Vážim si, že sa podarilo
udržať vydávanie Projektu. Nebolo to a dodnes to
nie je ľahké, ale táto reprezentačná revue slovenskej
architektúry stále žije a s 50 ročnou tradíciou je už
asi jedným z najstarších kultúrnych časopisov na
Slovensku. Vznik informačného mesačníka „Fórum
architektúry“, ktorý má dnes 20 rokov, patrí tiež
k pozitívnym krokom, ktoré sa vtedy urobili.
Dnes už, pri tomto spätnom pohľade, človek opomína tvrdé hádky a škriepky, rozdielnosti názorov.
Nebola to idyla. Ale to, že sme vedeli nájsť dohodu,
kompromis a rozumné riešenie som si vždy vážil.
Žiaľ, mnohé veci sa neskôr zmenili. V niečom sme
boli vtedy naivní, v inom málo – tvrdím – bol to
však čas plný nádejí, ktoré sa z časti nenaplnili.
V spoločnosti i v architektúre sme nedokázali poraziť staré myslenie. A tak sme tam kde dnes sme.
Rezignovať však ani dnes nesmieme.
Š T E FA N Š L AC H T A

Reprodukcia z Projektu – revue slovenskej architektúry 7-8/1990
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Za prvej republiky i za Československej
socialistickej republiky:

Svetové výstavy boli
pýchou československej
architektúry
Národná expozícia Slovenska na svetovej
výstave v Šanghaji našu spoločnosť asi nezaujíma. Bežný slovenský občan netuší, že
ideme s kožou na vrcholné svetové fórum.
Minulý rok prebehla v tichosti formou verejného obstarávania súťaž na dodávku slovenskej expozície. Súťaž oboslali dva tímy.
Ostatní vedeli, že nemá význam sa na takejto
súťaži zúčastniť. Buď vás vylúčia pre vysokú
cenu, alebo pre nízku ako diskontnú, nereálnu
dodávku. Dodávateľ však bol už vopred pre
okruh zorientovaných známy. Hľadal sa iba
„pružný“ architekt, profesionál vo výstavníctve i biznise. Metóda obstarávania podobná
tej nástenkovej... Vypísanie súťaží na expozície svetových výstav má v posledných rokoch
podobný scenár. Realizácie si delia výstavári,
z bývalej Incheby, čo je zárukou profesionality,
ale nie idey. Podľa web stránky je ústrednou
témou svetovej výstavy „Lepšie mesto, lepší
život“. Pri vypisovaní súťaže nebolo cítiť žiadne
vzopätie národného intelektu, nekonala sa
žiadna verejná výzva k tvorbe libreta či scenára s angažovaním vrcholných mozgov, literátov, scenáristov, kde by sa objavili nové idey
a príspevky o prínose Slovenska k civilizácii.
Svet smeruje do Šanghaja, kde sa bude
konať duel západnej a východnej civilizácie.
Tento súboj sa postupne vyrovnáva a za
dvadsať rokov pravdepodobne aj vyrovná.
Slovensko si však žije svojimi vnútornými
problémami, ktoré európske národy riešili
pred sto rokmi. Dvojkríže, jazykové zákony,
menšiny, nedostatok učebníc, korupcia, bulvárne škandály, charakterizujú našu súčasnosť. My sme sa priblížili Európe materiálne
v konzume a produkcii, ale teraz sa začína
prejavovať handicap duchovného potenciálu,
ktorý sa nerozvíja a ktorý by mal formovať
našu budúcnosť. Nebudujeme vzdelanostnú
spoločnosť. Neinvestujeme do vedy, školstva
a kultúry. Nemáme osobnosti svetového formátu, ktoré by strhli a nasmerovali národ do
kultúrnej Európy. Nemáme na čo nadväzovať.
Odvrhli sme demokratické dedičstvo. Naša
história je poznačená dvoma extrémnymi
spoločenskými systémami.
Už v prvej Československej republike
vznikol architektonický návrh pavilónu od
E. Belluša, ktorý bol zrovnateľný s českými
projektmi. Pavilón na svetovej výstave v Paríži
v roku 1937 realizoval Jaromír Krejcar. Ocenili
ho Zlatou palmou. Patrí ku klenotom medzivojnovej moderny. Druhá svetová vojna prerušila rytmus svetových výstav. Až rok 1958 –
EXPO v Bruseli znamenal medzník v ich
vývoji. Jej symbolom bolo Atómium. Vznikli
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tu pavilóny od významných svetových architektov. Le Corbusier postavil legendárny stánok pre Philips. Bola to prvá výstava s konfrontáciou východu a západu. Otvorené stretnutie dvoch nových spoločenských systémov.
Československý pavilón zožal veľký úspech.
Hlavne českí umelci dokázali svetu predať kultúrne bohatstvo Československa. Slovensko
sa vo svetovom výstavníctve iba zaúčalo,
i keď k architektonickej súťaži boli prizvané
aj dva slovenské kolektívy.
Socialistické Československo rešpektovalo
pravidlá príprav. Napriek obmedzeným podmienkam sa snažilo koncentrovať najlepšie
osobnosti do tvorivých tímov. Vypisovalo
architektonické súťaže na scenár i pavilón
s expozíciou. Národné vzopätie šesťdesiatych
rokov vyvrcholilo v roku 1967 úspešnou
účasťou na EXPO 67 v Montreali. Aj tu vznikol
zaujímavý Habitat ako symbol výstavy a doby.
Buckminster Fuller realizoval guľový pavilón
Geode. Otto Frei experimentoval so zavesenými
celtovými strechami. Tu už bola účasť Slovákov
citeľnejšia. Vojtech Vilhan a Ferdinand Milučký
s ďalšími umelcami sa aktívne podieľali na
interiéroch pavilónu s reštauráciou a kolibou..
Architektonická súťaž na EXPO 70 v Osake prebehla práve v období potlačenia Pražskej jari.
Pripravená expozícia s architektmi i generálnym komisárom Miroslavom Galuškom nevyhovovala už nastupujúcej normalizačnej garnitúre. Takže osud výstavy bol poznačený ideologickými rozpormi. V Osake architektonicky
dominoval vstupný areál od Kenzo Tangeho.
V osemdesiatych rokoch sa ešte Československo zúčastnilo na svetovej výstave vo Vancouvri, ale to už nebola výstava prvej kategórie.
Po spoločenských zmenách sa v roku
1989 optimisticky očakávala príprava účasti
na svetovej výstave Sevila 1992. Bola vypísaná architektonická súťaž. Zažil som rokovanie poroty s prominentnými osobnosťami.
Spomínam si, že tam bol cestovateľ Miroslav
Zikmund, Juraj Jakubisko, Mirko Masák,
Rudolf Biermann, Karel Hubáček, viacerí českí
i slovenskí architekti. Rokovali v Prahe a vybrali projekt kolektívu SIAL Liberec – Martin

Nemec, Jano Stempel. Expozícia bola venovaná českému sklu. To bola posledná spoločná československá svetová výstava.
Samostatné Slovensko mohlo mať šancu
prezentovania sa na EXPO 95 – Budapešť –
Viedeň. Referendum v Rakúsku však túto svetovú výstavu odmietlo. Maďarsko ešte živilo
ideu, ale tiež odstúpilo od usporiadania hlavne
z ekonomických dôvodov. Dokonca sme uvažovali o malom EXPO v Bratislave. Ďalšie naše
expozície na svetovej výstave EXPO 98 v Lisabone i EXPO 2000 v Hannoveri už boli pripravované v úzkom kruhu lobistickými skupinami, bez účasti verejnosti, bez diskusií. Boli
to profesionálne veľtržné expozície v prenajatých priestoroch. Slovensko iba začínalo písať
svoju samostatnú kapitolu účasti na svetových výstavách. Spomínam si ako sme svetu
v Lisabone prezentovali naše minerálky a na
regáloch stáli desiatky fliaš Slatiny s ošúchanými vinetami. Voda bola lákavým produktom
v horúcom Lisabone, ale jej prezentácia v zelených obligátnych fľašiach nemohla upútať
desaťtisíce návštevníkov. Naša výtvarne prehýrená expozícia v Hannoveri nezachytila
vtedy aktuálny trend virtuálnych expozícií.
Slovenská účasť na EXPO 2008 v Zaragoze
prebehla tiež veľmi diskrétne, bez vzruchov
a bez mimoriadnych ohlasov. Architektonický
prínos týchto našich doterajších expozícií je
minimálny. Dokonca neboli ani publikované
v domácich odborných časopisoch a sú pre
históriu architektúry na rozdiel od tých socialistických stratené. Tu je možné konštatovať,
že socialistické prezentácie boli ideove a kreatívne, napriek obmedzeným možnostiam,
významnejšie a úspešnejšie.
Stojíme pred Šanghajom 2010. Karty sú
rozdané. Verejnosť je stroho informovaná
cez web stránku. V megalomanskej Číne je
prezentácia ešte náročnejšia ako v Európe.
Ústredné motto výstavy „Lepšie mesto, lepší
život“ je dosť úzko orientované na mestskú
kultúru. V Číne majú desiatky miliónových
miest, preto neviem čo im my môžeme
k problémom miest povedať? Akým „lepším“
mestom zaujmeme svet v Šanghaji? My

vôbec nie sme mestská civilizácia. Iba sa
učíme stavať jedno malé veľkomesto na
Dunaji. Pri návšteve čínskej delegácie na
otvorení výstavy diela Ladislava Hudeca si
jej členovia pochvaľovali tichosť a kľud v Banskej Bystrici. To môže byť pre nich zaujímavý
kontrast k hektickým a preplneným ázijským
mestám. Ešte, že máme toho bystrického
architekta Ladislava Hudeca, ktorý bude tvoriť
našu os s Čínou a o ktorého dedičstvo sa
nám tam starajú lepšie ako doma.
Európske a svetové pavilóny už dávno
zverejnili. Uskutočnili sa súťaže. V Anglicku
nevyhrala Zaha Hadid, ale Heatherwick
Studio. Dánsky pavilón realizuje slávny ateliér
BIG. Kanaďania predstavia vyleštený kryštál,
Rumuni pavilón vo forme zeleného jablka.
Švajčiari sa budú prezentovať krajinársko –
mestskou interakciou. Favoritom je poľský
pavilón s trendovým čipkovým ideogramom
na fasádach. Ambiciózni sú Taliani. Nasledujúce EXPO 2015 bude v Miláne. Jeho
témou je svetový potravinový problém –
„Feeding the Planet, Energy for Life“.
Český pavilón vyberali starostlivejšie.
Naši susedia sa stále radia medzi výstavársku
špičku, aj keď v Hannoveri sklamali. Konala
sa súťaž. Koncom roka vypísali referendum
na najväčšie pozoruhodnosti Čiech, perly
civilizácie. Dvojice teoretikov a umelcov navrhovali perly v kategóriách: objavov a vynálezov, umenia a kultúry, miest, rekordov a výkonov a divov Čiech ako príspevky k svetovej
civilizácii. Čelnú plochu pavilónu tvorí
grafická štruktúra pôdorysu Starého
mesta Prahy.
Neviem ako charakterizovať náš pripravovaný príspevok. Z malých webových obrázkov
je to nemožné. Zaujať svojim príspevkom na
takom fóre ako je svetová výstava je mimoriadne náročné. Ideme do Šanghaja, potrebujeme sa zverejňovať, ale nevyužívame ani ten
intelektuálny potenciál našich ľudí, ktorý
máme k dispozícii. Za pár rokov budeme stáť
pred bránami EXPA Milano 2015. Jeho témou
je ekológia a svetové zásobovanie potravinami. K novej a mladej štátnosti patrí aj kultúra prezentácie vo svete. Začínali sme skoro
od nuly. Poučí nás EXPO 2010 a zodpovedne
sústredíme všetky mozgy, ktoré máme? Zdá
sa, že v tomto stále zaostávame aj za najbližšími susedmi z Európskej únie a nepoučili
sme sa z minulých svetových výstav. V historickom priereze vychádzajú prezentácie socialistického Československa úspešnejšie ako
expozície už samostatného Slovenska, a to
už stojí za zamyslenie sa.
Po kauze Starý most, Zimný štadión,
Hradný areál, Národný štadión, Dunajské
nábrežie, je návrh nášho pavilónu pre Šanghaj
ďalšou premárnenou šancou slovenskej architektúry. Sú to všetko významné architektonické zadania, ktoré mohli obohatiť slovenskú
architektúru i obraz mesta Bratislavy. Ich projekty nenaznačujú, že tu vzniknú mimoriadne
architektonické diela.
J. M. BAHNA

ARCHITEKTÚRA
A SPOLOČNOSŤ
POHĽAD

Úvahy o architektúre
Vzdelanie som nezískala v niektorom z technických smerov, a preto môj pohľad je skôr
emotívny a silne formovaný mojím estetickým vnímaním okolitého prostredia.
V prostredí, v ktorom som vyrastala, bolo
nám všetkým jasné, že ak niekto postavil
dom, bol to vždy výsledok nesmiernej
námahy a dlhodobého zhromažďovania
prostriedkov. Zároveň bolo samozrejmé,
že bývanie muselo mať svoju účelovú časť –
hospodárstvo. Dom sa staval pre viac generácií a úplne samozrejmé bolo, že v ňom
bude bývať ten, kto ho zdedí a aj preto ho
prirodzene bude tiež zveľaďovať. Ale stále
častejšie vidím vo svojom rodisku a stalo
sa tak aj v mojom prípade, že ten nasledujúci
v rade pomyslenú niť zveľaďovania pretrhne.
Rozhodne sa dom prestavať – aby bol predsa
moderný – za obeť skoro vždy padne hospodárska časť, keďže je nepotrebná a potom
prídu problémy v rodine a na konci je úplne
iný dom v rukách niekoho iného mimo
rodiny. Pred rokom, počas mesačného
pobyte vo Veľkej Británii som mala možnosť
viackrát navštíviť domy, kde bývali miestni,
ale skutočnosť, že tu sa dívajú na to „staré“
úplne odlišne, som paradoxne najlepšie
pochopila v miestnom pohostinstve – pube.
Všetko mi tu pripadalo pekné, účelné, každý
detail ako keby bol na svojom mieste.
Hostitelia sa pochválili, že tu sa takmer
nič nezmenilo už stovky rokov.
Keď sa dnes dívam na Bratislavu, ako
miesto, ktoré prenechávame našim potomkom, rozmýšľam, ako sa budú na ňu dívať,
v prípade že si zachovajú rovnaký pohľad ako
ja na svoj rodný dom. Iste budú kladne hodnotiť, čo sme dokázali zachovať a aj zveľadiť,
menej nás pochvália v miestach, kde sme len
zachovali a nezveľadili. A budú smutní pri
pohľade na miesta, kde sme niť pretrhli
a už nebude možné pokračovať.
Mám navyše obavu, že dnešná doba asi
nebude pozitívne identifikovateľná, že naše
desaťročia budú znieť skôr ako kakofónia
a nebude možné pochopiť pomocou architektúry, v akej dobe sme vlastne žili. Keď sa
prejdem centrom iného mesta kdekoľvek na
svete, je vidieť, v akej dobe bola príslušná
krajina na vrchole bohatstva. Nie som technický typ, ale nechápem, prečo popri budove
s primeranou kvalitou použitých materiálov
sa o 10 až 15 rokov neskôr postaví niečo
s do očí bijúcou zúfalou snahou ušetriť nech
to vyzerá akokoľvek. Asi je problém v tom,
a to nie je ťažko uhádnuť, že tí ktorí by mali

takýmto lapsusom zabrániť, to buď nevedia
a ani nemajú záujem, alebo sú možno aj
„motivovaní“. Zaujal ma zážitok môjho manžela zo jeho prvej cesty do Kanady. Po príchode domáci každú chvíľu odbiehali k oknu
a evidentne niečo sledovali. Nedalo mu to
a opýtal sa, čo sa deje také zaujímavé pred
domom. Odpoveď bola pre nás nepochopiteľná – je streda a v tento deň sa odvážajú
odpadky. Avšak na tento deň pripadol aj
štátny sviatok a nepracuje sa. A domáci
chceli vedieť, či tí, ktorí ho majú odvážať,
prídu aj vo sviatok. Prišli. A preto si myslím,
že naši potomkovia nás budú uznanlivo hodnotiť až potom, keď nastane doba, že väčšina
obyvateľov sa bude dívať z okien a bude
sledovať tých, ktorých si platíme zo svojich
daní. A tí, ktorých si platíme, budú robiť to,
čo asi robia mestskí páni na anglickom
vidieku. Jednoducho sa starať, aby sa krásno
udržiavalo, tvorilo a bola tu radosť žiť.
M Á R I A VA Š K O V I Č O VÁ –
M L Č O C H O VÁ
Ing. Mária Vaškovičová – Mlčochová – riaditeľka a konateľka spoločnosti AGAS. Spolupracovala so všetkými
televíznymi a rozhlasovými spoločnostami i printovými
médiami na Slovensku. Je spoluautorkou mnohých
mediálnych kampaní, autorkou a producentkou oceňovania osobností Slovenska prestížnou cenou Krištáľové
krídlo.
Krištáľové krídlo
Boh a či príroda nedala človeku krídla. Každý z nás si ich
musí nájsť sám. Niektorí ich hľadajú, iní sa s nimi narodia. Už jedenásty rok vždy hľadáme najlepšieho medzi
vynikajúcimi! Krištáľ je čistý a krídlo z neho je symbolom
jasnej a priezračnej myšlienky. Vždy patrilo a patrí
ľudom, ktorí nás obohacujú svojimi myšlienkami, vedia
sa povzniesť nad všedné okamihy, a doletieť v prúde
svojich myšlienok čo najďalej. Všetkým laureátom ceny
Krištáľové krídlo želáme, aby ich nikdy neopustila tá
zázračná schopnosť – lietať!
Doteraz získali cenu Krištáľové krídlo za architektúru
Ivan Matušík v roku 2007; Pavol Paňák, Martin Kusý
v roku 2008.
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Výzvou je nový územný
plán Košíc a účasť
na projekte Európske
hlavné mesto kultúry
Nielen o Košiciach ako Európskom
hlavnom meste kultúry 2013 sme sa
zhovárali s hlavným architektom Košíc
Martinom Drahovským.
Máte toho v architektúre už veľmi veľa za
sebou. O čom je architektúra a ako svoje
skúsenosti a názory presadzujete na poste
hlavného architekta?
Každá profesia a určite architektúra je o stanovení si prirodzeného rebríčka hodnôt.
V kreatívnych profesiách je to aj o jeho preverovaní, niekedy prekračovaní, prekvapovaní
novými nápadmi a riešeniami. Vždy je však
dobré si nakoniec položiť základné otázky
a pokúsiť sa odpovedať, či im riešenie zodpovedá. V práci hlavného architekta je to pre
mňa platforma pomáhajúca generovať hranice
ešte akceptovateľného. Dnešná doba globálneho pôsobenia finančných tokov – „strategických finančných partnerov“, ktorá dokáže
sústrediť mega financie, vytvára mega tlaky
na mega riešenia a možnosti mega úspechov
a mega sklamaní. Snažím sa skôr o rozvinuté
množstvo drobných kvalitných zásahov vytvárajúcich potenciálne mini úspechy aj mini
sklamania. Také si predstavujem zásahy do
našich miest a obcí. V súčasnosti sa s kolegami z UHA v Košiciach venujeme prerodu
veľkého územia, ale postupnými krokmi,
okolo rieky Hornád. Verím v spoluprácu
s veľkou architektonickou obcou zo Slovenska
i zahraničia. Veľkou výzvou je nový územný
plán Košíc, účasť na projekte Európske hlavné
mesto kultúry, ale aj diskusie s kolegami nad
riešeniami rôznych projektov a území v Košiciach. Na vlastnú tvorbu ostáva veľmi málo
času a po celodennom „driblovaní“ na úradníckom bojisku aj pomenej síl. Stále však projektujem. V závere minulého roka sme dokončili OPTIMU 2, v súčasnosti dokončili rekonštrukciu Katovho bytu a nádvoria Miklušovej
väznice i Katovej bašty v Košiciach – spolu
s Antonom Reitznerom – a realizuje sa kostol
a rodinný dom.

rosti kolega Michal Hladký. Prirodzene, UHA
úzko spolupracuje na celom architektonickom
programe.
Je zaujímavé pozorovať a vnímať pohľady
a potrebu architektonických diel v priebehu
času. V čase bežne plynúcom ľudia nepožadujú architektúru. Požiadavky na kvalitné
urbanistické či architektonické riešenie považujú za „prehnanosti“ a zbytočné požiadavky.
V čase udalostnom, teda čase, ktorý je poskladaný z momentov či periód, v ktorých sa dejú
významné udalosti – a ak takouto udalosťou
je vyhlásenie mesta za Európske hlavné mesto
kultúry – sa odrazu stávame nároční, senzibilní a požadovační či zažiadaní za architektonickým dielom, ktoré by totemicky zvýraznilo
danú udalosť. Zároveň je však pravdou, že
tieto udalosti, koncentrácia energie, sú
vhodné na to, aby vznikli výnimočné počiny
či diela. Každé mesto, ktoré kandidovalo na
EHMK, si vytipovalo aj program pre nejakú
výraznú realizáciu, či celý program realizácií.
V Košiciach azda najvýznamnejšie projekty sú
Centrum Base – Kasárne. Je to priestor bývalých „Jarošových“ kasární, v ktorých sídli
v súčasnosti EHMK a sú predmetom prebiehajúcej medzinárodnej architektonickej
súťaže. Verím aj realizácii Kulturparku v Košiciach. Veľmi zaujímavým je aj projekt výmenníky – Spots – kultúrne body okraja. Je to
transformácia výmenníkových staníc tepla,
ktorých technológia sa v súčasnosti zminiaturizovala oproti pôvodným rozmerom, a tak
môžu z nich na sídliskách vzniknúť mini
kultúrne objekty.

Aké projekty – prezentácie – impulzy a podobne súvisiace s architektúrou sa pripravujú v rámci vyhlásenia Košíc za Európske
hlavné mesto kultúry v roku 2013?
Celý program Európskeho hlavného mesta
kultúry je v súčasnosti už jasne štruktúrovaný
a riadený neziskovou organizáciou vytvorenou
mestom. Jej umeleckou riaditeľkou je Zora
Jaurová, výkonnou riaditeľkou Alena Vachnová a architektonický program má na sta-

Ovplyvnili architektonické skvosty Košíc
túto voľbu? Ak áno, ako, v čom? Prípadne –
prečo nie?
Hlavným mottom kandidatúry Košíc bol
Interface 2013 – Use the City. Interface transformácie zón priemyselných a kasárenských
na miesta kreatívnej kultúry, interface otvorenosti a prieniku kultúry do okrajových častí
mesta v nevyužívaných objektoch výmenníkov, interface dialógu, teda vytvorenia
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priestoru na stretnutie Východ – Západ
s prekročením schengenskej hranice aj interface environmentálny. Klasické architektonické skvosty Košíc hrali podporu a vytvárali
prostredie a pozadie. Ich úloha a aj ich využitie sú nezastupiteľné práve v dialógu ich užívateľov a nového spôsobu života, myslenia,
cítenia, komunikácie. Košice sú považované
za najekumenickejšie mesto v našom stredoeurópskom priestore. Tradičné ekumenické
podujatia, ktoré sa tu každoročne konajú,
majú hlavne veľkú vnútornú hĺbku a prepájajú
obyvateľov Košíc, ale zároveň získali už
aj značný ohlas v zahraničí. Samozrejme,
naša doba má možnosti orientácie na nové
priestory a kultúrne výrazové prostriedky
i orientáciu. Preto je potrebné tieto nové
impulzy podporiť, zvýrazniť a dať im aj
hmotnú – architektonickú podobu či priestor.
Centrum Košíc je najväčšou pamiatkovou
rezerváciou na Slovensku. Je prirodzené, že
považujeme za potrebné preniesť kultúru
a kvalitné architektonické realizácie aj do
iných mestských častí.
Myslíte si, ako hlavný architekt mesta,
že takéto akcie podnietia, respektíve
v pozitívnom smere ovplyvnia vzťah ľudí
k dobrej architektúre?
Určite sú takéto akcie mimoriadne významné
a pozitívne z mnohých hľadísk. V prvom rade
je to reflexia každého občana na prípravu podujatí a na dianie v meste. Tento záujem sa
vzhľadom na periodicitu určite prehlbuje a dostáva rozmer potreby. Potreby vedieť, čo sa
deje, čo sa postaví. Dnes sa mi zdá, že sa
postupne prechádza do štádia, keď ľudia začínajú sami uvažovať a prichádzať s požiadavkami na určité podujatia, ktoré by sa mali
uskutočniť. Je to už ďalší krok k vytvoreniu
spolupatričnosti a angažovanosti. Verím, že sa
podarí zrealizovať niekoľko architektonických
programov a že vtiahnu obyvateľov Košíc do
deja, do kultúry, že sa príjemne rozvinie lokálpatriotizmus. Každé mesto má obdobia rozvoja ekonomiky, sociálnej sféry i kultúry.
Košice boli vždy významným kultúrnym centrom regiónu. Som presvedčený, že v súčasnosti práve vzdelanostná a kultúrna ekonomika spolu s participáciou a mini zásahmi
spojenými so vznikom architektonicky hodnotných priestorov na sebarealizáciu nám
pomôže vymaniť sa z krízy mega očakávaní
a mega sklamaní. V architektúre to určite platí
a príklady realizovaných diel v predchádzajúcich Európskych hlavných mestách kultúry –
priestorovo nám najbližšie Rakúsko s mestami Graz a Linz – sú toho dôkazom.
Vráťme sa aj k spolkovému životu. V čom by
mal architektom pomáhať Spolok architektov Slovenska?
Pre mňa otázka stála vždy skôr opačne.
V čom ja viem pomôcť spoločnému dielu,
smerovaniu, diskusii? Ako ja viem participovať na tom, aby sa veci pohli? Organizovanie
výstav, presadzovanie architektonických

súťaží, propagácia dobrej architektúry, spoločné diskusie o tvorbe, ale aj o podmienkach
tvorby a ich spoločné presadzovanie, to je pre
každého z nás maličká parketa, ktorá spoločne
vytvorí spolok. Sú toho schopní starší, ale aj
mladí kolegovia. Naša profesia prirodzene
generuje ľudí zaujímajúcich sa o veci verejné.
Čo by ste chceli zmeniť v práci spolku,
môžete k tomu konkrétne prispieť?
Spolková globálna činnosť je o finančných
možnostiach. Tu by sme potrebovali naozajstný finančný manažment, aby sa reprezentanti spolku mohli venovať hlavne odbornej
činnosti. A spolková lokálna činnosť je v angažovaní, vzájomnom stretávaní a mieste, kde
vždy nájdem niekoho na „dišputu“. Verím, že
v nejakej forme sa ešte v Košiciach obnoví
klub. Pokúsili sme sa vytvoriť diskusné utorky
na UHA. Žiaľ, sťahovanie na magistrát prerušilo tieto aktivity. Pokúsime sa opäť.
V čom vidíte najväčší problém architektov –
architektúry v súčasnosti; máte riešenie?
Nadmiera informácií a možností uberá z koncentrácie. Tento fenomén sa prejavuje v každej profesii, ale v tvorivých profesiách musí
byť časový stres kompenzovaný pokojom
zahĺbenia, a až následne „tvorivým nepokojom“. Práve ten nepokoj – ale kompilačný –
považujem za vážny problém spoločnosti
a teda aj mnohého, čo sa dnes prezentuje
ako architektúra.
Ako by ste charakterizovali svoj vzťah
k regiónu a mestu, kde pôsobíte?
Napriek, ba práve možno práve preto, že
pôsobím v medzinárodných architektonických

Moja profesijná
cesta
Stavebná fakulta SVŠT,
Bratislava, odbor architektúra
1969 – 1975
V 70. rokoch jestvovali mamutie
všeobecné, a spolu s nimi menšie
– rezortné projektové organizácie.
V Košiciach zhodou okolností
jestvoval ateliér Športprojekty,
vygenerovaný pôvodne prof. Kramárom, v ktorom sa projektovali
ešte stavby pre MS 70 v klasickom
lyžovaní na Štrbskom plese. Profesor Kramár tam už síce nebol, ale
jeho blízky spolupracovník a aj
spoluautor mnohých objektov Ján
Šprlák–Uličný viedol tento ateliér,
v ktorom sa sústredila väčšia skupina v tých časoch mladých absolventov – dnes osobností architektúry (Peter Pásztor, Štefan Zahatňanský...). Je prirodzené, že som
bol rád, keď ma prijali do tohto

organizáciách a mal som možnosť precestovať a spoznať mnoho miest i lokalít, je moja
tvorba a myslenie orientované na čo najlepšie
spoznanie regiónu, jeho architektúry, zvykov
a všetkých druhov prejavu. A následne pretavenie do novej podoby, rozvinutia pôvodného.
Je preto len prirodzené, že mám dostatočne
„presnorené“ zákutia východného Slovenska
a že sa niekedy celý víkend pešo, na bicykli
či autom „táram“ po Košiciach a obzerám –
vnímam ich zákutia. Každé mesto má svoj
potenciál. A dobré, dlhodobé, strategické,
ale aj každodenné praktické rozhodnutia
sa dajú urobiť iba čo najdokonalejším poznaním existujúceho stavu a jeho porovnaním
s už zažitým riešením niekde v inom meste.
Toľko k vzťahom. A tvorba, tá hádam hovorí
sama za seba dosť jasne.
Vaša naj- architektúra na svete?
Každú architektúru vytvárajúcu symbiózu
s prostredím si vážim a snažím sa vniknúť
do jej podstaty. Architektúra a urbanistické
zásahy majú dlhodobý charakter a aj kritériá
na ne kladené sa vyvíjajú aj prirodzene menia.
Je šťastím, keď hodnoty – vnútorné a výrazové – sú v súzvuku. Významných a výrazných diel vzniklo v priebehu dejín nesmierne
množstvo. Ako študent som obdivoval
Niemayerovu a Costovu Brazíliu. Potom
som čítal množstvo kritiky na toto dielo.
Po spoznaní reality mám stále veľký obdiv
k vládnym objektom, katedrále i obytným
jednotkám. Prázdne priestory hlavnej osi
zatiaľ vyvolávajúce otázky môžu byť výzvou
pre budúce generácie. Za vynikajúce považujem realizácie organickej architektúry
Makovcza, Eklera a celej skupiny „školy

kolektívu. Vysoko nasadená latka
kvality architektúry v ateliéri
a 6 mladých architektov prijatých
v priebehu pár rokov spolu so
všetkými kolegami rozvinuli výnimočnú pracovnú atmosféru, ktorú
ešte podporil príchod nového „šéfa“
Ladislava Greča. Spolupatričnosť
so Športprojektou Bratislava a Žilina, zaujímavé zákazky, slabé platy,
ale možnosť pracovať po nociach
cez „fond“ – to všetko je škola, akú
zažila generácia architektov tých
rokov. Koncom 70. rokov utvoril
Hydroconsult Bratislava expertnú
skupinu architektov v Alžírsku, kde
som strávil 3 roky. Mať možnosť
cestovať autom cez Európu a poznať
architektúru Francúzska, Španielska,
Švajčiarska – celej juhozápadnej
Európy, a zároveň pracovať na okraji
Sahary a precestovať historické praveké miesta osídlenia i staroveké
rímske mestá na Africkom kontinente, boli momenty získania veľkej
úcty k histórii aj prírode. Určite od
vtedy som nadobudol veľmi silný
vzťah k regionalizmu v novo rozvi-

tovarišstva“ Karoilyho Kossa, práce Glena
Murcuta z Austrálie i bývalú centrálu ING
v Amsterdame, či Kenzo Tangeho štadióny
pre OH v Tokiu.
V ostatnom čase sa skláňam pred prekrásnymi, neveľkými, ale mnohými kvalitnými
realizáciami v Rakúsku. Práca, ktorú urobili
na poli realizácie architektonickej politiky
v konkrétnych príkladoch sa dá iba
obdivovať.
A keď sa pozriete na Slovensko, prípadne
najbližší región?
V regióne sú to stavby spojené s prírodou
a prostredím, hlavne drevené kostolíky,
Jurkovičove cintoríny na poľsko-slovenskom
pohraničí. K tým by som zo súčasných
priradil aj vojenský nemecký cintorín od
Maníkovcov, obdobne ako aj cintorín pri
Važci. Prekrásnym príkladom na svoju dobu
absolútne technologicky progresívnej architektúry je kostol v Muli, Kramárove a Šprlákove realizácie k MS 70 na Štrbskom plese,
V Košiciach sú to Oeschlegerove stavby –
banka na Bačíkovej , Poláškov dom pre bankových úradníkov. Pri nových stavbách popri
nespornej kvalite architektonického výrazu –
Steel aréna, Priemyselná banka – mi prekáža
ich „nevtesnanie sa“ do prostredia. Za dobrú
považujem aj Galériu 1 na Terase v Košiciach,
zatiaľ čo jej pokračovanie už tiež prekročilo
mieru vtesnania sa. V prírodnom aj v mestskom prostredí vie kvalita architektúry upútať,
ale jej začlenenie do štruktúry prostredia má
pre mňa podstatnejší význam.
Za rozhovor ďakuje
B E ATA V R Z G U L O V Á

nutej polohe. Pôvodné mestá ako
Ghardaia, ale aj transformácia tradičnej architektúry do nových foriem
moderných hotelov francúzskym
architektom Pouillonom zanechali
nielen vo mne, ale určite v celej generácii architektov zo Slovenska,
ktorí tam pracovali, obrovské dojmy.
Po návrate v 80. rokoch sa začala
formovať skupina architektov v diskusiách v košickom Klube architektov a neskôr na stretnutiach na
Spišskej kapitule. Posledné sme
absolvovali s kolegami z Maďarska
tesne pred novembrovými udalosťami 1989. Vtedy sme sa prakticky
akoby nepriamo rozhodli s Petrom
Pásztorom na spoločnej tvorivej
ceste. Logickým vyústením bolo
vytvorenie spoločného ateliéru v júli
1990. Nasledovala krátka stáž v Kanade a účasť na kongrese UIA 1990
v Montreale a po návrate dokončenie zákaziek v Športprojekte a práca
vo vlastnom ateliéri s vynikajúcimi
mladšími kolegami, Lacom Friedmannom, Rasťom Rozmanom a Paľom Šimkom a vtedy ešte študen-

tom Richardom Neufeldom. Najprv
byt na 13. poschodí, potom priestory v rozpredávajúcej sa budove
a nakoniec barak bývalého staveniskového zariadenia sa stali naším
domovom. Cez ateliér už prešlo viacero nových autorizovaných architektov, kolegovia si vytvorili vlastné
ateliéry. Pošťastilo sa nám urobiť
pár dobrých stavieb – hotel Bankov,
kostol Lovinobaňa, letecké múzeum...), získať profesionálne uznanie
(cena Dušana Jurkoviča, nominácia
na CE-ZA-AR), vyhrať pár súťaží
doma aj workshopov v zahraničí
(Varna s R. Kachlíkom a M. Chudíkom, Czestochowa s R. Mokrišom
a J. Los-Chvancom...). A začali sme
sa venovať škole – najmä Peter
Pásztor, a pôsobeniu v medzinárodnej architektonickej diplomacii –
to skôr ja. Vyústilo to do 6 rokov
v rade UIA (1999 – 2005) a 3 roky
viceprezidentovania v UIA (2005 –
2008). V súčasnosti som hlavným
architektom Košíc.
MARTIN DRAHOVSKY
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Kancelárie
Progastro
Digital Park II
Autorky projektu: Alexandra
Vrtáková, Katarína Striežová,
Soňa Salnerová
Architekt: winwin – architektonická kancelária s.r.o.,
Bratislava
Objekt: Kancelárie Progastro
s.r.o.; Digital Park II,
Bratislava
Klient: Progastro s.r.o.

Novovzniknutý objekt administratívneho komplexu Digital Park II
okrem novej architektúry priniesol
aj možnosť vzniku zaujímavých
individuálnych interiérov. Jednotliví nájomníci dostali možnosť
stvárniť nimi prenajímaný priestor.
Tento bol do značnej miery
ovplyvnený hmotou a priestorovým riešením objektu ako takého.
Počas tvorby interiéru bolo nutné
zohľadniť aj niektoré požiadavky
architekta budovy. Aj napriek
týmto obmedzeniam sa však
podarilo vytvoriť priestor s rukopisom architekta a individuálnymi
požiadavkami majiteľa. Výsledok
tak rešpektuje architektúru a spolu
s ňou vytvára harmonický celok
v podobe v moderného a nadčasového interiéru.
Najzložitejším bodom bolo
vytvorenie kombinovanej dispozície, čiže oddelených kancelárií
a otvorenej kancelárskej plochy
v mieste, kde sa predpokladalo
o vytvorení len takzvaného „open
spaceu“. Oproti vstupu je situovaná recepcia s čakacou zónou
pre návštevy. Už prvý kontakt s interiérom by mal návštevníka oboznámiť s predmetom podnikania
spoločnosti. Priestor recepcie je
doplnený improvizovaným atypovým barovým pultom s kávovarom a barovým sedením. Takýmto
spôsobom sme sa snažili vystihnúť aj charakter firmy, keďže cieľom bolo vytvoriť príjemné kancelárske priestory s atypovými prvkami odchyľujúcimi sa od klasického administratívneho štandardu
a s ohľadom na dobrú pracovnú
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atmosféru. Samostatné kancelárie, ktoré boli vytvorené pre zvýšenie pracovného komfortu zamestnancov však ostali od spoločného
priestoru oddelené len bezrámovými zasklenými stenami. Takto
zabezpečili vizuálny kontakt s okolím. Celkový riešený priestor sa
tak opticky nezmenšil a zároveň
sa presvetlila spoločná komunikácia, ktorej poloha bola daná situovaním spoločného komunikačného jadra budovy. Architektúra
budovy jasne ovplyvnila dispozíciu
vďaka centrálne umiestnenému
jadru, zužujúcemu sa pôdorysu.
Presvetlenie miestností bolo
možné len z jednej strany, preto
má celý pôdorys lineárny charakter. Dispozícia je ukončená dvoma
kanceláriami vedenia spoločnosti,
ktoré profitujú z výhľadu na Nový
most a hrad.
Na dosiahnutie nadčasovosti
sme sa rozhodli zvoliť monochromatické ladenie farieb stien a nábytku, v kombinácii s farebne kontrastným kobercom. Celú kompozíciu sme doplnili výraznými solitérmi a materiálovými a farebnými
akcentami. Požiadavkou investora
bolo vniesť do interiéru niekoľko
dizajnových nábytkových „evergreenov“. Ďalším dôležitým limitom
bolo stvárnenie všetkých stien tak,
aby neostali čisto biele. Preto sú
na dosiahnutie príjemnejšej atmosféry steny spoločných kancelárskych priestorov natreté jemnou
krémovou farbou, doplnené čiernobielymi fotografiami prevádzok
patriacich do portfólia spoločnosti.
Štandardné pracovné miesta dopĺňajú kontrastné čierne stoličky
a sivé metalické paravány. Priestor
otvorenej kancelárie je opticky
oddelený solitérnou skriňovou
zostavou s akcentujúcim zeleným
čalúnením a „stenou“ vytvorenou
z umelých priesvitných rias.
Hlavným prvkom v priestoroch
kancelárií vedenia firmy a v zasadačke sa stal drevený obklad
z exotickej dreviny. Jeho členenie
je jednoduché, aby vynikla
samotná drevina – jej kresba
a farba. Rovnaký materiál sa použil
aj na stolové pláty v týchto miestnostiach, aby dostali jednotný
materiálový charakter. Pre podporenie tohto akcentu v miestnos-

tiach použili pohľadový betón,
ktorý vytvoril neutrálnu plochu
pre umiestnenie umeleckých diel.
Práve vďaka nim má každá kancelária známky individuality a prezentuje charakter a záujmy jej
majiteľa. Nábytok v miestnostiach
sme zvolili tak, aby dopĺňal tieto
výrazné akcenty a skôr ako farbou,
upútal pozornosť svojim dizajnom.
Pri tvorbe tohto interiéru sme
dávali dôraz najmä na použité
materiály a kvalitu prevedenia.
A L E X A N D R A V R TÁ K O V Á
Foto: Neudoerfler
F Ó R U M A R C H I T EK TÚRY
2 – 3/2010
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ZO SVETA

ARCHITEKTÚRY
„As Time Goes
By“ – 2010
Čas beží neúprosne. Nedávno
sme oslavovali milénium. Už
máme za sebou prvé desaťročie.
Aj tento rok vám predstavujeme
architektúru na PF-kách. Túto tradičnú rubriku zaraďujeme každý
rok do Fóra architektúry č. 2 – 3
a tým budujeme tradíciu tohto
originálneho média. Postupne
získavame materiál, ktorý autenticky doplní iné pramene dejín
našej architektúry. Je to výber
z novoročeniek, ktoré prišli do
redakcie a na sekretariát Spolku
architektov Slovenska, doplnený
vybranými kúskami zo súkromných archívov. Napriek množstvu
efektných mailových pozdravov
si vážime všetkých tých, ktorí si
dali námahu a vytvorili vlastné
malé výtvarné dielo. Aj tu prebieha
diskusia či má tlačené médium
budúcnosť, alebo ho nahradí elektronické. Tak ako pri knihách vznikajú stále krajšie a výpravnejšie
publikácie, aj pri PF dostávame
kúzelné, vtipné grafické dielka.

A69 Architekti

Kusý Paňák

Martin Kohlbauer

ÚHA Košice

red.

Architektonický atelier BP

Peter Brtko

Jiří Suchomel

Drahovský – Pásztor Architekti a spol.
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ARCH•EKO

Šujan-Stassel

Architektonické štúdio Atrium

Architektonické štúdio arz

Ruller

Architektonická kancelária Ľubomíra Závodného

Weberovci

CD Cvengrošová – Droppa

AK – II

Casua

Patrícia Kvasnicová a Tibor Zelenický
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MADEexpo
Milano Architektura
Design Edilizia
Fiera Milano, Rho,
3. – 6. február 2010
Taliansky úrad pre zahraničný
obchod zorganizoval 19. januára
v Bratislave predstavenie veľtrhu
MADEexpo. Zástupcovia veľtržného manažmentu a združenia
Federlegno prezentovali zameranie
tohto stavebného veľtrhu, ktorého
tretí ročník sa následne konal
3. – 6. februára. Zástupcovia združenia Federlegno informovali našu
odbornú verejnosť o ponukách
talianskeho drevárskeho priemyslu. Používanie dreva ako stavebného materiálu stúpa aj u nich.
Okrem toho je Taliansko významný
svetový producent nábytku a drevených polotovarov. Firma Fantoni
je líder vo výrobe MDF dosák
a akustických obkladov.
Na pozvanie talianskeho
partnera sa na veľtrhu zúčastnili
zástupcovia slovenských partnerských združení a odborných vydavateľstiev. MADEexpo sa konalo
v novom výstavnom areáli Rho.
Jeho autor Massimiliano Fuksas
vytvoril veľkorysý koncept, ktorý
poskytuje výstavné priestory so
všetkým luxusom. Naši architekti
poznajú areál z výstavy nábytku,
ktorá sa tu bude konať aj tento
rok v apríli a Združenie interiéru
a designu Spolku architektov
Slovenska organizuje aj tento
rok zájazd na veľtrh. Fluidné konštrukcie prekrývajúce ústredný
mall sú vyjadrením ústrednej
témy veľtrhu – Konštrukcie budúcnosti. Veľtržný areál má logiku,
vzlet a variabilitu. MADEexpo je
organizácia, ktorá zabezpečuje
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aj prípravu svetovej výstavy
EXPO 2015 MILANO. Jeho urbanistické koncepcie už boli publikované a začína sa prípravná fáza
realizácie.
Organizátori sústredili pozvaných novinárov z celého sveta
do nového design hotela Boscolo
Exedra v centre Milána, neďaleko

dizajnérskych uličiek a ulice
Montenapoleone, kde sídlia renomované značky svetovej módy.
Miláno zahájilo ofenzívu vo svojej
ambícii stať sa centrom veľtržnej
Európy, ktorá bude vrcholiť na
EXPO 2015.
J. BAHNA
F Ó R U M A R C H I T E K TÚRY
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Príhovor Evy Jiřičnej
„Je důležité být profesionálem,
ale vše dává smysl pouze pokud
porozumíme tomu, jak být na prvním
místě člověkem.“
Slávnostné zasadanie Vedeckej rady STU
v Bratislave pri príležitosti udelenia čestného
titulu doctor honoris causa profesorke
Eve Jiřičnej, sa konalo v piatok 4. decembra
2009. V Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici
v Bratislave po slávnostnej ceremónii odznel
príhovor čestnej doktorky Evy Jiřičnej, ktorý
venovala tiež zúčastneným študentom:
„Jsem nesmírně poctěna titulem, který jste
mi udělili a jsem si vědoma, že je mnoho
jiných architektů a odborníků, kteří by si
titul zasloužili více než já.
Událost jako tato je jakousi výzvou k přemýšlení nad sebou samou a nad minulostí,
kterou jsem měla štěstí prožít a nad budoucností těch, kteří přijdou po mně.
Když jsem byla studentkou architektury
a později mladou architektkou, slyšela jsem
neustále větu “to se nedá postavit”. V posledních letech se tato věta vytrácí nebo snad už
vytratila z našeho profesního jazyka. Je to
jistě zásluha lidských schopností v oblasti
vědy, teorie a praxe a je to také výsledek
technologie, která nás obklopuje na každém
životním kroku a která jde dopředu rychlostí
blesku. Přiznávám, že to může znít pozitivně
pro některé a negativně pro druhé. Stejně jako
může být využívání technologie pozitivní silou
ve smyslu zlepšení i záchrany našich životů
a umožňující nám kvalitu života, o kterém
jsme snili, technologie může být zrovna tak
zhoubná, ničící a destruktivní.
Technologie je nástroj, vynalezen člověkem
k tomu, aby mu sloužil, ale technologie
s námi sama o sobě nesdílí emoce, instinkt
ani zodpovědnost. Stejně tak technologie
neoplývá morálkou a lidskostí, které jsou
jádrem naší existence.
Architektura je ovlivněna mnoha věcmi,
nejenom technologií, ale právě tak jako technologie může potěšit, docílit příznivých
výsledků a být obdivována může také rozčarovat, ničit a zraňovat.
Jak v minulosti tak i v přítomnosti posouvání limitů technologie umožnilo a umožňuje
realizovat pozoruhodné architektonické monumenty, inženýrské zázraky a nezapomenutelné
výsledky. Na druhé straně se však nevhodné
materiály a techniky, nerespektování životního
prostředí, komplikace neumožňující snadné
udržování budov, staly terčem diskuse, kritiky
a nespokojenosti.
Nedostatečné porozumění, neporozumění
a zneužití technologie hraje velkou úlohu ve
vytváření nepohodlí, ale i beznaděje a utrpení.
Technologie se narodí jako malé dítě se
všemi předpoklady se vyvinout ve vynikajícího
člověka a má i předpoklady se stát geniem.
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A jako dítě potřebuje rodiče, kteří by ho
vychovali s láskou, trpělivostí a disciplinou.
Zrovna jako v životě novorozeného dítěte
je třeba rodiny, školy, přátel a společnosti,
v architektuře podobně jsme vždy obklopeni
kolegy, členy profesionálního týmu, specialisty, klienty, institucemi a v neposlední řadě
těmi, co naše návrhy realizují. Ač začneme
mnohdy cestu s lišícími se názory, musíme
spolupracovat na cestě od konceptu přes
všechny fáze projektu až k poslednímu detailu
a nakonec se musíme dostat společně k danému cíli.
Spolupráce, postupování přes velké
i malé překážky, objevování, učení se jeden
od druhého a napětí, sdílené celým týmem je
ta nejvzrušující, nejnáročnější a také nejvděčnější stránka kreativního procesu.
Závisíme všichni na znalostech a zkušenostech, které jsme získali a které sdílíme
jeden s druhým . Musíme si celý život vážit
těch, kteří nám znalosti a zkušenosti předali
a kteří nás naučili se učit.
Není tajemstvím, že velmi často se architekt naučí na stavbě nebo ve výrobním procesu od těch, kteří ví jak dát dohromady dva
kousky ocele, vyleštit svár, vytvořit nevytvořitelný tvar a postavit kousek komplikovaného
dřevěného stolu nebo křesla. Jsou to ti, kteří
za nás vyřeší ty nejnesmyslnější detaily, které
jsme si jako architekti vymysleli, jsou to také
ti, kteří v mrazu, prachu, blátě a s neobyčejným fyzickým vypětím dají architektům
porozumění a pochopení, které škola nebo
kancelář s počítači nemůže nahradit. Jejich
zkušenosti jsou mnohdy cennější než pětisetstránková vědecká kniha nebo odborná esej.
Je třeba úsilí celého týmu, aby se dokončila i ta nejmenší stavba stejně tak jako bylo
potřeba celého týmu, aby Apollo 13 přistálo
zpátky na Zemi. Současně je třeba ještě vět-

šího týmu, který by přinesl do našich srdcí
lidskost.
Je důležité být profesionálem, ale vše dává
smysl pouze pokud porozumíme tomu, jak
být na prvním místě člověkem.
Než skončím, chtěla bych se obrátit k těm,
kteří otevírají nové dveře do neznáma a vstupují do nové, vzrušující neprobádané budoucnosti.
Pamatuji si, že jednou mi maminka ukázala
velmi staře vypadající knihu s těžko čitelným
písmem, ze které se vyklubal deník mého
dědečka. Ten starý muž, kterého jsem znala
pouze z fotografií, příběhů a blednoucích
vzpomínek, byl velmi organizovaný člověk,
který si zaznamenával informace týkající
se práce a důležitých událostí do svého
deníku na straně pravé a malé vtípky, veselé
poznámky o životě obecně, o svých přátelích
a rodině na straně levé.
Na jedné z těch stran jsem našla skoro
nečitelný rým: „Vždycky to tak bylo, nebude
to jiný, tátové jsou hloupí, mají však chytré
syny.“ Jistě by nevadilo, kdyby otcové byli
hloupí, kdyby ale potom jejich chytří synové
jednou zachránili svět.
Nejsem si jistá, zda mohu vyjádřit tu
správnou dávku sarkasmu, obsaženou
v tomto rýmu, ale s úsměvem si mohu velmi
jasně představit 16 letého chlapce a muže na
svém vrcholu, jak spolu vedou „přátelský“
rozhovor otce a syna, který jsme všichni
z nás ať tak či onak jednou zažili.
Dnes tu ale není čas na žádnou ironii,
raději se podívejme na tu pozitivní stránku
tohoto příběhu.
Můj dědeček byl již dlouho po smrti, když
tento jeho „chytrý“ syn sbíral medaile za statečnost coby partyzán ve 2.světové válce,
když obdržel ocenění za vynálezy a objevy ve
své práci, čestné tituly a citace v učebnicích.

Ano – přeci jen to byl chytrý syn!
Chtěla bych se obrátit k vám – budoucí
chytří synové a dcery – kteří jste dokázali, že
jste schopni překonat všechny překážky, které
vám „ti staří“ staví do cesty, že jste schopni
vstoupit do světa profesionálů, kde se vám
bude více než dobře dařit.
Mou povinností dnes je vám říci, jaký že
ten „nový svět“ bude.
Samozřejmě, že bych si mohla hrát na
chytrou a nějakou příhodu vymyslet, ale
raději se obrátím na skutečného vypravěče,
Woodyho Allena, který jednou řekl: Jestliže
chcete pobavit pána Boha, sdělte mu své
plány do budoucnosti.
Přemýšlím kolik z nás by zůstalo věrných
svým profesím, kdybychom dopředu věděli,
jak budou naše plány a ambice provázeny
problémy a kolik obětí nás to bude stát,
abychom dosáhli spokojenosti.
Na druhou stranu, jaká by to byla nuda,
kdyby naši potencionální klienti neexistovali,
projektanti a úřady nevznášeli požadavky,
když ty o které si řekly byly na prvním místě
nesplnitelné, kdyby střechy nezatékaly
a klimatizace vždy dobře fungovaly, kdyby
všichni plnily své sliby, kdyby všechen nábytek a vybavení vždy přesně sedělo jak má
a nikdy by se na nic nezapomnělo.
Bylo by ještě nepříjemnější, kdyby se klientům vždy líbilo vše, co jsme pro ně navrhli
a co by bylo následně obdivováno našimi
kolegy profesionály a odborným tiskem.
Mohu vám slíbit toto: nemáte žádnou
šanci, že byste vstoupili do takového světa.
Je to pravděpodobně bolestná pravda,
říci, že prostě nemůžete vyhrát, ale věřte mi,
že to i tak stojí za to.
Ještě jednou sáhnu po kousku moudrosti
z mé České minulosti a vytáhnu citát prvního

Naša Alma Mater
V poslednom čase sa dosť často
hovorí a píše o Alma Mater v rôznych
profesiách. Zišlo mi na um, že bolo
by dobre pripomenúť tú našu Alma
Mater, teda Fakultu architektúry
a pozemného staviteľstva na SVŠT
v Bratislave, teraz na STU, ktorú
sme ukončili štátnicovými skúškami
v roku 1952. Z ukončujúceho roku
štúdia vyplýva, že sa dožívame osemdesiatky a že mnohí naši spolužiaci
nás už opustili.
Tak pekne poporiadku: maturovali
sme v roku 1948. Presne štyri
mesiace pred našou maturitnou skúškou stihol ČSR takzvaný víťazný
február. Vtedy sa to písalo s veľkými
písmenami a zaniklo to až v novembri
1989. Nechcem analyzovať dejiny
našej republiky, ponechám to radšej
historikom. Chcem písať o našom
štúdiu a čo s ním súviselo. Vtedy sme
ešte neboli samostatnou Fakultou

prezidenta Československé republiky T. G.
Masaryka: „Největším darem člověčenstva
jsou věčné touhy, věčný žal a nedostižné
ideály. Není již ideálem splněný ideál.“
Mně osobně dlouho trvalo, než jsem
si uvědomila, že to čeho jsme dosáhli není
to důležité. Důležité je to, kam míříme, v co
doufáme, o co se modlíme – jednoduše to,
co nemáme.
Přesto, jakkoliv naplníme své ambice,
nikdy nesplníme svá očekávání třeba jen
o jednu setinu milimetru nebo setinu vteřiny.
Ideál je nereálný, dokonalost existuje
pouze v naší představivosti.
Ale kdykoliv se je snažíme dosáhnout, vždy
se dostaneme o kousek blíž k danému snu
a to nás motivuje k tomu, sáhnout ještě výš
pokaždé, když se nám naskytne příležitost.
Včerejší sen může být realitou nebo zklamáním dneška, ale současně se rodí sen nový
a příběh pokračuje.
Ztráta snů a ideálů, naděje a touhy je
znamením nešťastného věku stáří.

architektúry a pozemného staviteľstva, boli sme pričlenení k Dekanátu
odboru inžinierskeho staviteľstva
SVŠT v Bratislave. Štúdium architektúry v tomže období malo deväť
semestrov. Keďže politický systém
(dvojročnice a päťročnice) potrebovali inžinierov architektov, tak nám
štúdium skrátili o celý semester.
Ešte pripomeniem, že do štúdia nám
vsunuli predmet „marxizmus-leninizmus“, ktorý nám nevoňal, no musel
byť a pri ústnych štátnicových skúškach bol prvoradý. A, až po úspešnom absolvovaní tohoto predmetu
nasledovala obhajoba štátnicového
projektu.
V tomto príspevku chcem spomenúť našich profesorov, ktorí nás pripravili na náročnú prácu architektov.
Boli to väčšinou páni profesori
z Čiech, pretože v tom období ešte
nebolo dosť slovenských architektov,
schopných aj vyučovať. Na pomoc
som si vzala môj index (výkaz štúdií),
aby som azda nevynechala niektorého
pedagóga. Mená som odpísala

Není v našich silách zastavit vrásky
a fyzické problémy, ale vždy si můžeme
uchovat své sny, představivost, dychtivost
po vzdělání a objevování, odhalování. To je
způsob, jak udržet naši mysl mladou na tak
dlouho, jak jsme jen schopni. Takže děkuji
vám všem.
Nakonec bych ještě ráda vyjádřila několik
přání všem mladým kolegům:
Doufám, že si budete moci ze svého povolání udělat nejlepšího přítele, se kterým půjdete životem bez rozchodů, zklamání a hádek.
Jen tak, že budete to co děláte milovat,
to můžete dělat dobře.
Doufám, že zůstanete alespoň v jistém
smyslu neustálými studenty, s myslí otevřenou každému novému poznání a objevům,
které budoucnost nabídne.
Budete obklopeni spolupracovníky i lidmi
pro které budete pracovat a já doufám, že se
také oni stanou vašimi přáteli.
Doufám, že vaši klienti nebudou postrádat
lidskosti a úřady nebudou úřadovat.
Doufám, že se nikdy nenecháte odradit
překážkami, přejdete je s úsměvem a humorem a vaše duše zůstane nedotčená. Doufám,
že se všichni budete radovat z úspěchu, jestli
taková věc vůbec existuje.
V životě máme dvě období. V tom prvním
se těšíme z profesních výzev a uznání, usilujeme o identitu a mimořádné úspěchy za které
na sebe můžeme být sami pyšní.
V tom druhém období – a z této pozice
k vám já dnes promlouvám – čerpáme
potěšení z úspěchu těch, které jsme vychovali, pomohli utvářet a v jistém slova smyslu
vedli.
Bude se jim dařit lépe, než se kdy dařilo
nám a je to jejich úspěch, na který budeme
pyšní.“

presne podľa vyučovacích predmetov
v jednotlivých ročníkoch. Ak sa to isté
meno opakovalo pri výučbe vo viacerých ročníkoch, uviedla som ho len
raz. Samozrejme, že sú to mená pre
nás vzácne a tým sa chcem poďakovať našim profesorom, hoci je to
„in memoriam“.
Ešte poznamenávam, že v indexe
sú uvedené len priezviská bez akademických titulov: Schwarz, Staríček,
Cenek, Lederer, Andrusov, Chrobák,
Piffl, Struhár, Koula, Briška, Stancel,
Rehák, Stefanec, Zlocha, Kramár,
Hruška, Belluš, Karfík, Kedro,
Medvecký, Kocka, Mišík, Wiinsch,
Starý, Gal a Hännauer. Prvé priezvisko patrilo profesorovi matematiky
v prvom ročníku a posledné profesorovi priemyselných stavieb v štvrtom
ročníku. Títo páni nás vyučovali
v školských rokoch 1948/49 až
1951/52. Druhú štátnu skúšku sme
vykonali 10. júla 1952 a promóciu
sme mali 19. júla 1952.
Ešte sa v krátkosti zmienim o našom ročníku. Promovalo nás 59

(z toho 7 dievčat). Pri poslednom
našom stretnutí v júni 2007 sa nás
zišlo 20 z 35 ešte žijúcich. Viem, že
nás ubúda – je to zákon prírody. Mala
by som uviesť mená tých najúspešnejších, avšak ak by som na niektorých zabudla, mohli by sa uraziť.
Radšej napíšem, že sme boli všetci
úspešní. A je to pravda, veď sme pracovali nielen doma, ale aj v zahraničí
na expertízach. Publikovali sme, vyučovali na stavebných fakultách a školách a vôbec splnili sme náročnú
prácu tvorcov životného prostredia.
Obstáli sme v povojnovom období,
v období okupácie (myslím tým roky
1968 až 1989) a obstojíme aj v terajšej veľmi náročnej dobe. Rady tých
najstarších ročníkov sa zmenšujú, no
nahrádzajú ich mladší kolegovia plní
elánu a sily popasovať sa s modernými trendmi v architektúre. Vďaka
Ti, naša Alma Mater, ktorá si sa
časom rozvetvila a vychovala si
veľa skvelých architektov.
ĽUDMILA MIČINSKÁ
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102 ročný
Niemeyer
realizoval
auditórium
v Ravello

Toto nádherné mestečko nad Amalfi
v Kampánii má šancu stať sa Salzburgom juhu. Slávnostné otvorenie
„Niemeyerovho auditória“ sa konalo
29. až 31. januára 2010. Ravello leží
na nádhernej náhornej plošine nad
Costierou Amalfitánou. Svojou nádhernou polohou lákalo od stredoveku
šľachtické rody bývalej mestskej republiky z Amalfi. V devätnástom storočí
Ravello navštevovali významní umelci
v rámci svojich talianskych ciest.
Vo Vile Rufolo býval aj Richard Wagner
a tu našiel inšpirácie pre svojho
Parsifala. Aj doteraz sa v amfiteátri
tejto vily s nádherným výhľadom na
pobrežie konali hudobné slávnosti.
V novom auditóriu dostali teraz
dôstojný stánok.
Už v roku 2000 vyslovil prezident
Kampánie zámer realizovať koncertnú
sálu v Ravello. V roku 2003 osobne
v Brazílii prevzal návrh od Niemeyera.
Po 40 mesačnej výstavbe bolo auditórium v januári otvorené deviatou Beethovenovou symfóniou. Svetový fotograf
Oliviero Toscani zvečnil tieto hudobné
slávnosti na otvorení v „Perle
Stredomoria“.
JBa
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Rodí sa dokument
o fascinujúcom
životnom príbehu
O dobrej architektúre treba
veľa hovoriť, prezentovať
ju, zdôrazňovať jej nezastupiteľné miesto v histórii, súčasnosti i budúcnosti. Vynikajúcim spôsobom sa to podarilo režisérovi Ladislavovi
Kabošovi (nar. 1953 v Prešove) v dokumentárnom
televíznom filme Moderná
architektúra na Slovensku,
ocenenom Cenou Martina
Kusého 2009. Napriek veľkej
zaneprázdnenosti nám poskytol rozhovor.
Dokumentov o architektúre,
stavbách, mestách je nakrútených veľmi veľa. Čo vás lákalo
na tejto téme? S čím novým
ste do nej chceli prispieť?
To je práve zaujímavé... Keď som
sa dostal k tejto téme a urobil
som podrobný prieskum archívu
v Slovenskej televízii, zistil som,
že o modernej architektúre na
Slovensku neexistuje film, ktorý
by komplexne zachytil obdobie
20. storočia. Hneď na začiatku
sa mi zdalo, že by bolo veľmi zaujímavé popasovať sa s témou
nielen čo sa týka obsahu – zaujímavým spôsobom zachytiť najvýznamnejšie diela modernej
architektúry na Slovensku 20.
storočia – ale súčasne aj technicky priniesť projekt na veľmi
kvalitnom HDTV nosiči, ktorý by
divákovi ukázal aj veľké množstvo
drobnokresby, vysokú ostrosť
a hodnovernosť obrazu.
Váš film približuje šestnásť
architektonických diel postavených od vzniku 1. ČSR po súčasnosť. Akým spôsobom ste sa
dopracovali k výberu práve
týchto stavieb?
Odborným garantom projektu
bola Henrieta Moravčíková, ktorá
sa v SAV systematicky venuje štúdiu modernej slovenskej architektúry. Spomínam si, že sme v širšom výbere mali zhruba 27 stavieb. Postupne sme ten počet
spoločne zúžili na 16. Zistil som,
že tieto stavby sú akoby míľniky
histórie minulého storočia.
Neuveriteľne presne kopírujú

Otec a syn Kabošovci. Foto: J. Šimončič

príbeh vzniku Slovenska ako
moderného európskeho štátu...
Spolu s vynikajúcim kameramanom Dodom Šimončičom sa vám
podarilo zachytiť doslova dušu
stavieb. Divák má pocit, že sa
pozerá na dôverne známy objekt,
aj keď v jeho blízkosti nikdy
nebol... Ako sa to podarilo?
Skúmali sme jednotlivé budovy,
chodili sme tam niekoľkokrát,
kým sme našli pre každú optimálne svetlo. Niektoré stavby
sme nakrútili vo viacerých ročných obdobiach. Vďaka produkcii
sme mohli napríklad kvôli svetlu
preložiť časť nakrúcania zo zimy
na jar. Najťažšia práca bola s budovami, ktoré sú dnes v dosť
žalostnom stave, napr. sanatórium
Machnáč, kúpalisko Zelená žaba...
Okrem výtvarného prínosu kameramana Doda Šimončiča je treba
spomenúť časozberné zábery
Števa Komorného...
Áno, dodali filmu poéziu a koncentrovaný pocit ubiehajúceho
času. Niekoľko jeho záberov sú

Fotoportrét Ladislava Hudeca.
Foto: rodinný archív Alessy de Wet

nepochybne slovenské unikáty.
Spomeniem jeden za všetky:
hviezdna obloha, ktorá sa otáča
nad mohylou generála Štefánika
na Bradle. Aby vznikol tento záber,
musel Števo niekoľkokrát absolvovať cestu k mohyle, stráviť tam
niekoľko nocí a operatívne vyriešiť
mnohé technické problémy.
Ktorá zo stvárnených stavieb
dokumentu vám bola najbližšia
ešte pred nakrúcaním?
Bellušov Kolonádový most v Piešťanoch doteraz na mňa pôsobí
značne romanticky a vyvoláva vo
mne intenzívnu snovú vizualizáciu, ktorá sa nakoniec vo filme
skutočne zrealizovala.
Podobnú snovú náladu vo mne
evokoval aj Krejcarov Machnáč
v Trenčianskych Tepliciach. Bolo
treba len zabudnúť na súčasnú
schátranosť a predstaviť si sanatórium inšpirované oblými tvarmi
lode hneď po jeho vzniku: budovu
prežiarenú svetlom plnú rekreantov,
ktorí na slnečných terasách – akoby palubách zaoceánskeho parníka
– lačne nastavovali tváre slnku.

Fotografia architektovej manželky, krásnej
Gisely. Foto: rodinný archív Alessy de Wet

Malebné kúpalisko Zelená žaba
(architekta Fuchsa) – skvelá architektúra vsadená do nádhernej prírody Trenčianskych Teplíc. Prídete
tam, a aj keď nikde nie je živá
duša, počujete hlasy šantiacich
kúpajúcich sa ľudí, džavot detí.
Neskôr, po hodinách hľadania vo
Filmovom ústave, keď som sa
dostal k záberom kúpaliska plného
ľudí, mal som ohromnú radosť.
Tie vysnené pocity radosti a pohody prvej polovice minulého
storočia som našiel zachytené
na archívnom filme...
Škoda, že všetky tieto tri
skvosty nie sú v dobrom stave.
Akoby nám nezáležalo na hodnotách. Akoby nám bolo jedno, že
to najlepšie, čo u nás vzniklo,
necháme postupne schátrať...
Film získal mnoho ocenení –
Igrica, najstaršiu filmovú cenu
na Slovensku, prestížnu výročnú
cenu revue Pamiatky a múzeá,
spomínanú Cenu Martina
Kusého... Ste s filmom aj vnútorne spokojný?
Režisér nikdy nemôže byť
s filmom absolútne spokojný.
Priznám sa však, že keď som film
prvýkrát videl na veľkom plátne na
premiére v dnes už bývalom kine
Tatra, mal som radosť, že sa mi
podarilo presadiť nakrúcanie vo
vysokom rozlíšení. Pred niekoľkými rokmi to viacero ľudí považovalo za vyhodené peniaze. Dnes
už je mnoho televíznych staníc,
ktoré bežne vysielajú v tejto vysokej kvalite. Spomínam si na architekta F. Milučkého, ktorý mi po
premiére povedal, že to veľké
plátno bolo optimálne zvolené na
zobrazenie architektúry a jej najjemnejších detailov. Vždy som
rád, keď sa mi podarí predbehnúť
dobu, a tento film je prvý dokumentárny film na Slovensku
nakrútený vo FULL HD. Bohužiaľ,
doteraz sa nepodarilo z tohto projektu urobiť blue ray disk. Je to
škoda, lebo práve spomínaná
špičková technológia má v sebe
zakódovanú určitú nadčasovosť.
Aj po rokoch, keď už možno o viacerých objektoch sa nebude dať
nakrútiť žiaden film (necháme ich
schátrať...), zostane o nich aspoň
dokument.
Problematika architektúry si vás
zrejme na čas úplne podmanila,
pretože práve finišujete na ďalšom dokumente – reálne kontúry
dostáva na Slovensku donedávna
F Ó R U M A R C H I T E K TÚRY
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Dvadsaťdvaposchodový Park Hotel v Šanghaji je najvýznamnejšou stavbou Ladislava
Hudeca (dokončená v r. 1934). Do roku 1952 bol najvyššou budovou v Ázii, v Šanghaji až
do 80. rokov minulého storočia. Foto: L. Kaboš

úplne „zabudnutý“ Ladislav
Hudec. Ako došlo k tejto práci?
Najprv som mal nápad nakrútiť
film o architektovi Zolovi Šárovi,
s ktorým som kedysi dávno vystavoval fotografie. Dnes pôsobí
v New Yorku a podieľal sa na
stavbe niekoľkých mrakodrapov
na 5. Avenue. Raz som sa túlal po
Hviezdoslavovom námestí a objavil som tam výstavu s názvom
Návrat odídených, ktorú pripravil
profesor Šlachta. Bola o architektoch so slovenskými koreňmi,
ktorí z rôznych dôvodov opustili
Slovensko a tvoria v zahraničí.
Našiel som tam budovy Zola Šára,
ale aj Ladislava Hudeca. Nakoniec
ma väčšmi uchvátil práve Hudecov príbeh. Zakrátko som začal
pracovať na projekte, ktorému
som dal pracovný názov Zmenil
tvár Šanghaja. O tri roky na to
projekt podporilo grantom
Ministerstvo kultúry SR a STV
sa stala mojím koprodukčným
partnerom.
Hudecov príbeh je fascinujúci
a podmanivý. Čím si získal vás?
Hudec v Šanghaji pravdepodobne
postavil prvý mrakodrap na močaristom podloží na svete a prvý
na Ďalekom východe. Do 80.
rokov 20. storočia bol jeho Park
Hotel najvyššou budovou v Šanghaji. Dnes tam nájdete tretiu najvyššiu stavbu sveta: Šanghajské
svetové finančné centrum. Príbeh
Ladislava Hudeca je príbeh človeka, ktorý po rozpade RakúskoUhorska hľadá svoj nový domov.
V Šanghaji postavil približne 60
budov, prešiel celý svet a napokon
ho na vlastné prianie pochovali
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v rodnej Banskej Bystrici. Keď
som sa dozvedel, že ešte žijú jeho
deti Alessa, Theo a Martin, povedal som si, že ich treba vyhľadať
a získať od nich čo najviac autentických spomienok na otca. Bolo
to nesmierne náročné. Nevedel
som, kde bývajú, nemal som na
nich žiaden kontakt. Najprv sa mi
podarilo objaviť jeho dcéru Alessu
žijúcu v Arizone. Potom som sa
dostal k jej bratom. Nebolo jednoduché si získať ich dôveru. V roku
2008 som ich prvýkrát navštívil
spolu so synom Michaelom, ktorý
sa na tomto projekte podieľa
spolu s Dodom Šimončičom ako
kameraman. Výpovede „detí“ –
dnes už viac než 80-ročných
pamätníkov – v mnohom upresňujú architektov životopis, prinášajú fascinujúci obraz prvej polovice minulého storočia – rozpad
Rakúsko-Uhorska, obdobie 1.
svetovej vojny, vznik prvej ČSR,
nástup komunizmu vo východnej
Európe po 2. svetovej vojne a vyhlásenie Čínskej ľudovej republiky
v roku 1949. Je to skutočne hollywoodsky príbeh...
Hoci tvorcovia neradi hovoria
o svojom diele pred premiérou,
môžete nám aspoň sčasti prezradiť, čo uvidíme?
Podarilo sa nám dať dokopy niekoľko situácií, ktoré som neveril,
že je možné zrealizovať. Alesse
tento rok umrel manžel a jej brat
Theo ju prehovoril, aby sa vydala
s ním na cestu okolo sveta. Od
Thea som sa dozvedel, že cestu
končia v Pekingu. Keď som to
počul, povedal som si, že musím
nejako Thea a Alessu dostať do

Architektov dom na Columbia Rd, postavený v Šanghaji. Dnes je vo veľmi zlom stave a vyžadoval by si okamžitú rekonštrukciu. Foto: Archív University of Victoria

Pudong – „výkladná skriňa“ Šanghaja, doslova „čínsky Manhattan“. Ešte v roku 1990 tam
nestál jediný mrakodrap. Foto: L. Kaboš

Škica domu na Columbia Rd, ktorý si Hudec postavil v Šanghaji.
Foto: Archív University of Victoria

Šanghaja. Podarilo sa to! Vďaka
našim čínskym spolupracovníkom
a znalkyni Číny Henriete Hatalovej
zo SAV, ktorú Číňania veľmi milo
privítali. Ubytovali sme ich v Park
Hoteli – v slávnej budove ich otca.
Pred Park Hotelom bolo nastúpené vedenie hotela a privítali ich
s veľkou kyticou a slovami „Vitajte
doma!“...
Prezraďte niečo z nakrúcania –
iste bolo rovnako napínavé ako
príbeh architekta so slovenskými
koreňmi vo svete...
Takmer áno... Do poslednej chvíle
sme nevedeli, čo všetko sa nám
podarí v Číne nakrútiť, či sa nám
podarí získať príslušné povolenia,
vstupy do budov. Či nám neskríži
plány počasie... V Šanghaji je
často smog, minulý rok, keď sme
tam boli na obhliadke, takmer
nezasvietilo slnko. Bez pomoci
Číňanov, ich chuti podporiť tento
projekt, by nebolo možné nakrútiť
toľko Hudecových stavieb. Dostali
sme sa do čínskych archívov, ale
aj do archívu University of Victoria
v Kanade, kde nám veľmi vyšli
v ústrety. Priviezli sme stovky
skvelých fotografií, množstvo
skíc, kópie Hudecových projektov.
Podaril sa nám aj objav, ktorý
je celkom unikátny. Zistili sme, že
prvým architektonickým dielom
Hudeca nie je budova v Šanghaji,
ale na Slovensku! Môžem vášmu
časopisu ako prvému na Slovensku prezradiť, že je to architektonické dielo na strednom Slovensku! Mám k dispozícii fotografiu,
kde je Hudecovou rukou napísané:
„Toto je moja prvá práca.“
Súčasne mám k dispozícií kópiu
modrotlače projektu. Tento objav
i ostatné nemenej zaujímavé informácie budú obsahom nášho
dokumentu Zmenil tvár Šanghaja.
Pevne verím, že sa nám ho podarí
premiérovať tento rok v máji na
EXPO 2010 v Šanghaji.
V decembri Vám udelil Spolok
architektov Slovenska Cenu
Martina Kusého za dokument
Moderná architektúra na Slovensku. Keďže ste sa na slávnostnom odovzdávaní nemohli
zúčastniť, cenu za Vás preberal
syn. Zasvätene hovoril o architektúre i filmárskej práci. Zrodil
sa ďalší filmár či architekt?
Ide vo vašich šľapajach?
Tento rok debutoval v Čechách
ako kameraman hraného filmu
Zoufalci režisérky Jitky

Rudolfovej. Je veľmi žiadaným
kameramanom, na svoj vek
nakrútil už niekoľko dobrých
dokumentov. V rôznych profesiách, ešte počas štúdia na pražskej
FAMU, pracoval v zahraničných
štáboch, kde sa naučil po anglicky. Momentálne spolupracuje
so mnou na filme o Ladislavovi
Hudecovi. Má veľkú schopnosť
empatie, veľmi rýchlo sa skamarátil napríklad s Hudecovou dcérou
Alessou. Nakrútil ako kameraman
celý materiál z Monaka, USA
a Kanady. Vzhľadom na to, že
bol dlho v kontakte s Hudecovými
deťmi, počúval a prekladal
desiatky hodín ich autentických
výpovedí, o Ladislavovi Hudecovi
a jeho architektúre vie toho už
veľa.

Najstarší syn Ladislava Hudeca s režisérom Ladislavom Kabošom pri lodnom kufri manželov Hudecovcov. Foto: Michael Kaboš

Dodo Šimončič a Ladislav Kaboš

Manažéri Park Hotela s veľkou kyticou privítali deti Ladislava Hudeca. Foto: L. Kaboš

Aký je váš nasledujúci filmársky
sen?
Nebudem veľmi konkrétny, lebo
je to projekt v začiatkoch... Veľmi
ma zaujíma línia, ktorá sa kľukatí
na našej planéte medzi islamom
a kresťanstvom. Stret civilizácií,
či si to priznáme alebo nie, začína
postupne ovplyvňovať naše
životy...
A na záver otázka troška z iného
súdka. Žijete v Prahe, pohybujete sa po celom svete, na ktorý
hľadíte vnímavým okom režiséra. Ak by ste porovnali:
Čo chýba našej architektúre
na Slovensku a, naopak, v čom
vidíte jej prípadnú výnimočnosť,
neopakovateľnosť?
Nie som historik architektúry,
berte moje slová o architektúre
ako slová obdivovateľa dobrej
architektúry, a nie ako odborníka.
Podľa môjho názoru na Slovensku
aj v Čechách vznikajú veľmi kvalitné architektonické diela. Nie je
však jednoduché presadiť výnimočné diela. Keď si spomeniem,
napríklad na tú búrlivú reakciu na
návrh Národnej knižnice v Prahe
architekta Kaplického, uvedomujem si silu historických osobností,
napr. Karola IV. Za svojho života
dal postaviť množstvo architektonických skvostov, na ktoré je dnes
Praha nesmierne hrdá. Je otázka,
či keby sa verejne a demokraticky
diskutovalo o Karlovom moste,
Karlštejne, Karlovom námestí
a iných, či by boli niekedy postavené...
Za rozhovor srdečne ďakuje
B E ATA V R Z G U L O V Á
F Ó R U M A R C H I T E K TÚRY
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Vladimír Bahna:
50 rokov s architektúrou
Posledných pár rokov sa temer každý mesiac objavuje vo výstavnej sieni
v dome architektov v Banskej Bystrici nová výstava. Pár rokov som mala to
privilégium ich otvárať a vítať na spolkovej pôde vzácnych a jedinečných kolegov
– architektov. Kto sa zúčastňuje vernisáží vo výstavnej sieni Emila Belluša v Banskej Bystrici tak pravidelne ako ja, mi iste dá za pravdu, že tieto stretnutia
nemožno nazvať inak než slávnosťami architektúry.
Jednou z ostatných slávností architektúry pod renesančnými klenbami domu
architektov v Banskej Bystrici bola výstava bratislavského rodáka – architekta
Vladimíra Bahnu. Výstava sa konala pod príznačným názvom Vladimír Bahna –

Človek užívateľ architektúry – Serpentine pavilon v Londýne. Architektúra skoro
nevnímateľná vytvorila prostredie pre komunikáciu ľudí vo verejnom priestore.

Ľudia sa
stretávajú
v architektúre
Kazuyo Sejima z japonskej
kancelárie SANAA bude
riaditeľkou i kurátorkou
bienále architektúry
v Benátkach 2010. Túto
správu zverejnil prezident
Venedig – BIENNALE,
Paolo Baratta 9. októbra
2009.
Kazuyo Sejima sa narodila
v roku 1956. Pracovala v ateliéri Toyo Ita. V roku 1995
založila spolu s Ryue
Nishizawom ateliér SANAA.
Má za sebou bohatú prax
a skúsenosti s účasťou na bienále. Okrem iného bola v roku
2000 kurátorkou japonského
pavilónu a dostala v roku 2004
Zlatého leva za Múzeum 21.
storočia súčasného umenia
v Kanazawe. Minulý rok si
získala sympatie realizáciou
Serpentine pavilion v Londýne.
Učí na Princeton University,
na Polytechnike v Lausanne
a Keio University.
Ako ústredné motívy pre
výstavu predstavila rad protichodných pojmov, ktoré môžu
byť východiskom pre nové
paradigmy, môžu viesť k rôznym prepojeniam a byť
schopné prekročiť hranice
tradícií. Vnútri – vonku, individuálne – verejné, program
a forma, fyzické a virtuálne,
umenie a architektúra, príroda
a človek. Tieto dvojice protikla-
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dov môžu viesť k dualite, ktorá
je schopná prekročiť zaužívané
hranice. Táto dualita môže
v nečakaných vzájomných
závislostiach mimoriadnych
priestorov viesť spoločenský,
symbiotický dialóg medzi
susedstvami.
Popritom sú zaujímavé
ďalšie oblasti vnímania –
človek v architektúre, ľudské
stretnutia vo verejnej ako aj
v privátnej scenérii, jednak
ako tvorca alebo ako užívateľ.
To je aspekt individuálneho
života v zmene so spoločnosťou. Architektúra sa tvorí pre
fotografov, alebo pre ľudí?
Jednoducho je možné architektúru definovať ako „Ľudia
sa stretávajú v architektúre“.
Asi tak, ako sa to dialo
v Serpentine pavilone.
Všeobecne by sa Bienále
malo stať novým a aktívnym
fórom pre súčasné idey ako
aj pre intenzívne štúdium
architektúry.
12. Medzinárodné Bienále
architektúry sa bude konať
od 29. 8. do 21. 11. 2010
v Benátkach v areáloch
Giardini a Arsenale.
J. BAHNA

Pohľad do výstavnej siene Emila Belluša v Banskej Bystrici tesne pred vernisážou výstavy
50 rokov s architektúrou

50 rokov s architektúrou s podtitulom výber z tvorby 1959 – 2009. Výstavu
otvoril viceprezident SAS pre stredoslovenský región Igor Teplan za účasti jej
autora 7. decembra 2009. Odborná i laická verejnosť ju mala možnosť zhliadnuť
až do konca roka 2009. Na výstave mali návštevníci možnosť vidieť prierez 50-ročnou tvorbou architekta na 35 paneloch. Čo panel, to iná stavba. Záber, čo do
rozsahu i obsahu spracovaných tém, je nesporne pozoruhodný a nesmierne
inšpiratívny...
Päťdesiat rokov v živote človeka je tou pomyselnou hranicou, kedy sa
zvyčajne obzeráme späť do svojich prežitých rokov a bilancujeme, hodnotíme,
spisujeme plusy a mínusy, výhry a prehry. U akademického architekta Vladimíra
Bahnu je strana váh osudu s názvom dal určite tou, čo prevažuje. Vladimíra
Bahnu poznajú jeho priatelia ako človeka so svojským zmyslom pre humor, jeho
spolupracovníci ako tvorivého človeka zanieteného pre svoju profesiu. Jeho študenti zasa ako človeka ochotného nezištne rozdávať svoje cieľavedomou prácou
nadobudnuté skúsenosti. Pre ostatných architektov sú určené jeho podnetné
a obohacujúce názory vyslovené v prácach závideniahodného rozsahu, veď
Vladimír Bahna sa autorsky alebo spoluautorsky podpísal nielen pod stovku
architektonických projektov, ale je autorom aj temer v dvoch desiatok odborných článkov a vyše desiatky vedeckých a výskumných prác.
Päťdesiat rokov prežitých v náročnej profesii architekta nás núti nielen
k obdivu, ale aj k očakávaniam do
ďalších rokov naplnených tvorivými
počinmi. Veď architekt Bahna prichádza do veku, keď velikán modernej
architektúry 20. storočia Frank Lloyd
Wright sa ešte len púšťal do svojich
najlepších prác. Takže nám len ostáva
tešiť sa, že ani Vladimír Bahna neprestane s architektonickou tvorbou,
nezabúdajúc na svoj obohacujúci
vplyv na mladú, nastupujúcu generáciu architektov. Tešíme sa na ďalšie
stretnutia na slávnostiach architektúry!
E L E N A B R A D I A K O VÁ

Martin Rajniš
nás bude
reprezentovať
v Benátkach
Komisia vybrala na 12. Bienále
architektúry v Benátkach, ktoré
sa bude konať 29. 8. – 21. 11.
2010 projekt Martina Rajniša.
Šesťčlenná komisia s predsedom
prof. T. Vlčkom 8. 12. 2009 vybrala
z dvanástich návrhov na realizáciu
projekt e-Mrak a Zlatý řez: Prirodzená
architektúra. Do druhého kola sa
dostali tri projekty: Galerie J. Fragnera:
20 po 20, L. Křemencová a a1 architects: Malý dům a víťazný projekt.
V porote zasadali iba dvaja členovia,
ktorí sa zaoberajú architektúrou
(Sedláková a Okamura).
Výber Martina Rajniša bol jednoznačný. Komisia na víťaznom návrhu,
mimo iného, ocenila:
¢ že je inšpiratívnym a interaktívnym
konceptom, ktorý hravým a prirodzeným spôsobom predstavuje
významnú osobnosť súčasnej
českej architektúry
¢ že citlivo berie do úvahy samotnú
architektúru pavilónu a zaujímavo
ju zhodnocuje plánovanými zrkadlovými stenami

¢ že ponúka príťažlivé architektonické riešenie, ktoré prepojuje
interiér s exteriérom
¢ že ponúka stretnutie so skutočne
reálnou architektúrou.
Osobnosť Martina Rajniša je zárukou
kvality realizácie. Jeho osobné skúsenosti, energia a zanietenie určite
nesklamú, tak ako Kopeckého torzo
pri predminulom bienále. Martina si
pamätám už z roku 1967 – 8, keď
dostal medzinárodnú cenu v Miláne
za návrh pneumatického svietidla.
Potom sme jeho pôsobenie obdivovali
v rámci SIALU. V osemdesiatych
rokoch už pôsobil samostatne vo
výstavníckych tímoch. Na svetovej
výstave EXPO 86 vo Vancouveri

realizoval „The Roundhouse“. Tento
objekt vo forme železničného depa
prezentoval v exponátoch históriu
transportu. Na poslednom stretnutí
v Starých splavoch v októbri 1989
už predviedol svoju samostatnú
družstevnú formu projekčnej kancelárie. O pár týždňov bol dobitý
17. novembra 1989 v prvých radoch
demonštrantov na Národní tříde.
V nových podmienkach rozbehol
svoj privátny ateliér. Stal sa profesorom na „Umprumke“. Veľa cestoval.
Postupne sa však rozišiel s mladými
kolegami a stratil v Karibiku. Jeho
návrat na českú scénu som už evidoval v drevostavbách. Z „mašinistu“
sa stal tesár s citom pre materiál
a štruktúru stavby. Tu niekde sú

aj korene pripravovanej expozície
pre Benátky.
Drevo je aktuálny materiál v celom
svete. Nechcel som napísať módny,
ale skôr znovuobjavený v súvislosti
s ekológiou, návratmi ku koreňom
a hľadaním nových východísk. V Benátkach sa už prirodzene zjavovalo aj na
minulých výstavách. Ruský pavilón
bol nedávno plný dreva a drevených
stavebných skulptúr. Predpokladám,
že Martin posunie drevo do originálnych polôh. Je to materiál, s ktorým
Zumthor očaril EXPO 2000 v Hannoveri. Určite nesklame a v Rajnišovej
interpretácii zaujme aj v Benátkach.
Projekt na to predpoklady má.
J. BAHNA
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Grandi Eventi
Štyri najvýznamnejšie udalosti na svete, ktoré ovplyvnia aj architektúru
najbližších rokov. Súčasťou milánskeho MADEexpo 2010 bola aj prezentácia významných svetových urbanistických projektov v čase globálnej
krízy. V júni a júli 2010 sa uskutočnia v Južnej Afrike majstrovstvá sveta
vo futbale. Prvého mája otvára brány svetová výstava EXPO 2010
v Šanghaji. Na stavbách pavilónov sa finišuje. Východná časť Londýna
sa premenila na stavenisko olympijského areálu Londýn 2012. Miláno
začína žiť prípravou MILANO EXPO 2015, ktoré už predstavilo urbanistické koncepty. Tieto štyri udalosti posunú globálny vývoj architektúry
v najbližších rokoch.

Návrat Lumíra Lýseka
Na vernisáži výstavy vlaňajšieho laureáta Ceny Emila Belluša architekta
Josefa Struhařa sa nečakane objavili architekti, manželia Lýsekovci, teraz žijúci
v Taliansku. Práve pricestovali do Bratislavy a prišli zagratulovať svojmu priateľovi Josefovi Struhařovi. Pri tejto príležitosti sme si uvedomili, že vlastne
nepoznáme bližšie zaujímavý príbeh profesora Lumíra Lýseka od jeho štúdií
v Bratislave, cez prácu na fakulte architektúry, až po jeho odchod a pôsobenie
v Taliansku. Slovo dalo slovo a redakcia sa dohodla na spolupráci s pánom
profesorom vo forme rozhovorov. Lumír spracoval odpovede – boli však tak
obsiahle a zaujímavé, že sme sa rozhodli ich uverejniť v kompletnej forme aj
s obrázkovou prílohou v najbližšom čísle Projektu. Podobné materiály sú
vzácne pre mapovanie osobností slovenskej architektúry.
Red.
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Ján Bahna pri rozhovore s Lumírom Lýsekom a jeho manželkou.

Renesancia
Z cyklu: Dejiny slovenského výtvarného umenia
Miesto: SNG, Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4,
1. – 3. posch.
Trvanie výstavy: 18. december 2009 – 28. marec
2010
Kurátorka výstavy: Zuzana Ludiková
Editor knihy: Ivan Rusina
Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu
Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku,
20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom
výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom
území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej
tretiny 17. storočia.
V úvode výstavy sú predstavené stredoeurópske
variácie neskorej gotiky a zaalpskej renesancie na
príkladoch sochárstva, tabuľového a iluminovaného
maliarstva, ako aj náboženské knihy vytlačené vo
významných európskych vydavateľstvách na rozhraní
15. a 16. storočia.

Neznámy maliar: Ex voto mestského senátora Jána Hüttera
z Prešova. Okolo 1520. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

Súťaž
Hlavné mestá
biodiverzity
Mestá medzi sebou súťažia v mnohých oblastiach – ktoré má najkrajšie
centrum, v ktorom je najzaujímavejší
kultúrny život, v ktorom sa najlepšie
žije. V rámci súťaže „Hlavné mestá
biodiverzity“ budú mestá medzi
sebou súťažiť v oblasti biodiverzity.
Víťazom sa stane ten, kto na seba
prevzal najväčšie záväzky v oblasti
biodiverzity, kto sa stará najlepšie
o verejnú zeleň, kto realizuje revitalizáciu riek alebo obnovu iných dôležitých biotopov, kto zabezpečuje najúčinnejšiu ochranu hniezd vtákov
v starých budovách a kto zodpovedne

Rakúska dielňa: Kristova rozlúčka s matkou z bližšie
neznámeho epitafu z Nitry. 1520 – 1530. Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria

Heraldická reprezentácia šľachty a miest, zberateľské záujmy veľkňazov, zlatnícke predmety viacerých náboženských konfesií dokladajú najbohatšie zastúpené oblasti domácej tvorby v 16. storočí.
Portréty vytvorené vo Viedni a v Konštantínopole
a vydavateľská činnosť rozvíjaná v Nizozemsku pripomínajú najvplyvnejšie zahraničné umelecké centrá.
Záver výstavy je venovaný umeleckým objednávkam aristokracie i meštianstva ilustrovaným
portrétmi a epitafmi z prvých desaťročí 17. storočia.
Grafikami sú zastúpené osobnosti a témy z domácej
histórie, alebo spojené s aktuálnou politikou a vojnovými udalosťami, na ktoré reagovali umelci
zahraničných vydavateľstiev a pražského panovníckeho dvora.
Cieľom výstavy je podať prehľad o najmenej
známom období, ktorého pamiatky spadajú predovšetkým do zberateľského záujmu archívov a knižníc, či dodnes plnia svoju pôvodnú funkciu v cirkevných majetkoch. Výstava s viac ako 350 exponátmi
približuje vo výbere najznámejšie objekty, najnovšie
objavy posledných desaťročí, ako aj čerstvo reštaurované diela a tiež pamiatky, ktoré zo súčasného
pohľadu možno považovať za ukážkové z obdobia
renesancie.

posudzuje otázky ochrany prírody
a krajiny v rámci plánovacích procesov.
Táto súťaž chce prispieť k zvyšovaniu povedomia obyvateľov miest
o bohatstve, ktoré nám príroda
ponúka. Chce zvýšiť vedomie, že toto
bohatstvo sa nachádza hneď za prahom našich dverí, a že toto bohatstvo
si aj v mestách zaslúži našu ochranu
a starostlivosť. Rôznorodé prírodné
oblasti zvyšujú kvalitu života v našich
mestách, poskytujú priestor pre
rekreáciu a umožňujú našim deťom,
aby spoznávali prírodu v priamom
kontakte s ňou.
Naše mestá si za ochranu biodiverzity zaslúžia ocenenie. Takýmto
ocenením je možnosť zúčastniť sa
súťaže s ostatnými mestami, a to nielen v rámci Slovenska. Súťaž prebieha
v rovnakom čase v niekoľkých európ-

Martino Rota: Portrét ostrihomského arcibiskupa,
prímasa Antona Vranćića. 1570. Budapest, Magyar
Nemzeti Múzeum

Viedenská dielňa: Reliéf s Klaňaním troch kráľov
z Hlavného oltára sv. Juraja. 1519. Sv. Jur pri Bratislave,
Farský kostol sv. Juraja

skych krajinách. Partnerské organizácie Regionálneho environmentálneho
centra z Nemecka, Francúzska,
Španielska a Maďarska takisto hľadajú svoje hlavné mesto biodiverzity.
Počítame s tým, že v nasledujúcich
rokoch sa do súťaže zapoja aj ďalšie
krajiny.
Európsky rozmer súťaže podporuje program EÚ LIFE+.

Dôležité dátumy:
¢ 20. január 2010 – oficiálne vyhlásenie súťaže
¢ 9. február 2010 – prvý seminár
zo série štyroch seminárov, ktorý
bude tematicky zameraný na biodiverzitu a jej funkciu v mestách
a zároveň bude predstavený
dotazník;
¢ 30. apríl 2010 – uzávierka vyplnených dotazníkov (rozhodujúci je
dátum na poštovej pečiatke alebo
dátum doručenia emailom)
¢ máj 2010 – druhý seminár;
¢ 30. jún 2010 – oznámenie výsledkov hodnotenia;
¢ september 2010 – slávnostné
vyhlásenie víťazov troch kategórií
podľa veľkosti miest a zároveň
vyhlásenie hlavného víťaza, ktorého dvaja zástupcovia v októbri
pocestujú do Nagoji.
F Ó R U M A R C H I T E K TÚRY
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4. ročník Ceny
Združenia pre rozvoj
slovenskej architektúry
a stavebníctva – ABF
Slovakia

2. miesto:
Téma práce: Hotel Soroška,
Kameňolom Soroška
Autor: Miloslav Kováč,
Vedúci práce: Juraj Koban
Škola: Fakulta umení TU v Košiciach
Cenu udelili za pochopenie priestorových jedinečností územia a ich
architektonického stvárnenia
hmotového, ako aj materiálového
vyjadrenia.

Bakalár 2009
Slávnostné vyhlásenie
výsledkov ceny Združenia
pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva–ABF
Slovenska Bakalár 2009 –
spojené s vernisážou výstavy
všetkých prihlásených záverečných bakalárskych prác –
sa uskutočnilo 8. decembra
2009 na Stavebnej fakulte
STU v Bratislave.
Vyhlasovateľom ceny a jej zriaďovateľom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF
Slovakia. Spoluzriaďovateľmi sú:
Slovenská komora stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavených inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov
Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa,
a. s. a Vydavateľstvo EUROSTAV,
s. r. o.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní
komplexného tvorivého procesu
v oblasti projektovania.
Ceny sú v štyroch sekciách:
I. sekcia – Architektúra a urbanizmus,
II. sekcia – Pozemné stavby,
III. sekcia – Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby,
IV. sekcia – Vodné stavby a vodné
hospodárstvo.
Hlavnými kritériami hodnotenia sú:
tvorivý prístup k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť
a progresívnosť riešenia.
Ceny pozostávajú z diplomov
a finančných odmien. Odbornými
garantmi ceny sú: Dušan Majdúch,
(SKSI); Štefan Šlachta, (SAS); Jozef
Oláh, (STU v Bratislave, SvF).
Hlavným sponzorom ceny je Prvá
stavebná sporiteľňa, a. s.
Do ceny Bakalár 2009 prihlásili
44 záverečných bakalárskych prác
z piatich vysokých škôl:
¢ Stavebná fakulta STU v Bratislave,
¢ Fakulta architektúry STU
Bratislave,
¢ Stavebná fakulta TU v Košiciach,
¢ Fakulta umení TU v Košiciach,
katedra architektúry,
¢ Vysoká škola výtvarných umení
(VŠVU) v Bratislave – katedra
architektonickej tvorby,
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Sekcia I: Architektúra a urbanizmus. Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009.
Vladimír HAIN

Členmi odbornej poroty boli autorizovaní architekti SKA, autorizovaní inžinieri SKSI, zástupca zo SAV a Slovenského hydrometeorologického ústavu
v Bratislave.

Cenu udelili za originálne priestorové
stvárnenie, dispozičnú jasnosť
a snahu po ojedinelom umeleckom výraze, ako aj zakomponovanie do priestorových súvislostí
územia.

V YS L E D K Y H O D N O T E N I A
Sekcia I: Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia ABF Slovakia
Bakalár 2009
Téma práce: Fittness-Centrum,
Bratislava, Smrečianska ul.
Autor: Vladimír HAIN,
Vedúci práce: Ján Ilkovič
Škola: FA STU v Bratislave.

2. miesto
Téma práce: Fittness-Centrum,
Bratislava, Smrečianska ul.
Autor: Tomáš Benák,
Vedúci práce: Vladimír Bahna
Škola: FA STU v Bratislave.
Cenu udelili za dôslednú typologickú
analýzu, komplexný vývoj architektonického racionálneho
výsledku.

3. miesto:
Téma práce: Vajnory – Roľnícka ul.
Autor: Tomáš Imrich
Vedúci práce: Ján Komrska
Škola: FA STU v Bratislave.
Cenu udelili za dôslednú urbanistickú
analýzu vidieckeho sídla a ďalšie
vhodné nenásilné stvárnenie
súčasného verejného priestoru
Sekcia II: Pozemné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia
Bakalár 2009
Téma práce: Prevádzková budova
Květná zahrada v Kroměříži
Autor: Daniel Hanusz
Vedúci práce: Eva Vojteková
Škola: FA STU v Bratislave.
Cenu udelili za citlivé prepojenie historického objektu s navrhovanou
novostavbou, ktorá vytvára syntézu so záhradnou časťou; nápadité konštrukčné a dispozičné riešenie, ktoré pokrýva požiadavky
prevádzkovej budovy záhradnej
časti; vytvorenie plastickej organickej hmoty pomocou jednoduchej drevenej nosnej konštrukcie.
2. miesto
Téma práce: Polyfunkčný bytový
dom, Bratislava
Autor: Zoltán Horváth
Vedúci práce: Mária Gieciová
Škola: SvF STU v Bratislave.
Cenu udelili za dispozične čisté a konštrukčne dotiahnuté riešenie
bývania vyššieho štandardu v bytovom dome; hmotovo a tvarovo
stvárnenú fasádu s vylúčením
tepelných mostov na konštrukciu.
2. miesto
Téma práce: Budova pre kultúru
Autor: Radoslav Džama
Vedúci práce: Anna Sedláková
Škola: Stavebná fakulta TU v Košiciach.
Cenu udelili za výborne zvládnuté
konštrukčné a dispozičné riešenie
v jednoduchom tvare; hmotovo
a materiálovo zvládnutú fasádu
citlivo začlenenú do vysokohorského prostredia.

Sekcia II: POZEMNÉ STAVBY. Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2009. Daniel Hanusz

3. miesto
Téma práce: Bratislover – polyfunkčná veža
Autor: Michaela Nováková
Vedúci práce: Sabah Shawkat.
Škola: VŠVU v Bratislave.

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus. 2. miesto: Tomáš Benák

Sekcia II: POZEMNÉ STAVBY. 2. miesto: Zoltán Horváth

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus. 2. miesto: Miloslav Kováč

Sekcia II: Pozemné stavby. 2. miesto: Radoslav Džama

nej aj technickej stránke; komplexne riešený statický výpočet.

IV. sekcia: Vodné stavby a vodné
hospodárstvo

Sekcia I: Architektúra a urbanizmus. 3. miesto: Tomáš IMRICH

Cenu udelili za jednotlivé podlažia
rôzneho polygónového tvaru
vytvárajúce svojím zoskupením
zaujímavý organický tvar výškovej
veže. Návrh výškového objektu je
konštrukčne a technicky zvládnutý
na výbornej úrovni.

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia
Bakalár 2009
Téma práce: Kruhová doska na
pružnom podloží
Autor: Ivan Hanzlíček
Vedúci práce: Zora Mistríková.
Škola: SvF STU v Bratislave.
Cenu udelili za riešenie praktického
problému a jeho dobré teoretické
zvládnutie. Práca vedie k samostatnému analogickému
mysleniu.

2. miesto
Téma práce: Oceľová konštrukcia
lávky pre peších ponad cestnú
komunikáciu
Autor: Marek Juhás
Vedúci práce: Michal Tomko.
Škola: SvF TU v Košiciach.
Cenu udelili za aktuálnu a náročnú
tému inžinierskej konštrukcie.
Práca je vhodným základom
pre ďalší odborný rast
bakalára.
3. miesto:
Téma práce: Monolitická železobetónová podperná konštrukcia pre
technické zariadenia chemického
priemyslu
Autor: Michal Trubač
Vedúci práce: Štefan Gramblička.
Škola: SvF STU v Bratislave.
Cenu udelili za priestorovú konštrukciu v chemicky náročnom
prostredí zvládnutú po konštrukč-

Cena Združenia ABF Slovakia
Bakalár 2009
Téma práce: Meranie prietoku
pomocou indikátorov
Autor: Katarína Kaňuková
Vedúci práce: Ján Szolgay.
Škola: SvF STU v Bratislave.
Cenu udelili za použiteľnosť metódy
v praxi na malých tokoch; vytvorenie softvéru pre praktické využitie; prácu v teréne; zvládnutie
výpočtovej a meracej techniky.

Škola: SvF STU v Bratislave.
Cenu udelili za vynikajúce využitie
špecifických softvérov; možnosť
uplatnenia výsledkov v praxi;
zvládnutie zadania a kvalitnú prezentáciu.
Z informácií Združenia ABF Slovakia

2. miesto
Téma práce: Modelovanie extrémnych
odtokových situácií na povodí
toku Stupávka
Autor: Tomáš Kurhajec
Vedúci práce: Silvia Kohnová.
Škola: SvF STU v Bratislave.
Cenu udelili za veľmi dobrý matematický model a jeho kalibráciu, využitie počas špecifických situácií
(topenie snehu, prívalové dažde);
kvalitnú prezentáciu výsledkov.
3. miesto:
Téma práce: Využitie CAD a GIS pri
návrhu protieróznej ochrany
Autor: Jana Ďurišová
Vedúci práce: Milan Čistý.

Sekcia II: Pozemné stavby. 3. miesto:
Michaela Nováková
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Ak Pán nestavia dom,
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
Ak Pán nestráži mesto,
nadarmo bdejú jeho strážcovia.
Žalm 127

Otvorený list Prezídia
Spolku architektov
Slovenska zodpovedným
autoritám v prípade pripravovanej výstavby na
Banskobystrickej kalvárii.
Vážení priatelia,
so znepokojením sledujeme doterajší vývoj
v prípade plánovanej výstavby na Banskobystrickej kalvárii. Obraciame sa preto na
Vás, zodpovedné autority, s výzvou, aby ste
s ohľadom na možnosti, ktoré Vám dáva Vaše
postavenie v tejto kauze, prehodnotili Vaše
doterajšie postoje a aktivity smerujúce
k zamýšľaným investičným cieľom. Výstavba,
akokoľvek regulovaná, by priestor Kalvárie
devastovala nielen z architektonickovýtvarného a urbanistického hľadiska, ale najmä
duchovne. Totalitný komunistický režim síce
Kalvárii nevenoval primeranú pamiatkovú starostlivosť, avšak ani tento režim sa neodvážil
tak razantne atakovať priestor v duchovnej
správe vtedajšieho „triedneho nepriateľa“.
Obzvlášť dôrazne a s nádejou sa preto
obraciame na Vás, predstaviteľov súčasného
potenciálneho stavebníka Rímskokatolíckeho
Biskupského úradu Banská Bystrica, aby ste
ukončili práce, ktorých výsledkom by mala
byť realizácia plánovaných objektov a vypočuli
tak čoraz viac silnejúci hlas verejnosti, ktorá
s Vašim zámerom, rovnako ako my, nesúhlasí. Napriek nášmu nesúhlasu, si zároveň
dovoľujeme vyjadriť Vám hlbokú úctu a vďaku,
za Vaše úsilie a nemalé finančné prostriedky,
ktoré ste venovali záchrane a obnove významnej národnej kultúrnej pamiatky akou je
Banskobystrická kalvária.
Obraciame sa rovnako aj na Vás, kolegovia, aby ste ukončili práce na projektovej príprave tohto investičného zámeru a postupovali ste tak podľa článku 3 písm. a (architekt
je zodpovedný spoločnosti, v ktorej a pre
ktorú tvorí svoje architektonické diela, za
svoju tvorbu, rešpektuje, zachováva, rozvíja
a váži si hodnotový systém spoločnosti, prírodné a kultúrne dedičstvo spoločnosti v ktorej pracuje) a v článku 5 písm. c (neprijme
zákazku, ktorá je v zjavnom rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo výrazne
ohrozuje kultúrne alebo prírodné hodnoty
alebo za takúto označila Komora vo svojom
stanovisku) Etického poriadku Slovenskej
komory architektov. Na odmietnutie takejto
zákazky máte legitímne právo.
Rovnako s veľkou nádejou apelujeme na
Vás, volených zástupcov občanov mesta
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Boj o výstavbu v oblasti
Kalvárie a krížovej cesty
na Urpíne

Banská Bystrica, ako aj na Vás pracovníkov
dotknutej štátnej správy, aby ste všetkými
dostupnými a legálnymi postupmi usmernili
potenciálneho investora k nulovej variante
výstavby a pomohli tak zachovať architektonické a duchovné hodnoty Kalvárie na Urpíne.
Veríme, že naša výzva Vás všetkých povzbudí
k rozhodnutiu, ktoré bude prejavom Vašej
múdrosti a pokory.
S úctou
doc. Ing. arch. J Á N B A H N A , akad. arch.
prezident Spolku architektov Slovenska

Ing. arch. I G O R T E P L A N
viceprezident Spolku architektov
za Stredoslovenský región

12. februára 2010

V uplynulých mesiacoch Banskú Bystricu rozvírili
ďalšie udalosti na poli územného „rozvoja“ – zámer
investora podporený viacročnou iniciatívou architektonickej firmy AMŠ spol. s r.o. – v príprave
výstavby v oblasti Kalvárie a krížovej cesty na
Urpíne.
Dlho očakávaný dokument, rozhodnutie
Pamiatkového úradu SR o ochrannom pásme
pamiatkovej rezervácie z 25. 9. 2008 , ktorý sa
vzťahoval aj na toto územie, žiaľ nemohol splniť
svoju ochrannú úlohu. Bol platný iba necelých
14 mesiacov, počas ktorých nebol vôbec rešpektovaný mestom, ÚHA, Mestským stavebným úradom
ani Krajským pamiatkovým úradom. Po odvolaniach
investorov a žalobe Rímskokatolíckeho biskupského
úradu ho Krajský súd v Bratislave zrušil 1. decembra 2009 a vec vrátil na ďalšie konanie. Dôvod:
pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov (!)
Proces výstavby sa v decembri dostal do fázy
územného konania.
Keďže celá vec sa dotýka aj architektonickej
obce, Otvorený list Prezídia SAS zverejnený
17. 2. 2010 v Banskej Bystrici, vyslovuje ku kauze
jasné, odmietavé stanovisko.
Občianske protestné aktivity podporuje petícia,
ktorá je aj s podrobnejším vysvetlením situácie
na www.changenet.sk.

Construction Summit 2010
4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie CONSTRUCTION
SUMMIT 2010 sa uskutočnil 10. februára 2010 v bratislavskom hoteli
Falkensteiner. Účastníci získali zaujímavé informácie týkajúce sa štátnej
bytovej politiky, fotovoltaiky, energeticky nenáročných budov, konverzie
objektov, dofinancovania rozostavaných projektov...

AD: Nezmysel tisícročia
architektúry
Vďaka za uverejnenie záslužného rozboru problematiky a absurdít
v súvislosti s platným autorským zákonom, ktorý urobil Marián
Marcinka vo Fóre architektúry 12/2009. Zložité jadro problému
by som sa pokúsil ukázať na jednoduchom triviálnom modelovom
príklade:
¢ Architekt za spoluúčasti profesijných projektantov vypracuje
projekt bytového domu.
¢ klient projekt odsúhlasí a zaplatí honorár za projekt
¢ architekt za úplatu vykonáva na stavbe autorský dozor
¢ stavba sa skolauduje a zapíše sa do katastra nehnuteľností
¢ architekt považuje realizovanú stavbu za architektonické dielo
¢ klient považuje realizovanú stavbu za svoje vlastníctvo

Architekt Branislav Puškár z Ústavu architektúry obytných a občianskych budov, FA STU Bratislava v prednáške na tému Inteligentné
budovy na bývanie prezentoval stav vo svete a na Slovensku. Upozornil
na optimálnu mieru inteligencie a prípadné diskomforty v inteligentnej
budove. Neplatí totiž predpoklad, že čím je v budove viac technológií,
tým je viac aj komfortu. Obyvateľ sa nesmie stať zajatcom technológií
(najmä deti a starší ľudia).
Jeho kolega Peter Lovich riešil Konverziu administratívnych budov
na špecifické formy bývania. Zameral sa na zmeny funkcie, príklady
realizácií, možnosti riešení, architektonické a konštrukčné hľadiská.
V dobrých lokalitách je totiž komerčne zaujímavé konvertovať administratívne budovy na obytné. Tomu sa prispôsobuje aj trend stavať budovy
s univerzálnym skeletom vhodným pre administratívu, aj pre byty.
Spoluzakladateľ Sun4Energy, Slovensko Ľudovít Sluka v prednáške
Možnosti využitia fotovoltaických systémov v podmienkach Slovenska
analyzoval potenciál využitia slnečnej energie na Slovensku a príklady
praktického využitia fotovoltaických systémov. Naznačil tiež úskalia politických a legislatívnych rozhodnutí pri využívaní slnečnej energie.
Majiteľ rakúskej architektonickej kancelárie Stanislaus Dukat si už
v úvode dal otázku: Sú zákazníci pri kúpe bytu ochotní uprednostniť
energeticky nenáročné, respektíve aktívne stavby? V odpovedi zaujímavo
zhrnul celosvetovú situáciu v energetike a jej dopady na stavebníctvo.
Prezentoval viac dôvodov, prečo sa treba orientovať na „zelenú
výstavbu“. Upozornil tiež na chystané zmeny v legislatíve na úrovni
EÚ – návrh smernice stavebných predpisov platných od roku 2020 a jej
dopadu. Významnú časť prednášky tvorili alternatívne zdroje energie
a návratnosť investícií do opatrení šetriacich energiu.
Riaditeľka Odboru európskych záležitostí Ministerstva pre miestny
rozvoj, ČR Daniela Grabmüllerová sa zamerala na tému Regenerácia
bytového fondu v ČR.
Riaditeľka odboru bytovej politiky, MVRR SR Elena Szolgayová predniesla Koncepciu štátnej bytovej politiky do roku 2015. Bol to sumár
z viedenského fóra – International Forum on Energy Efficiency in
Housing. Priniesol informácie o novej výstavbe na Slovensku, ale aj
o tom čo potrebujeme skvalitniť.
Záver programu konferencie CONSTRUCTION SUMMIT 2010 patril
panelovej diskusii so zástupcami bánk a developerov na tému
Dofinancovanie už rozostavaných projektov.
Ďalšie, detailnejšie informácie o tomto podujatí, prednášajúcich a aj
ostatných aktivitách In Form Slovakia nájdete na www.informslovakia.sk
Na konferencii participoval aj Spolok architektov Slovenska a jeho
členovia mali zvýhodnené vstupné poplatky.

Po niekoľkých rokoch chce klient podľa nových nárokov urobiť prístavbu alebo nadstavbu jestvujúcej stavby. Osloví iného architekta.
nový architekt vypracuje návrh prístavby či nadstavby spôsobom,
ktorý plne vyhovuje
¢ klientovi, ale s ktorým pôvodný autor stavby nesúhlasí
¢ klient vybaví stavebné povolenie a prístavbu či nadstavbu realizuje
podľa nového
¢ návrhu s tým, že je to jeho vlastnícke právo
¢ prípad sa zvyčajne odohrá tak, že pôvodný autor návrhu nie je
klientom ani novým projektantom – nemusí to byť vždy autorizovaný architekt – vôbec informovaný a skutočnosti objaví až keď
sa prístavba či nadstavba realizuje.
Otázky k príkladu:
1. Je v tomto prípade v zmysle autorského zákona povinný príslušný
stavebný úrad žiadať písomný súhlas pôvodného autora diela
s novým projektom pre stavebné povolenie prístavby či nadstavby? Ak áno, musí jeho prípadné záporné stanovisko akceptovať?
2. Má právo pôvodný autor diela, ak nebol ani oslovený a informovaný, právo do procesu schvaľovania a realizácie zmeny stavby
nejakým spôsobom vstúpiť a vynútiť si zmenu návrhu v súlade
s pôvodným dielom autora?
Ak je podľa výkladu platného autorského zákona chránený ako autorské dielo len projekt a nie realizovaná stavba, ktorá je zhmotnením
a cieľom myšlienky a návrhu autora a ktorá slúži účelu, pre ktorý ju
klient plánoval, sú podľa všetkého pred neautorizovanými zmenami
chránené len stavby, ktoré podliehajú osobitnému právnemu režimu,
ako sú kultúrne pamiatky.
Ak by podľa iného výkladu autorského zákona mohla byť v súčasnosti realizovaná stavba autorským dielom, kto posúdi a rozhodne,
že táto stavba je autorským dielom? Sám architekt? Komisia – aká?
Ministerstvo – ktoré? Bude to vlastník stavby povinný akceptovať?
Realizovaná stavba je iná kategória, ako je hudobná a audiovizuálna tvorba, maliarske a sochárske diela, filmové a literárne diela.
Architektúra je tvorbou priestorov pre bývanie, prácu, kultúru, administratívne a sociálne účely, šport a iné druhy ľudskej činnosti, má
účel a funkciu. Architektúra bola považovaná za syntézu umení a remesiel, čo by malo platiť aj dnes a dodal by som – aj najnovšieho
technického pokroku. A zrejme by pred znehodnotením mnohých
uznania hodných stavieb niektorými aj domácimi developermi
a vlastníkmi potrebovala inú kvalitu a kompetencie mestských a stavebných orgánov. Možno by tu pomohlo vybudovanie útvarov hlavných architektov v mestách a regiónoch s kompetenciami a s podporou politických orgánov, a zrejme aj iné zákonné pravidlá pre architektonické diela, ako je tento náš platný autorský zákon.
Ideálny stav tu nebol ani v minulosti a predpokladám, že ani
nebude, pretože keď ide o peniaze a slávu: Homo (architekt) homini
(architektovi) lupus – upravil som staré rímske príslovie gramaticky
asi nesprávne, ale zrozumiteľne.
JAN FIBINGER
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Vládne tu anarchia
Iba nedávno som v rubrike časopisu
A. S. B. „Nadčasová architektúra“
písal o obytnom dome na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave ako
jednej z veľmi dôležitých pamiatok
architektúry Moderného hnutia v Bratislave. Dielo, ktorého autorom je
jeden z najvýznamnejších predstaviteľov takzvanej Brnenskej funkcionalistickej školy, architekt, prof. Bohuslav Fuchs sa dnes nadstavuje
vysoko nad strechy okolitých domov
a spôsobom, ktorý ma prinúti so
zahraničnými kolegami skôr túto
pamiatku obísť ako ju ukazovať.
Pýtam sa ako je to možné? Iste
že dnešným švajčiarskym majiteľom
hodnoty funkcionalistickej architektúry
a meno Bohuslava Fuchsa nič nehovoria. Dovolili by si však toto doma na
diele Bruna Tamiho, Le Corbusiera,
Rudolfa Olgiattiho či Mária Bottu?
Ako hlavný architekt o tejto nadstavbe
nič neviem. Ako člen komisie Krajského pamiatkového úradu rovnako.
Často sekírujeme občana z Trnávky,
ktorý si chce urobiť prístavbu k rodinnému domu lebo tú izbu či garáž
potrebuje k skvalitneniu svojho života,
a tu sa ničí kultúrna pamiatka bez akéhokoľvek problému. Pýtam sa kto je
za to zodpovedný? Ďalšia z čiernych
stavieb? Alebo bolo všetko povolené,
odsúhlasené a opečiatkované. Sme už
tak ľahostajní, apatickí alebo skorumpovaní, že je tu všetko možné? Stali
sme sa totálne nekultúrnou spoločnosťou, v ktorej sú hodnoty obrátené
naopak. Kde sú všetci, ktorí bojujú za
pavlačové domy na Vydrici, za
smiešne repliky bezcenných stavieb.
Ako je možné, že z kvalitného obytného domu robíme administratívu
v rozpore s územným plánom?
Kto a kedy zastaví túto anarchiu,
ktorá tu bez zábran funguje?
Š T E F A N Š L A C H TA
P. S. Žiaľbohu nie je to anarchia.
Súhlasné záväzné stanovisko
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy
vydali 27. 9. 2006 a bolo podpísané
námestníčkou primátora Ing. T. Mikušovou. Krajský pamiatkový úrad
schválil predloženú projektovú dokumentáciu 8. 8. 2006 – podpísaný riaditeľ PhDr. P. Jurkovič. Staré mesto
ako príslušný Stavebný úrad vydal
rozhodnutie 27. 11. 2006 – podpísaný
Ing. Peter Čiernik, starosta mestskej
časti. Autormi projektu sú Ing. arch.
J. Kusá, Ing. arch. J. Koštial
a Ing. arch. H. Rifaiová.
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Dvadsať po dvadsiatich
CZ – SK
Vernisáž sa uskutočnila 13. januára
a výstava trvala do 7. februára 2010
v bratislavskej design factory.
Po úspešnej premiére v pražskej Galérii Jaroslava
Fragnera prišla Twenty after Twenty alebo Dvadsať
po dvadsiatich CZ-SK do Bratislavy. Táto československá výstava prezentuje vtipnou formou predovšetkým
kreatívny prístup a myslenie mladých architektov.
Vybraných bolo 20 českých a 20 slovenských ateliérov – architektov, ktorí začali študovať vysokú školu
po nežnej revolúcii. Namiesto klasických modelov sú
však vystavené samotné realizácie, aj keď trochu
netradičné: CZ – psie búdy, SK – vtáčie búdky.
Výstavu sprevádza 200 stranový česko-slovensko-anglický katalóg, ktorý predstavuje jednotlivé ateliéry,
architektov a ich tvorbu. Medzi troma vybranými dielami sú ich realizácie, súťažné projekty, štúdie či vízie.
Úvodné texty k tvorbe českej a slovenskej mladej
generácie napísali Imro Vaško a Adam Gebrian.
Výstava sa konala pod záštitou Václava Riedlbaucha, ministra kultúry Českej republiky a Mareka
Maďariča, ministra kultúry Slovenskej republiky.
Kurátori: Dan Merta, Andrea Trembuláková
a kolektív.
Grafika: Linda Dostálková, The Bestseller Creative
Platform, ČR.
„Cieľom projektu 20 after 20 CZ-SK je predstaviť
českú a slovenskú architektúru prostredníctvom
čerstvých projektov namiesto archívov už overených
architektúr. Stavia vybraných autorov pred výzvu
navrhnúť malú, ľahko realizovateľnú a eventuálne
funkčnú architektúru/dizajn vtáčích a psích búdok.
Výsledkom tak je aktuálny prierez architektonickým
myslením a metódami navrhovania.
Toto netradičné zadanie umožnilo poukázať na širšie pole pôsobnosti architektúry za tradičnými hranicami definovanými stavbou. Zároveň si všíma prenikanie architektúry do oblastí, ktoré nie sú jej tradičnou
doménou,“ hovorí kurátorka Andrea Trembuláková.
„Jedným z podnetov pre výstavu 20 after 20
CZ-SK bolo minuloročné 20. výročie nežnej revolúcie.
Chceli sme vytvoriť platformu pre priateľské

Echorost

Plus minus Architect

stretnutie 40. architektov či ateliérov z bývalého
Česko-Slovenska.
Takéto kolektívne prehliadky spravidla prezentujú
skutočnú vážnu architektúru, preto sa náš kurátorský
kolektív zhodol na téme architektúry „vážnej-nevážnej“ – architektúry pre našich zvieracích priateľov.
Je to reálna architektúra, konceptuálny prístup, hra...
Vlastne to, čo môžeme nájsť aj v skutočných stavbách, alebo čo je príznačné pre profesionálnu tvorbu
vybraných architektov. Výber ateliérov je zaujímavý
tým, že je založený na kreativite a potenciáli – sú tu
ateliéry, ktoré už sú etablované, ale aj také, ktoré sú
na začiatku svojej tvorby a skutočná sláva ich ešte
len čaká,“ konštatuje kurátor Dan Merta.
Výstava nesúca sa v polohe voľnejšej tvorby je
doplnená katalógom, kde je každý ateliér predstavený
troma vybranými projektmi.

Drevo je nadčasové –
vracia sa do interiérov
s novou kvalitou
Rozhodli ste sa vdýchnuť vášmu interiéru
novú iskru? Chystáte sa podstúpiť rekonštrukciu interiéru? Kde začať? Jednoducho
od podlahy! Podlaha je alfou a omegou každého priestoru obzvlášť obytného. Len máloktorý interiérový doplnok dokáže definovať
priestor tak, ako práve dobre zvolená podlaha.
Kvalitná podlaha dokáže dať priestoru
„šmrnc“, eleganciu no rovnako aj prepych.
Pri výbere tak dôležitej dominanty interiéru
musíme preto dbať na fakt, že ide o dlhodobú
investíciu, pri ktorej by sme rozhodne nemali
šetriť.
Na trhu s podlahovými krytinami si drží
stále prím drevo, ktoré sa pýši titulom nadčasovosti. Jednoduchá drevená podlaha je
vhodná v kombinácii s akýmkoľvek štýlom,
pôsobí moderne, elegantne, štýlovo a zároveň
dodáva priestoru dojem tepla.
O nových trendoch na trhu s parketami
sa rozprával s Ingrid Jablonickou z firmy
IN – PARKETY Ján Bahna.
Čo je nové na slovenskom trhu parkiet?
Trh s klasickými parketami stále napreduje
a hoci zaručená kvalita sa nemení, ponuka
sa čoraz viac rozširuje. Zákazník má možnosť
výberu z rôznych odtieňov, povrchových
úprav, rozmerov či dizajnov. Na svetovom
trhu drevených podláh z exotického dreva
zastáva významnú pozíciu spoločnosť INPA –
pôvodom z Holandska. INPA sa pýši vyše
40 ročnými skúsenosťami s výrobou a exportom kvalitných masívnych parkiet do Európy,
Ameriky či Ázie. Široká škála parkiet, vyrábaná z juhoamerického a európskeho tvrdého
dreva najvyššej kvality, je určená pre domácnosti, kancelárie, obchodné priestory, reštaurácie, wellness – centrá...
INPA žije s prírodou?
Ťažba, rovnako aj spracovanie dreva spoločnosťou INPA, sú zastrešené prísnymi štandardmi FSC certifikácie, ktorá dohliada na
zodpovedný prístup k životnému prostrediu
a spolu so spoločnosťou INPA sa zúčastňuje
na viacerých projektoch zalesňovania pralesov
v Bolívii a Paraguaji, odkiaľ je drevo exportované. Do týchto projektov sú aktívne začlenení
aj miestni obyvatelia a po niekoľkoročnej,
obojstranne úspešnej spolupráci INPA preniesla do svojho loga aj vyobrazenie indiána,
ktorý sadí nový strom.
Presadzuje sa táto holandská spoločnosť
na slovenskom trhu?
Na Slovensku je táto významná holandská
spoločnosť zastúpená spoločnosťou IN –
PARKETY. Spoločnosť IN – PARKETY je jedinou spoločnosťou na slovenskom trhu spolupracujúcou s materskou spoločnosťou INPA

pôvodom z Holandska, čo je zárukou výhradného zastúpenia a nízkych cien na trhu masívnych, či vrstvených parkiet. Vzhľadom k poskytovanej vysokej kvalite a širokej ponuke je
spoločnosť IN-PARKETY lídrom v masívnych,
exotických parketách na Slovensku. Široké
spektrum interiérových podláh, uspokojí aj
tých najnáročnejších zákazníkov. Parkety sú
upravované v holandskej fabrike, dodávané
v konečnej povrchovej úprave lakom či olejom
a pripravené na inštaláciu. Táto fabrická
úprava zaručuje dlhodobú životnosť a kvalitu
podláh. Interiérové podlahy môžu byť v dvoch
prevedeniach v masíve či vrstvené.
INPA ponúka určite širokú paletu parkiet...
Masívne parkety sú špecialitou spoločnosti –
tvorené tvrdým kvalitným juhoamerickým
drevom v hrúbke od 14 mm do 22 mm, v šírke
od 22 mm do 130 mm a v dĺžke 200 mm
do 2100 mm.
Vrstvené podlahy sú tvorené vodeodolnou
preglejkou a 4 – 6 mm hrubou vrchnou
vrstvou masívu. Tieto vrstvené parkety sú

vhodné na podlahové kúrenie. Sú dodávané
v hrúbke od 10 mm do 21 mm, šírke od
160 mm do 240 mm a dĺžke od 450 mm
do 2470 mm.
Zaujímavosťou a “IN“ ponukou v sortimente IN-PARKETY sú určite masívne parkety
upravené špeciálnym lodným lakom, alebo
lakom vhodným do vlhkého prostredia, ktoré
sú určené do kúpelní, interiérových bazénov
a wellnessov. Parkety sú buď bez úkosov
alebo sa takzvané “V“ hrany vypĺňajú silikónom v rôznych odtieňoch podľa interiéru.
Tieto parkety vytvárajú jednoliatosť celého
priestoru i s ostatnými miestnosťami a ich
jednoznačným prínosom je teplo a efektný
vzhľad.
Prečo práve IN-PARKETY ?
V skratke ich možno zhodnotiť: Najširšia
ponuka variácií exotického masívu;
Vysokokvalitné, stabilné, tvrdé exotické drevo;
Jednoduchá inštalácia; Parkety zaručujúce
exkluzívny vzhľad interiéru; Extrémne dlhá
životnosť a stabilita; Parkety sú vhodné na
podlahové kúrenie; K dispozícii sú v rôznych
povrchových úpravách – olejovanie, lakovanie, prípadné zámerné poškodenie.
Spoločnosť IN-PARKETY ponúka aj iné
výrobky z masívneho dreva?
Spoločnosť IN-PARKETY súčasne predáva aj
štýlový nábytok z masívneho dreva, z ktorého
sa vyrábajú aj parkety. Bohatá ponuka od
moderného, vidieckeho až po dobový, rustikálny nábytok je aj cenovo prístupná pre každého zákazníka. Súčasťou ponuky je aj množstvo efektných interiérových doplnkov.
Ďakujem za rozhovor.
www.inpa.sk
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Zelené strechy
sa tešia stále
väčšej obľube
So sieťou dcérskych
spoločností v Rakúsku,
Švajčiarsku, Veľkej Británii,
Írsku, Poľsku, Maďarsku,
Českej republike, Holandsku, Rumunsku, Nórsku,
Taliansku a od augusta 2008
aj na Slovensku je Bauder
medzinárodnou firmou.
O jej zámeroch a produktoch
sme sa pri nedávnej návšteve na pôde spolku rozprávali s Vierou Švecovou,
konateľkou Bauder s.r.o.
Čo charakterizuje nemeckého
výrobcu Bauder?
Je to rodinná firma so 150 ročnou tradíciou výroby strešných
izolácií. Pôvodná továreň na
výrobu térového papiera v Stuttgarte sa rozšírila na 6 výrobných
závodov s najmodernejšou
výrobnou technológiou, v ktorých
sa vyrábajú produkty pre ploché
strechy, šikmé strechy, zelené –
vegetačné strechy a tiež technické izolácie. Bauder sa dnes
v oblastiach moderných hydroizolačných a tepelnoizolačných
systémov ako aj systémov pre
strešné záhrady zaraďuje medzi
najvýznamnejších výrobcov.
V Nemecku je najväčším výrobcom bitúmenových pásov a polyuretánových tepelných izolácií,
v Európe zaujíma 3. miesto.
Výhodou firmy je kompletná
ponuka systémových riešení
pre všetky typy striech. Všetky
výrobky sú zároveň kompatibilné
aj s inými bežne používanými
strešnými izolačnými materiálmi.
Môžete predstaviť škálu produktov, ktoré Bauder ponúka?
Výrobný program je veľmi široký.
Ploché strechy kladú vysoké
požiadavky na hydroizolačné
a tepelnoizolačné systémy.
Bauder v tejto oblasti ponúka
technicky zrelé a skúsenosťami
overené výrobky a systémové
riešenia v takej šírke sortimentu,
akú neponúka žiadny iný výrobca.
Vznikajú tak ideálne kombinácie
vrstiev, optimálne prispôsobené
individuálnym požiadavkám
a rozpočtu. Z hydroizolačných
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materiálov je to škála asfaltových
pásov od takzvaných DIN pásov,
ktoré spĺňajú požiadavky noriem,
až po vysokokvalitné pásy z modifikovaného asfaltu pre dvojvrstvové alebo jednovrstvové systémy, napríklad Bauder KARAT,
Bauder PRO F. Špecialitou sú
systémy TEC - samolepiaci alebo
TEC DUO - kombinácia studeného a horúceho lepenia, ktorý

ako jediný možno spoľahlivo použiť aj pri teplotách pod 10° C, keď
pozdĺžne zvariteľné spoje umožňujú bezpečné uzatvorenie izolácie. Ponuka hydroizolačných fólií
pozostáva z mPVC fólie Bauder
Thermofol a polyolefínových fólií
Bauder Thermoplan-T a Bauder
Thermofin, ktoré sú ideálne pre
jednovrstvové izolácie striech
ľahkého typu.

Zohľadňujú výrobky súčasný
trend v úspore energií?
Dôležitým prvkom v systéme
plochých striech je tepelná izolácia Bauder PIR na báze polyuretánovej tvrdenej peny, ktorá
má vynikajúce tepelnoizolačné
vlastnosti. Polyuretánová pena
je látka s najnižším súčiniteľom
tepelnej vodivosti a už pri nízkych
hrúbkach spĺňa požiadavky
predpisov týkajúcich sa úspory
energie.
Izolačné platne Bauder
PIR sa vyrábajú vo viacerých
prevedeniach. Najefektívnejší je
variant z obidvoch strán kašírovaný hliníkom – Bauder PIR FA.
Táto platňa má najnižší stupeň
tepelnej vodivosti (023), súčiniteľ
prechodu tepla (U hodnota)
12 cm hrubej platne má hodnotu
U = 0,20 W/m2 K. Vďaka týmto
vlastnostiam postačí použiť
výrazne menej materiálu, napríklad 120 mm Bauder PIR FA
je ekvivalentom 200 mm minerálnej vlny.
V oblasti šikmých striech spĺňajú systémové riešenia firmy
Bauder vďaka nadkrokvovej izolácii z polyuretánovej peny stále
prísnejšie podmienky na energetickú náročnosť stavieb. Nadkrokvová izolácia likviduje tepelné
mosty, ktoré vznikajú pri izolácii
medzi krokvami a zároveň umožňuje architektom kreatívne riešiť
podkrovné priestory.
Aká je situácia v ponuke
vegetačných striech?
Tie sa tešia stále väčšej obľube.
Zelené strechy zvyšujú rozhodujúcim spôsobom hodnotu budovy
a ponúkajú množstvo ekologických výhod, napríklad produkciu
kyslíka, reguláciu vzdušnej vlhkosti, viazanie prachu a absorbciu dažďovej vody. Firma Bauder
ponúka veľké množstvo technicky
vyspelých systémových skladieb
pre extenzívne a intenzívne ozelenenie striech.
Red.

Tervetuola –
vítajte
pri poslednom
liste z tisícich
jazier
My aj krajina, môžem povedať, sme si na seba už skoro
zvykli. Hlavne na saunu J.
Začína fungovať akási
priama úmera s časom
odchodu a množstvom návštev tej rozpálenej drevenej
izby. Bez ohľadu výskytu
v krajine...
Tu pri relaxe a uvoľnení vznikajú
rôzne nápady a jedným, ktorý
stál za to je i náš East Finland
Trip (EFT). Krásna bodka po
celom roku. Totižto – zatiaľ nami
ešte neprebádaná časť je práve
táto východná. Časť, ktorá patrila
striedavo Ruskej i Fínskej strane.
Časti chráni UNESCO, lyžiarske
stredisko majstrovstiev sveta
v skoku na lyžiach, či námornícke
múzeum od ateliéru Lahdelma
Machlamaki. Samozrejme i vôľa
vyskúšať nejaké miestne sauny,
či sú odlišné od tých severských,
vnútrozemských.
Požičali sme si auto a ciele
boli na dosah. Kanadsko – Česko
– Slovenský výlet k Ruským hraniciam sa práve začal. Dobrá
hokejová zostava, nie? Všetko
sa odohráva vo Fínsku J.
Pytäjävesi. Naša prvá zastávka. Čo bolo zaujímavé, tento starý kostol chráni UNESCO, celý
z dreva z roku 1763 – 1765 sa
nenachádzal na námestí ani
v centre diania obce. Delilo ho
jazero a rieka. Nachádza sa teda
za prírodnou hranicou. Často býva označovaný ako ukážka škandinávskej architektúry i keď je postavený pod vplyvom renesancie
a nesie i gotické prvky. V širokom
okolí v tom čase nebol žiaden
kostol. Túžba však bola väčšia
ako prekážky. Zo všetkých okolitých chotárov ľudia doviezli tak
drevo ako aj kameň. Problémom
je nájsť tu vo Fínsku kmene stromov postačujúcich rozmerov.
Všetky prekážky však prekonali
a 4 tesárske rodiny mohli začať
prácu. Svoju profesionalitu ukázali i konštrukciou. V tom čase
bol vo Fínsku predpis: pri krížení

lodí musia byť drevá stien oproti
sebe previazané, aby vysoká strecha neroztiahla steny, a tým
zabezpečiť aby sa celá stavba
nezrútila. Tieto tesárske rodiny,
ktorých mená nepoznáme – i keď
sú iniciály v rohoch – postavili
kostol bez týchto previazaní.
Osadili strechu, dali strešnú krytinu a potom preväzujúce trámy
iba položili na existujúcu konštrukciu. Kostol stojí dodnes bez
minimálneho vychýlenia. Je delený na dve časti – veža a duša
(dve krížiace sa lode kostola)
kompozične s vežou tvoriac kríž.
Vo veži sú dva sklady: jeden
na peniaze a druhý na zbrane.
V chrámovej časti je ľavá strana
určená pre ženy a pravá pre mužov. Pod kostolom sú hrobky

farárov a významných ľudí.
Pavlače – tie boli určené pre
najchudobnejších. Keď sme sa
boli pozrieť – hneď sme vedeli
prečo. Ešte zopár kilometrov
jazdy, a už sme boli v uliciach
mesta Kuopio – kde na nás čakala dymová sauna. My sme ale
meškali. Tak sme si ju pozreli
aspoň zvonka... Mesto na rozdiel
o väčšiny ostatných naozaj žilo.
Ľudia aj napriek studenému počasiu chodili po meste a tvárili
sa, že im to nevadí. Mesto s klasickým usporiadaním – námestie
v strede, po okolí radnica a kostol. Na náprotivnej strane krytá
tržnica. Ulice priame s napojením
na námestie v nárožných častiach. Potom na nás čakala cesta
cez Fínsku prírodu – doslova.

Ráno, skôr ako slnko, sme
prišli do Savonlinny. Po zaparkovaní na brehu jazera sme čakali
na východ slnka. Zaspali sme –
ale čajky nás zobudili. Raňajky
na kameni, zabalení v spacáku
s výhľadom na rok 1562 okupovaný Rusmi do roku 1743 v podobe hradu. Stredovek a novovek
tvárou v tvár. Mali však zatvorené
– a tak sa novovek musel podrobiť. Prechádzka mestom nám ale
veľmi prospela. Tiché mestečko
s raritou sladkovodných tuleňov.
Drobná architektúra v podobe
malých polo a celo skleneno –
drevených kaviarní za drevenými
mostmi. S brehom jazera a čerstvým vzduchom dodávali rannej
káve čaro. Niekoľko kostolov
a množstvo po rusky hovoriacich
ľudí. Dokonca i poznávacie
značky áut boli RUS. Napriek
tomu, že bola nedeľa – húfy sa
k stánkom Božej ochrany nehrnuli. Po kostole otvorili i hrad.
Konečne teplo. Vyhriata recepcia
s usmiatym personálom.
Prehliadka začínala o 10 minút:
v ruštine, nemčine, angličtine,
poľštine a samozrejme i švédštine i fínštine. Pre nás klasický
kamenný hrad s vlastnou kaplnkou veľkosti obývačky. Raritou
bola ochranná veža s WC pre
dámy – 25 m nad úrovňou vody
s priamym otvorom. Dnes je hrad
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príjemne zrekonštruovaný.
Na rekonštrukciu použili betón,
a tak sú obdobia čitateľné.
Farebnosťou je betón podobný
použitému kameňu, a tak si to
z diaľky ani nevšimnete. Celé
nádvorie je prekryté a upravené
pre, v súčasnosti, veľmi populárny Opera Festival. Myslím
si, že to musí byť skvelý
zážitok.
Asi najväčšie problémy vo
Fínsku sú vzdialenosti. Aj keď
políciu sme nestretli... A radary?
Statické a dobre viditeľné.
Ďalšími zastávkami boli Mikkeli
a Lappeenranta. V ich okolí sme
si pozreli vojenské opevnenia.
Zaujímavosťou bolo, že domy
vojakov, kasárne i sklady sa jednoznačne premenili na výstavné
plochy. Ani nie tak múzeá. Vždy
išlo skôr o súčasné umenie. To
sme videli aj v Kotke. Námornícke
múzeum. Na fotkách vyzerá oveľa
krajšie, aj keď skutočnosť nebola
tiež zlá. Gravírované i fóliované
sklá, objekt napojený na prístav...
Spoločne môžeme povedať, že
pocit sa pretavil k fotografiám
prezentujúcim fínsku architektúru.
Úplne iný pocit, z pohľadu
ucelenosti, sme mali v meste
skoku na lyžiach – Lahti. Celé
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mesto akoby žilo architektúrou.
Počnúc rekonštrukciou koncertnej haly od profesora Hannu
Tikka. Na náprotivnej strane minimalistická kaviareň siahajúca
konzolami ponad jazero. Päť
drobných architektúr rozmiestnených v bežeckom okruhu mesta.
Nábrežie jazera po úprave mnohých architektov so starými
rybárskymi domami. Kostol
Alvara Allta..., a to najlepšie –
skokanský areál. Osem mostíkov
rôznej veľkosti začlenených do
krajiny poprepletaných dráhami

bežkárskej disciplíny. Pohľady
i výhľady boli skvelé. Tu človek
naozaj môže pochopiť, že to nie
je iba o stavbe, ale aj o mieste.
Mostík jednoduchej oceľovej kon-

štrukcie týčiaci sa k nebesám do
výšky, z ktorej niektorí skáču a iní
sa neodvážia ani pozrieť dolu.
Toto posadené do lesa ihličnanov,
ktoré túto vertikalitu iba podporujú zanechali v každom z nás
teplo v duši. Iba chodíte a nepotrebujete ani rozprávať. Sem, tam
trošku snehu na ovlaženie. Kúsok
od Lahti v meste Hollola sme sa
zastavili pozrieť súčasnú architektúru kirjasto – knižnice od mladého ateliéru JKMM a zhodnotiť
pozitíva. Povedzte sami – mne
osobne sa pozdávala. Nakoniec
čerešňa, korténová rekonštrukcia
tehlovej fabriky v Hämeenlinne.
O tej som sa zmienil už v prvom
liste. Bola to prvá i záverečná
zastávka v cestovaní touto krajinou počas mojich štúdii. Vždy
stála za to – v daždi i v slnečnom
kúpeli.
Verím, že som vám prostredníctvom niekoľkých „listov“ priblížil nielen architektúru, ale i krajinu a pohľady na život očami
Fínov. Určite odporúčam navštíviť
tento kus zeme. A ešte raz ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, povzbudili, pomohli mi ísť,
zostať v tejto krajine a podeliť sa
s vami o zážitky a pocity.
DUŠAN ŠEVELA

VYHLÁSENIE
Cechu architektov
Ružomberka

Medzinárodný kongres
architektov v Budapešti

k asanácii vstupného
objektu MONDI SCP

Tento rok si môžeme vyberať spomedzi doterajších ročníkov v zatiaľ najbohatšom programovom kalendári
jarného festivalu architektúry v Budapešti.

My, ružomberskí architekti, sme v posledných dňoch s veľkým smútkom a hlbokým
nesúhlasom sledovali demoláciu vstupného
objektu do areálu MONDI SCP. Napriek
tomu, že legislatívne je táto vec nenapadnuteľná (mesto Ružomberok vydalo právoplatné búracie povolenie), treba tu hovoriť
o hlbších súvislostiach a kultúrnej arogancii
našej generácie voči dedičstvu minulých
období.
Autorom asanovanej stavby je architekt
Michal Maximilán Scheer (* 7. január 1902
Považská Bystrica – † 9. február 2000
Nitra). Projekt spracoval v roku 1942
a stavba bola dokončená v roku 1943.
Vstupný objekt do vtedajších Slovenských
papierní sa radí k tomu najlepšiemu, čo
v medzivojnovej a povojnovej industriálnej
architektúre na Slovensku máme. Ako jedna
z mála ružomberských stavieb je zaradený
do reprezentatívnej publikácie „Architektúra
Slovenska v 20. storočí“ od Matúša Dullu
a Henriety Moravčíkovej. Písal o nej tiež
ružomberský rodák prof. Štefan Šlachta.
Treba spomenúť, že viac iniciatív za
zachovanie tejto budovy podnikli Krajský
pamiatkový úrad – pracovisko Ružomberok,
kunsthistorici a miestni architekti.
Napriek tomu, že predstavitelia mesta
boli takto niekoľkokrát upozornení na kvality
tejto stavby, ktoré presahujú miestny kontext, nenašla sa potrebná vôľa na uchránenie
objektu. Zákon ochranu tejto budovy nenariaďuje, nakoľko kultúrnymi pamiatkami sa
stávajú väčšinou budovy staršie. To však nič
nemení na tom, že ak chceme zodpovedne
a eticky zveľaďovať naše mesto, musíme
poznať a chrániť to kvalitné, čo nám z architektúry minulých dôb ostáva. Navyše táto
stavba vôbec nebránila rozvoju fabriky
MONDI SCP – náhradou za ňu má byť parkovisko, ktoré by sa dalo riešiť aj bez asanácie Scheerovej stavby.
V Ružomberku máme niekoľko kvalitných
a odvážnych industriálnych stavieb, ktoré
majú v posledných rokoch tú smolu, že sú
často ošarpané a opustené. To vedie ľudí
k názoru, že špatia mesto.
Keďže toto nie je prvý prípad, keď sme
sa v Ružomberku zachovali k vzácnej stavbe
barbarsky, vyzývame predstaviteľov samosprávy a verejnosť, ktorá tieto kauzy vníma,
k polemike o tom, čo vlastne považujeme
v Ružomberku za hodnotné a ako to
môžeme chrániť, aj keď to zákon neprikazuje.
ružomberskí architekti

Popri prezentovaní sa významných domácich architektov sa 6. marca stane
Budapešť hostiteľom aj medzinárodne
uznávaných osobností architektúry, akými
sú Petra Čeferin, Eduardo Souto de Moura,
Heinz Tesar, Tony Fretton, Edouard
Francois, Davide Macullo alebo Maurizio
Bradaschia.
Prednášky a prezentácie sa budú niesť
v duchu základnej myšlienky podujatí
a motta celého dňa „veľká architektúra
kontra dobrá architektúra“.
Prinášame niekoľko faktov o osobnostiach – budúcich prednášateľoch na tomto
fóre.
Petra Čeferin
Architektka, riaditeľka Inštitútu Architektúry
a Kultúry – Zavod ARK v Ljubljani, profesorka Fakulty architektúry Technickej univerzity v Ljubljani. Doktorandské štúdiá
absolvovala na Technickej Univerzite v Helsinkách dizertačnou prácou v roku 2003.
V rokoch 2007 – 2008 študovala na
University of Columbia ako štipendistka
Fulbrightovej nadácie. Z jej pera vzišlo niekoľko kníh zaoberajúcich sa fínskou architektúrou. Za jej doterajšiu prácu v oblasti
architektonickej kritiky dostala v roku 2008
cenu Bruno Zeviho.
Eduardo Souto de Moura
V rokoch 1974 až 1979 pracoval v ateliéri
Alvara Sizu. V Ženeve bol hosťujúcim profesorom, prednášal v Paríži, na Harvarde,
v Dubline, na ETH v Zürichu a v Lausanne.
Je laureátom mnohých medzinárodných
ocenení a vyznamenaní. Medzi jeho najznámejšie stavby patrí Braga Stadium a Portugalský pavilón v Hannoveri – spoluautor
s Alvarom Sizom (rok 2000), Kultúrne centrum S.E.C. v Oporto (rok 1991) a početné
obytné budovy.
Maurizio Bradaschia
Architektúru študoval v Benátkach, doktorát získal na rímskej univerzite La Sapienza.
Je profesorom univerzity v Terste, prednáša na University of Columbia, na Univerzite La Palmas (Gran Caaria), v Nigérii na
Univerzite ObafemiAwolowo. Zúčastňuje sa
výskumných programov OSN a EÚ. V roku
2004 vystavoval na bienále v Benátkach
a viackrát na trienále v Miláne. Je autorom
viac než 150 odborných článkov v rôznych
periodikách, zakladateľom časopisu
Progetto, jeho šéfredaktorom a členom

redakčnej rady periodík d Architettura,
Anfione e Zeto, Neoclassico.
Davide Macullo
Svoju kariéru začal u Maria Bottu v roku
1990. Od roku 2000 pracuje samostatne vo
Švajčiarsku, Taliansku, Holandsku, Grécku,
Francúzsku a v Južnej Kórei. V Európe je
známy predovšetkým svojimi rodinnými
domami. V roku 2009 získal ocenenia: Top
100 China – Cena za budované prostredie
Číny – Peking, WAF druhé kolo Barcelona,
finalista Európskej ceny v hotelovej architektúre Londýn, Prix D Architecture de
Languedoc – Roussilon.
Tony Fretton
Ako architekt sa osamostatnil v roku 1882,
od roku 1999 je vedúcim Katedry architektúry a dizajnu na TU v Delfte. Okrem jeho
rezidenčných stavieb (medzi jeho mecenášmi je aj Anish Kapoor a Alex Sainsbury)
sú známe jeho galérie (Galéria Lisson v Londýne, The Quay Arts Center na ostrove
Wright, Fuglsang Art Museum – – Lolland,
Dánsko). Jeho diela z posladných rokov su
Veľvyslanectvo britského kráľovstva vo
Varšave, Tietgens Ergrelse – rozsiahly urbanistický počin v Kodani, Centrála Erste Bank
vo Viedni. Pôsobí ako hosťujúci profesor na
univerzite EPFL Lausanne, v Amsterdame na
Berlage Institute a na Harvarde v USA.
Edouard Francios
Je medzinárodne uznávanou autoritou v oblasti „zelenej architektúry“. V roku 2000 sa
stal známym jeho „Rastúci dom“ v Monpellier, po ktorom nasledovala jeho „Veža kvetín“ v Paríži, ktorá je pokrytá na celej ploche
bambusovým lesom rastúcim z obrovských
kvetináčov. Na Champs Elysee znova postavil pôvodnú fasádu barokového paláca
„Fouqets Barriére“ zo sivého betónu, ktorá
vyvolala obrovskú vlnu diskusií, nakoľko do
fasády osadil okná nezávisle od pôvodnej
architektúry fasády. Francois je, mimochodom, aj najzábavnejším rečníkom spomedzi
architektov.
Heinz Tesar
Čerstvý sedemdesiatnik je dnes už žijúcou
legendou. Svoj prvý ateliér založil v roku
1973 vo Viedni. Okrem iných svojich aktivít
je aj hosťujúcim profesorom na Cornell – i,
na ETH Zürich, na Harvarde, na TU Mníchov
a na Akadémii architektúry Mendrisió. Jeho
najslávnejšou stavbou je Chrám – Kristus
nádej sveta – v Donaucity, ale známa je aj
budova Múzea zbierky Essl, Kalvária v Klosterneuburgu, Keltenmuseum v Halleine,
BTV Stadtforum v Innsbrucku alebo Bode –
Museum v Berlíne.
Ďalšie podrobnosti o podujatiach medzinárodného kongresu architektov v Budapešti
sa dozviete na webportáli www.meszorg.
hu, kde je uverejnený aj formulár prihlášky.
JOZEF ISTENES
F Ó R U M A R C H I T E K TÚRY
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Výstava
Architekt
Ľubo Závodný – DOMY
Vo vstupnej hale Fakulty architektúry
STU v Bratislave sa uskutočnila
15. februára 2010 vernisáž výstavy
Architekt Ľubo Závodný – DOMY.
Výstavu si záujemcovia mohli pozrieť
do 26. februára 2010. Prinášame
úvodné slová Ivana Matušíka, ktoré
odzneli pri otváraní výstavy:
Keď som mal pred dvoma rokmi v tomto
vzácnom priestore Bellušovej školy architektúry výstavu, závere príhovoru som vyjadril
svoje pocity slovami odovzdávanie štafety.
Toto prirovnanie som si dovolil povedať preto,
že sme „boli na pôde našej Alma Mater, ktorú
každoročne opúšťajú noví kolegovia, aby ďalej
napĺňali krásne povolanie architekta, Krásne
povolanie preto, lebo naším poslaním je
dotvárať prostredie človeka, špecifickým spôsobom odrážať dobu, v ktorej žijeme, pracujeme a tvoríme. Preto je dnes pre mňa veľkou
cťou, že som tu spolu s vami na otvorení
výstavy architekta Ľuba Závodného. Viackrát
sme si totiž hovorievali, že on ako čerstvý päťdesiatnik a ja ako o tridsať rokov starší súputník sme sa narodili 12. júla a celé desaťročie
sme boli zviazaní i spoločným pracoviskom.
Naše ŠPÚO bolo v tých rokoch súčasťou celoštátneho česko-slovenského ústavu a po viacerých oceneniach sme si občas namýšľali,
že sme úspešní, dokonca i v matičke Prahe
nás prirovnávali k Hubáčkovej libereckej
„škôlke“. Hneď od začiatku svojho pôsobenia,
ako reprezentant novej generácie, prispieval
tento architekt k dobrému obrazu nášho ateliéru. Posilňoval jeho tvorivého ducha, bol
pracovitý, dôsledný a spoľahlivý.
S prelomovou, revolučnou dobou, pred
dvadsiatimi rokmi úzko súvisí jeho vzlet na
vlastných krídlach. Vďaka svojmu tvorivému
zápalu naďalej využíval svoj talent naplno. Ako
nedávno sám uviedol, „moju tvorbu charakterizuje snaženie o poctivosť v celom tvorivom
procese od myšlienky až po realizáciu architektonického diela“.
Jeho kancelária sa dnes právom radí
medzi najprestížnejšíe ateliéry. Zaujímavé
súťažné návrhy, perfektné projekty a realizované autorské diela hovoria samy za seba.
Pozoruhodné stavby, Ktoré tu dnes vidíme,
aj dokonalý systém práce celej jeho dielne,
zásluhou ktorého mnohé diela postupujú od
idey cez poctivo spracovanú dokumentáciu
a končia v úspešných realizáciách.
Čo na dnešnej výstave osobitne stojí za
pozornosť, sú architektonické modely, Tieto
zhmotnené idey predstavujú nielen závažnú
etapu zrodu stavby, ale sú aj akýmsi ťažiskom
tejto výstavy. Takýto racionálny prístup
k tvorbe veľmi oceňujem, priznávam, že aj
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ja som ho využíval. Pred polstoročím však
niesol ešte pečať‘ „ručnej práce“. Dnes, pri
využívaní súčasných technológii vznikajú
modely, ktoré sú profesionálne. V tejto súvislosti si spomínam na jednu pamätnú fotografiu. V kúte tejto haly stoja nad modelom
môjho prvého projektu profesor Belluš so
spokojným úsmevom, dekan Čeněk, profesori
Koula a Karfík. Rozkladací model zhotovený
z leteckej preglejky a balzového dreva bol
vtedy vzácnosťou. Po skoro 60. rokoch sme
dnes svedkami tejto zaujímavej promenády
modelov, ktorú tento priestor vo vzťahu k jednému architektovi asi ešte nezažil. Spolu so
sprievodom fotografií inštalovaných po vonkajšom obvode zachytáva zrozumiteľnou formou etapu príprav a výslednú realizáciu.
V tejto chvíli mi prichodí vyzdvihnúť ešte
dve profesijné oblasti súvisiace s pôsobením
Ľuba Závodného a jeho odbornou praxou.
Prvou je jeho pedagogická činnosť, druhou
jeho pôsobenie vo funkciách. Je mimoriadnym profesorom Fakulty architektúry
Slovenskej technickej univerzity. Svedčí to
nielen o jeho profesijných kvalitách, ale aj

o správnej politike školy. Prítomnosť rozhľadených architektov a praxe pomôže pri formovaní nastupujúcej generácie. Je to určite
správna cesta.
Je všeobecne známe, že náš polstoročný
jubilant pôsobí vo vedení naše j stavovskej‘
organizácie – v Slovenskej komore architektov. Trochu čerstvého vetríka nezaškodí žiadnej organizácii. Rád by som pripomenul
počin, akým je zhodnotenie častí priestorov
nášho „paláca architektov“ na Panskej ulici
15. Budova si to zaslúžila a je to i správny
krok k dôstojnejšej reprezentácii nášho stavu.
Upratanie pred i za vlastným prahom nie je
na škodu a možno poslúži aj ako inšpirácia.
Určite nie je od veci pripomenúť aj jeho pôsobenie v odborných komisiách, kde posilňuje
ich odbornosť a vecnosť.
V závere sa opäť vraciam k spomínanému
odovzdávaniu štafety. Na svojom úseku
dosiahne bežec Závodný určite vynikajúci čas.
K jeho výstave v našej Alma Mater mu gratulujem. Táto gratulácia sa týka i jeho nedávneho jubilea. Vám všetkým patrí poďakovanie
za to, že sme sa tu na jeho počesť toľkí zišli.

SAS

INFORMUJE

Cena Dušana Jurkoviča
2010 – 46. ročník
Spolok architektov Slovenska a Fond
výtvarných umení každoročne udeľujú
Cenu Dušana Jurkoviča ako trvalú poctu
pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry.
Cena Dušana Jurkoviča je udeľovaná
autorovi alebo autorskému kolektívu za
realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu
úrovne a prestíže architektonickej alebo
urbanistickej tvorby na Slovensku.
Návrhy sa podávajú do 30. júna 2010
na adresu:
Spolok architektov Slovenska, Panská 15,
811 01 Bratislava alebo
na e-mail: k_sas@euroweb.sk
Formulár je k dispozícii na
www.sasarch.sk.
Informácie:
Kancelária SAS
tel.: 5443 10 78
e-mail: k_sas@euroweb.sk

Januárové Prezídium SAS
Prezídium Spolku architektov Slovenska na zasadaní 27. januára 2010 rokovalo o prioritných úlohách na tento rok. V programe bolo aj schválenie
rámcového plánu aktivít na rok 2010. Odzneli
informácie z regiónov. Prezídium sa tiež zaoberalo
organizačnými otázkami pri zabezpečení Ceny
Dušana Jurkoviča 2010, Ceny Emila Belluša 2010,
Ceny profesora Martina Kusého a 20. ročníka
Ceny profesora Jozefa Lacka.
Prezídium SAS sa uznieslo zaslať otvorený list
kompetentným inštitúciám, ktorý vyjadruje odmietavé stanovisko Prezídia SAS k plánovanej výstavbe
v blízkosti zreštaurovanej banskobystrickej kalvárie

Darujte 2 % z dane Spolku
architektov Slovenska
Spolok architektov Slovenska je nezávislé, spoločenské, kultúrno-umelecké občianske združenie,
ktorého cieľom je aj popularizovať architektúru
a šíriť architektonickú osvetu doma aj v zahraničí.
Preto organizuje výstavníckú činnosť a odborno-vzdelávacie podujatia a vydáva periodickú
a neperiodickú tlač.

Časopis Projekt, slovenská architektonická
revue, ktorý vychádza v kontinuite 51 rokov,
je širokospektrálnym odborno-popularizačným
periodikom, predstavuje nové trendy v architektúre
a urbanizme, venuje sa ochrane a obnove pamiatok.
Svoj priestor v ňom má aj záhradná a krajinná
architektúra.
Časopis vychádza s finančným príspevkom
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, no
poskytnuté dotácie nepokryjú náklady na jeho
vydávanie.
Využívame preto možnosť a obraciame sa na
Vás so zdvorilou žiadosťou darovať 2 % zaplatenej
dane z príjmov za rok 2009 Spolku architektov
Slovenska.
Spolok architektov Slovenska je zaregistrovaný
ako prijímateľ tejto dane pod č. NCRpo955/2009.
Údaje Spolku architektov Slovenska ako prijímateľa 2 % zaplatenej dane z príjmu sú nasledovné:
Obchodné meno: Spolok architektov Slovenska
Sídlo: Panská 15, 811 01 Bratislava
IČO: 00 178 471
Právna forma: občianske združenie.
Ak sa rozhodnete darovať Spolku architektov
Slovenska 2 % z Vašej dane, môžete tak urobiť
priamo v Daňovom priznaní k dani z príjmov za rok
2009, resp. ako zamestnanec vyplnením tlačiva
Vyhlásenie o poukázaní sumy do 2 % zaplatenej
dane s priložením Potvrdenia o zaplatení dane
z príjmov zo závislej činnosti.
Veríme, že sa rozhodnete podporiť príspevkom
z daní Váš Spolok architektov Slovenska, čím podporíte zviditeľnenie architektonickej profesie v širokej verejnosti.

Spolok architektov Slovenska
Fond výtvarných umení
BLOK architektov a výtvarníkov
si Vás dovoľujú pozvať na výstavu

BLOK architektů
a výtvarníků
Kurátor výstavy: Ivan Gürtler
4. – 20. marca 2010
v Galérii SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava
Otvorené denne, okrem nedele a pondelka
od 11.00 do 17.00 h
Finisáž výstavy: 19. marca 2010 o 16.00 h
v Galérii SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava

new frontiers
11. – 28. marec 2010
výstava mladých rakúskych a slovenských
architektov
organizátor: Explicit Architecture, Spolok architektov Slovenska, design factory.
New Frontiers znamená ”nové hranice” a predstavuje 26 súčasných experimentálnych architektov
a umeleckých skupín z Rakúska a Slovenska a ich
tvorby, v ktorej sa prelína urbanizmus, architektúra
a umenie. Výstava je zároveň platformou pre dialóg
v cezhraničnom regióne Viedeň – Bratislava.
Ateliéry sa prezentujú formou originálnej multimediálnej inštalácie, škíc, videoprojekcií a katalógu,
ktorý bude vydaný ako špeciálne číslo magazínu

Projekt. Kurátormi výstavy sú Florian Medicus (at),
Ján Bahna (sk) a Tomáš Amtmann (sk).
Výstava New Frontiers prezentuje a porovnáva
hranice súčasnej rakúskej a slovenskej tvorby
v architektúre. V design factory bude mať svoju
premiéru a ďalej bude pokračovať v rámci festivalu
Architekturtage 2010 v Rakúsku.
www.new-frontiers.cc

Podnetná regionálna rada
V sieni Dušana Jurkoviča sa 28. januára uskutočnilo
rokovanie bratislavskej Regionálnej rady SAS.
V ten istý deň zorganizovala aj diskusiu na tému
Obraz mesta, na ktorej predstavili svoje dielo Martin
Kusý a Pavol Paňák. V diskusii odznelo viac
podnetných názorov na urbanizmus a legislatívu
platiacu najmä v historickom centre Bratislavy.

Výzva na pomoc
zemetrasením
zničeného Haiti
Medzinárodná únia architektov (UIA) vyzýva architektov z celého sveta na pomoc zemetrasením zničeného Haiti. UIA a EAA (Architekti v núdzi) zriadili
tím šiestich dobrovoľníkov pod vedením Patricka
Coulombela, ktorí v spolupráci s inžiniermi a architekmi z Haiti monitorujú zničené oblasti, vypracuvávajú stratégiu a postupy na zabezpečenie budov,
následné plánovanie, rekonštrukciu a obnovu.
EAA vznikla v roku 2001 vo Francúzsku ako dobrovoľná nezisková organizácia za účelom pomoci
oblastiam postihnutým povodňami. Od tejto doby sa
z EAA stala globálna, nezávislá organizácia so sídlom

J U B I L E Á
FEBRUÁR
1. 2. 1935 Pavol ONDREIČKA

Bratislava 75

2. 2. 1935 Lýdia TITLOVÁ

Bratislava 75

2. 2. 1940 Ján SIMONIDES

Košice

9. 2. 1935 Tibor KALAFUS

Bratislava 75

9. 2. 1935 Pavol MERJAVY

70

Košice

75

13. 2. 1945 Jaroslav KVETÁN

Piešťany

65

18. 2. 1960 Ľudovít URBAN

Bratislava 50

20. 2. 1955 Jozef KUŽMA

Prešov

23. 2. 1940 Miloslav MOJŽIŠ

B. Bystrica 70

55

24. 2. 1925 Mikuláš SLOVÁK

Bratislava 85

26. 2. 1940 Róbert KVASŇOVSKY

Bratislava 70

MAREC
9. 3. 1945 Peter KARDOŠ

Bratislava 65

9. 3. 1950 Julián KEPPL

Bratislava 60

9. 3. 1950 Zuzana MANÍKOVÁ
16. 3. 1955 Maria LICHVÁROVÁ

Prešov

60

Bratislava 55

16. 3. 1955 Vladimír ŠIMKO

Modra

55

19. 3. 1945 Ľudmila POŠTULKOVÁ

Zvolen

65

23. 3. 1935 Pavol MIŠEJKA

Bratislava 75

23. 3. 1940 Dominik MICHAELI

Bratislava 70

26. 3. 1955 Alžbeta SOPIROVÁ

Bratislava 55

26. 3. 1960 Marianna BUGALOVÁ

Michalovce 50

Srdečne blahoželáme
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v Austrálii, Francúzsku a v Kanade. Jej úlohou je
získavať finančné prostriedky na koordináciu a realizáciu projektov v oblastiach postihnutých katastrofami. Zrealizovali projekty budovania a obnovy príbytkov a škôl na Šalamúnových ostrovoch, v Papui-Novej Guinei, budú nasledovať projekty v Indonézii,
Mjanmarsku a v Thajsku a mnohé iné. Patrónkou
EAA sa stala aj prezidentka UIA Louise Cox. Viac
informácií o činnosti je na stránke: www.emergencyarchitects.org.au
UIA, EAA vyzývajú architektov z celého sveta
na pomoc zničenému Haiti, každá finančná pomoc
je vítaná.
Finančné príspevky možno zasielať prostredníctvom stránky http://www.uia-architectes.org/texte/
england/News/Haiti_en.html resp. http://www.archi-urgent.com/index.php?option=com_content&task=view&id=176&Itemid=439 (obe stránky sú
v angličtine alebo vo francúzštine)

Ohlas vyjde v komorovom
periodiku
Viceprezident SAS Igor Teplan reagoval na článok
kolegu Mariana Marcinku, ktorý sa venoval
problematike autorského zákona (Informácie
SKA 12/2009, Fórum 12/2009) príspevkom pod
názvom Situácia je vážna, nie však zúfalá. Tento
príspevok by vyšiel v rovnakom čase aj v periodiku
Informácie Slovenskej komory architektov, preto
sa redakcie dohodli, že Fórum architektúry ho
nezverejní. Záujemcovia si ho teda budú môcť
prečítať v Informáciách Slovenskej komory
architektov č. 2-3/2010.

SERVIS
DOMÁCE PODUJATIA
Výzva
na podávanie nominácií na Cenu Alžbety
Güntherovej-Mayerovej 2010 za celoživotné
dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany
pamiatkového fondu Slovenskej republiky

Viktor Malinovský –
karikatúry
Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných
umení pozvali 3. februára 2010 na vernisáž výstavy
Viktor Malinovský – karikatúry. Kurátorom výstavy
bol Viktor Malinovský, ml.
V Galérii architektúry SAS, v bratislavskom
Balassovom paláci výstava trvala do 27. februára
2010.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku
2010 po tretíkrát Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos
v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej
republiky (ďalej Cena). Cenu udelia pri príležitosti
Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel,
ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla.
Laureáta Ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu vymenovala generálna
riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Členmi komisie sú: Slavomír Katkin (predseda),
Viera Dvořáková, Ivan Gojdič, Peter Maráky, Mária
Poláková, Eva Ševčíková, Anna Valeková.
Uzávierka nominácií je 15. marca 2010.
Nominácie sa posielajú písomnou formou poštou
alebo mailom na adresu PÚ SR s uvedením hesla
Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2010.
Kontaktnou osobou a tajomníčkou komisie je
Mgr. Mária Riháková, tel. 02/5920 7242,
rihakova@snm.sk.

17. konferencia s medzinárodnou účasťou

Výstava
Architekt Josef Struhař
Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných
ponúkli záujemcom výstavu Architekt Josef Struhař
– Laureát Ceny Emila Belluša 2009. Kurátorom
výstavy, ktorá sa uskutočnila v Galérii architektúry
SAS, Balassov palác od 16. decembra 2009
do 23. januára 2010 bol Peter Brtko.
Reinštalácia tejto výstavy sa konala od 2. do 27.
februára 2010 v priestoroch Výstavnej siene Emila
Belluša v Banskej Bystrici.

Teória a konštrukcie pozemných
stavieb
Nákladovo optimálne opatrenia na úspory energie
v budovách
Sprievodné podujatie 31. medzinárodného
stavebného veľtrhu CONECO 2010 sa bude konať
24. marca 2010 v Expo Clube INCHEBA a.s.
Organizátormi konferencie sú: Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská
komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný
ústav stavebný (odborná garancia), Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť (organizačné
zabezpečenie), člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, INCHEBA a.s.
Cieľom konferencie je sprístupniť širokej
odbornej verejnosti najnovšie informácie o pripravovaných zmenách smernice 2002/91/ES, o vyhláške MVRR SR č. 311/ 2009 Z.z. a súvisiacich
problémoch zabezpečovania energetickej hospodárnosti budov. Predmetom prednášok budú informácie o opatreniach a potencionálnych úsporách energie v budovách. Každý účastník dostane pri registrácii vstupenku na stavebný veľtrh CONECO 2010.
Úhrada účastníckeho poplatku je možná z fondu
opráv.
Uzávierka prihlášok je 19. 3. 2010.
Viac informácií na sekretariáte konferencie:
Ing. Eugénia Kiselyová
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť,
Koceľova 15, 815 94 Bratislava
Tel.l/Fax: + 421 2/50207650
e- mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk
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Medzinárodná architektonická súťaž

Múzeum druhej svetovej
vojny v Gdansku
Vláda Poľskej republiky rozhodla o vybudovaní
Múzea druhej svetovej vojny v Gdansku a v spolupráci s vedením múzea vypísala medzinárodnú
architektonickú súťaž. Predmetom súťaže je výber
projektu, podľa ktorého bude realizovaná budova
múzea venovaného začiatku druhej svetovej vojny.
Víťaz súťaže dostane cenu vo výške 80 000 eur
a získa možnosť zrealizovať budovu, ktorú naprojektuje. Na ostatné ceny a vyznamenania sa vyčlenilo
ďalších 120 000 eur. V porote budú okrem iných tiež
George Ferguson, Tomasz Konior, Daniel Libeskind,
Jack Lohman, Andrzej Pagowski a Hans Stimmann.
Architektonické kancelárie, ktoré majú záujem
o účasť na súťaži, sa môžu prihlásiť do 26. marca
2010. Termín podávania je 13. august 2010. Vypisovateľom záleží na tom, aby sa súťaže zúčastnili vynikajúci architekti z celého sveta.
Oznámenie o vypísaní súťaže oficiálne uverejnili
v Úradnom vestníku Európskej únie a akékoľvek informácie na tému súťaže, vrátane informácií v angličtine
možno nájsť na webovej stránke Múzea 2. svetovej
vojny: www.muzeum1939.pl. Doplňujúce informácie
o súťaži poskytuje Anna Kadziela a Urszula Kwiatkowska, konkurs.arch@muzeum1939.pl

Súťaž ISOVER
Multi-Comfort House
Students Contest 2010
Divízia ISOVER, spoločnosti Saint-Gobain
Construction Products, s.r.o., v spolupráci s Ústavom konštrukcií v architektúre, FA STU, vyhlásila
VI. ročník medzinárodnej súťaže – ISOVER MultiComfort House Students Contest 2010.
Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho/magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo a študijných odborov príbuzného zamerania na vysokých
školách a univerzitách v Slovenskej republike.
Viac na: www.isover.sk

Schindler Award 2010
Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže
v roku 2010 sa môžu zaregistrovať na webovej
stránke www.schindleraward.com Uzávierka registrácií je 30. apríla 2010 a projekty treba predložiť
do 30. júla 2010.

Prezident SR vymenoval
vysokoškolských
profesorov
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič odovzdal 25. januára 2010 podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/
Ústavy Slovenskej republiky vymenovacie dekréty
49. profesorom vysokých škôl. Na slávnosti bol aj
minister školstva Ján Mikolaj, viceprezident
Slovenskej rektorskej konferencie Ján Bujňák.
Radu vysokých škôl zastupoval Viktor Smieško.

Prezident Ivan Gašparovič v príhovore zablahoželal novovymenovaným profesorom k získaniu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu. Povedal,
že udelením profesorského titulu vyjadruje náš štát
úctu plneniu významného spoločenského poslania
a priznáva ním tak aj ocenenie a poďakovanie
za doterajšiu výchovnú, pedagogickú a vedeckú
prácu.
Medzi vymenovanými profesormi boli aj
doc. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. v odbore krajinná
a záhradná architektúra a doc. PhDr. Marian Zervan,
PhD., v odbore dejiny a teória umenia.

Štátne vyznamenania
Prezident SR Ivan Gašparovič pri príležitosti štátneho sviatku – Dňa vzniku Slovenskej republiky
ocenil 20 ľudí štátnymi vyznamenaniami. Medzi
nimi bol aj architekt Juraj Fatran, propagátor
dobrého mena SR v zahraničí, ktorému 7. januára
2010 udelil Biely dvojkríž III. Triedy.

Ponuka centra A -SICE
A.SICE Architektonicko – stavebné informačné centrum usporiadalo 2. februára 2010 v bratislavskom
hoteli Holiday Inn podujatie zamerané na novostavby, rekonštrukcie a modernizácie. Na podujatí
sa prezentovalo množstvo firiem: Xella Slovensko,
Knauf Insulation, Cidem Hranice, Bliss, Darvi and
partners, Newag, Primalex, Ursa, Quadriq, Kratochvíl parket profi, Lanxess, Heluz, Saint-Gobain
Construction Products, divízia Isover. Okrem tejto
skutočne bohatej a všestrannej ponuky sa bez
prednášky predstavilo ešte viac firiem.
Dni architektúry, ktoré organizuje spoločnosť
už 15 rokov vo viac ako 20. mestách SR slúžia na
to, aby sa odborníci stretli a nadviazali nové kontakty pre ďalšiu spoluprácu.
Viac o podujatiach na: www.asice.sk

Cena pre slovenských architektov
do 35 rokov

YAP.SK.2010 – Young
Architect Prize
Design Slovakia, združenie propagujúce modernú
architektúru a dizajn v SR, vyhlásilo konanie nultého ročníka súťaže pre mladých architektov do
35 rokov – Young Architect Prize/YAP.SK.2010.
YAP.SK je cena, ktorú plánuje združenie Design
Slovakia NGO udeľovať bienálne v štyroch kategóriách: študentské projekty, realizácie, nerealizované
projekty, štúdie alebo vízie a cena pre architektonický ateliér do 35 rokov. V prvom, nultom ročníku
budú do súťaže zaradené všetky práce, registrované
autormi v celoštátnych dokumentačno-prezentačných projektoch združenia Design Slovakia –
ARCHITECTURE.SK a INTERIOR.SK za obdobie
rokov 2005 – 2009.
Na slávnostnom zverejnení konania súťaže
YAP.SK.2010 v bratislavskom TECHOCENTRE predstavili organizátori porotu, zloženú z renomovaných
tvorivých osobností a pedagógov architektúry
na Slovensku ako Ivan Gürtler, predseda poroty
(KA FU TU v Košiciach), Ivan Petelen (FA STU
v Bratislave), Štefan Zahatňanský (KA FU TU v Košiciach), Matej Siebert (AA Siebert + Talaš) a Ľubica
Fábri (Design Slovakia).
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
YAP.SK.2010 sa uskutoční v máji 2010 v Bratislave
ako jedno z prestížnych podujatí festivalu architektúry a dizajnu ARCHDAYS Bratislava 2010
(17. – 30. 5. 2010).
Bližšie informácie o podmienkach účasti na súťaži
YAP.SK.2010: Design Slovakia NGO, Záhradnícka
13, 811 07 Bratislava, tel: 02/55 64 07 16
office@designin.sk; designin@designin.sk;
www.designin.sk

CENTURY 21 na Slovensku
Visuté záhrady
nad Bratislavou
Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Fakultou
architektúry STU v Bratislave a Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, spracovali zaujímavú
koncepciu perspektívy urbanistického rozvoja terasovitých úpätí Malých Karpát a okolia.
Vernisáž sa uskutočnila na prelome januára
a februára a záujemcovia si mohli vystavené projekty a modely pozrieť do 13. februára 2010 v sále
na prízemí Primaciálneho paláca.

Redakcia Fóra architekúry prijala pozvanie na tlačovú konferenciu CENTURY 21 pri príležitosti oficiálneho vstupu tejto najväčšej svetovej realitnej siete
na Slovensko.
V priestoroch hotela Falkensteiner sa 21. januára 2010 novinári dozvedeli, že svojimi skúsenosťami chce CENTURY 21 posunúť realitný trh na vyššiu úroveň, priniesť „zlatý štandard“ a stať sa aj na
Slovensku lídrom v poskytovaní realitných služieb.

Ponuka Stavebného fóra.sk
Internetový časopis Stavebné fórum.sk pozýva na
semináre a diskusné stretnutia:
Diskusné stretnutie – Rezidenčný development:
marketing – redesign
Streda 17. 3. 2010 Apollo Hotel, Dulovo
námestie 1, Bratislava
Odborný seminár PPP – slovenská cesta
(Pod záštitou predsedu Košického samosprávneho
kraja Zdenka Trebuľu a odbornou garanciou
Asociácie PPP.)
Štvrtok 18. 3. 2010 hotel Doubletree by Hilton
na Hlavnej 1 v Košiciach
Viac informácií a prihlásenie na:
www.stavebne-forum.sk/events2010/
F Ó R U M A R C H I T E K TÚRY
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SERVIS
ZAHRANIČNÉ PODUJATIA
Bangkok – architektúra
a Equilibrium
Združenie architektov v Bangkoku privíta od
28. apríla do 1. mája 2010 architektov z celého
sveta na fóre s témou „Eqiulibrum“.
Informácie: www.uiaforum2010bangkok.com
alebo e-mail:info@archi-urgent.com

Cena Rosa Barba

(Ľubľana), Edouardo Souto de Moura (Porto),
Heinz Tesar (Viedeň), Tony Fretton (Londýn),
Edouard Franois (Paríž), Davide Macullo (Miláno),
Maurizio Bradaschia (Terst) a Tamas Nagy
(Budapešť).
Termín konania: 5. – 6. február 2009
Miesto konania: Brody Sandor ut. 8. Istituto
Italiano di Cultura, 1088 Budapešť
Informácie: www.meszorg.hu

Študentská súťaž
dizajnu
Medzinárodná federácia krajinných architektov
vyhlasuje súťaž pre študentov študujúcich smer
krajinná architektúra na tému: Harmónia a prosperita, tradičné hodnoty a udržateľný rozvoj.
Termín na doručenie prihlášok: 31. marec 2010
Informácie: www.iflaonline.org

6. ročník bienále krajinných architektov
Cena Rosa Barba je otvorená súťaž pre všetky
druhy krajinných projektov realizovaných v Európe
v období od roku 2005 do roku 2009.
Registrácia prebieha prostredníctvom online
formuláru na www.www.coac.nt/landscape alebo
e-mailom po vypísaní prihlášky.
Víťaz získa finančnú odmenu vo výške
15.000 eúr a bude mať možnosť prezentácie
na bienále. Súťažné projekty bude posudzovať
porota v zložení: predseda poroty Bet Figueras
(Španielsko), Franco Zagari (Taliansko), Henri
Bava (Francúzsko), Kristine Jensen (Dánsko),
José Manuel Vidal (Španielsko) a Nigel Thorn
(Veľká Británia).
Termín konania bienále: 30. september –
2. október 2010.
Miesto konania: Barcelona (Španielsko)
Informácie: www.coac.net/landscape, e-mail:
biennal@coac.net alebo tel.č. +34 93 552 08 42,
fax.č. +34 93 412 23 95.

Z kalendára podujatí
UIA

Alma Sadovic

Stretnutie prezidentov krajín 2. regiónu UIA
Termín konania: 12. – 15. marca 2010
Miesto konania: Limasol (Cyprus)
Informácie: www.uia-region2.org

Združenie architektov Bosny a Hercegoviny má
nové vedenie. Vo voľbách porazila Alma Sadovic
svojho protikanditáta Muhameda Hamidovica.
Alma Sadovic pracovala ako architektka a urbanistka vo verejnej správe, potom si otvorila architektonické ateliéry v Moskve a Sarajeve, neskôr
pracovala ako architektka v Rakúsku.
V súčasnosti pracuje na magistráte v Sarejeve
ako zástupkyňa primátora.
Informácie: asasadn@bih.net.ba.

Jarný festival architektúry
v Budapešti
Zväz maďarských architektov pripravil 5. marca
2010 v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom medzinárodnú konferenciu na tému:
Olympijské hry: tradícia, kríza, riešenie? Hostí
privíta prezident Maďarskej republiky Dr. László
Sólyom a zúčastnia sa jej aj Geraint John (riaditeľ
UIA pracovného programu Šport a voľný čas)
a Gatan Siew (bývalý prezident UIA).
V sobotu 6. marca 2010 vystúpia so svojimi
príspevkami renomovaní architekti Petra Ceferin
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Svetové dni udržateľnej energie
Na konferencii a seminári budú prezentované
najnovšie trendy v technológiách.
Termín konania: 3. – 5. marca 2010
Miesto konania: Wals (Rakúsko)
Informácie: www.wsed.at
Jarný festival architektúry
3. svetová konferencia maďarských architektov
Medzinárodná konvencia architektúry 2010
Termín konania: 6. marec 2010
Miesto konania: Budapešť (Maďarsko)
Program a ďalšie informácie: www.tervlap.hu,
http://www.meszorg.hu/index.php?m=T&s=2&k=6&t=119&nyelv=1, http://www.meszorg.hu/index.
php?m=T&s=1&k=1&t=118&nyelv=1 a www.tervlap.hu

Medzinárodná konferencia
Udržateľné stavby cenovo dostupné pre všetkých
Termín konania: 17.- 19. marca 2010
Miesto konania: Vilamoura (Portugalsko)
Informácie: www.portugalsb10.moradadigital.com
5. ročník svetového urbanistického fóra
The right to the city – Bridging urban divide
Termín konania: 22. – 26. marca. 2010
Miesto konania: Rio de Janeiro (Brazília)
Informácie:www.unhabitat.org/categories.asp?catid=584
Medzinárodné stretnutie architektov Karibskej
oblasti
Termín stretnutia: 25. – 27. marec 2010
Miesto stretnutia: Cartagena de Indies (Kolumbia)
Informácie: www.fpaa-arquitectos.org
Kongres na tému Medzinárodné stavby,
architektúra a jej výzvy
Termín konania: 26. – 27. marec 2010
Miesto konania: Bursa (Turecko)
Informácie: www.bursamimar.org.tr/

UNESCO-UIA
Validation Council for architectural éducation
Meeting
Termín stretnutia: 9. apríl 2010
Miesto konania: Paríž (Francúzsko)
Informácie:uia@uia-architectes.org
Igograda – týžden dizajnu
Termín konania: 26. – 30. apríl 2010
Miesto konania: Vancouver (Kanada)
Informácie: www.designweekvancouver.ca/
Medzinárodné fórum UIA
Termín konania: 29. apríl – 2. máj 2010
Miesto konania: Bangkok (Thajsko)
Informácia: office@asa.or.th
ACT 10/ARCHITECTES 2010
Organised by the Association of Siamese Architects
(ASA).
Termín konania: 30. apríl – 5. máj 2010
Miesto konania: Bangkok (Thajsko)
Informácie: e-mail: office@asa.or.th

Z podujatí IFLA a EFLA
5. svetové fórum urbanistov
Termín konania: 22. – 26. marec 2010
Miesto konania: Rio de Janeiro
Informácie: www.unhabitat.org/categories.asp?catid=584
Mini stretnutie Európskeho združenia študentov
záhradnej architektúry
Termín konania: 15. – 19. apríl
Miesto konania: Edinburg (Veľká Británia)
Informácie: http://elasa.org/wp/
Workshop na tému „Zelený realitný trh“
Dôsledky vyššieho využitia zelených technológií
na životnosti budov a znížení priemerných nákladov
obyvateľstva a dôsledky využitia zelených technologií na vyššej produkcii a zlepšenia zdravotného
stavu obyvateľstva.
Termín konania: 26. – 27. apríl 2010
Miesto konania: Dessau (Nemecko)
Informácie:
e-mail: housing@landmanagement@unece.org

Študentská súťaž
Architektonické dedičstvo 20. storočia
Medzinárodná únia architektov vyhlásila otvorenú
študentskú súťaž s cieľom vytvoriť digitálnu prezentáciu architektonických pamätihodnosti 20. storočia
– stavby, ktoré boli postavené od roku 1901 do
2000. Prezentácie vyhotovené v programe Autodesk
majú obsahovať panoramatické a trojdimenzionálne
digitálne modely a fotografie. ImageModeler a Autodesk Stitcher poskytnú prihláseným súťažiacim
zdarma na obdobie troch mesiacov. Viac informácií
o programoch na www.autodesk.com.
Ocenené a nominované projekty z národných
kôl vystavia na Bienále v Benátkach v septembri
2010. Digitálna prezentácia všetkých projektov bude
prístupná na www.archi.fr/UIA/.
Registrácia on line: do 26. marca 2010
Termín na doručovanie projektov on line:
od 5. do 26. apríla 2010
Innformácie: www.archi.fr/3D_20th

V čísle 01/2010
Výstava „New Frontiers – Experimentálne tendencie v architektúre“
Tematické číslo prináša texty kurátorov a teoretikov
a profily 26 vystavujúcich ateliérov zo Slovenska a Rakúska:
PHILIPP ADUATZ (A)
AMPULA (SK)
TOMÁŠ AMTMANN (SK)
ARCHIMERA (SK)
BEEF (SK)
COLOMBOSNEXT (A)
HUBERT BLANZ (A)
BYRO-MAREK BOHUNICKÝ (SK)
EXPLICIT ARCHITECTURE (A)
GABU HEINDL (A)
HEIN-TROY ARCHITEKTEN (A)
HERI&SALLI (A)
GREGOR HOLZINGER (A)
K)RAFT (A)
CLEMENS KIRSCH (A)
MARKUS LEIXNER (A)
MALAGA-LUKÁČ (SK)
MOH-ARCHITECTS (A)
N/A (SK)
SOMA (A)
SPUTNIC (A)
PETER STEC (SK)
TAT ORT (A)
T-HOCH-N (A)
UNDER CONSTRUCTION (SK)
FLORIAN UNTERBERGER (A)
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