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Ján K. Balázs
Tak ako komerčné médiá kladú 
čoraz väčší dôraz na predajnosť 
a pútavosť obalu bez hlbšieho 
obsahu, podobne aj niektoré 
počiny architektúry sa približujú 
takémuto artiklu so snahou upútať 
vonkajším obalom.
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Martina Jakušová 
Urbanizmus a územné plánovanie 
sú verným zrkadlom širokého 
diania v spoločnosti.

8
Florian Medicus
(hlavný kurátor výstavy 
NEW FRONTIERS) 

Cieľom nebolo predstaviť klasické 
realizácie, „domčeky“, ale dať 
každému priestor na voľnú, 
experimentálnu výpoveď.

New Frontiers,
výstava v Design factory, organizovaná v spolupráci 
so Spolkom architektov Slovenska a ORTE 
Architekturnetzwerk Niederosterreich predstavila 
26 tímov zo Slovenska a Rakúska v kurátorskej kon-
cepcii Floriana Medicusa (Supervision), Jána Bahnu 
a Tomáša Amtmanna z VŠVU. Autormi dizajnu expozí-
cie sú architekti Explicit Architecture – Lukas Goebl 
a Oliver Ulrich. Výstavu v rámci Dní architektúry 
reinštalujú v renomovanej viedenskej galérii Zumtobel 
pri Dóme sv. Štefana. Sprievodnú publikáciu k výstave 
vydal Spolok architektov Slovenska ako č.1/ 2010 
časopisu Projekt.

J. Ba.
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A potom čo?

Ak by sme mali veriť nemeckému spravodajskému magazínu 
Spiegel (č. 50/2009), tak zároveň s nedávnym prelomom 
rokov sa ukončilo aj „stratené“ desaťročie. Pri povrchnom 
precítení znie slovo “stratené“ síce trochu drasticky, no predo-
všetkým hneď musí vyvstať otázka: stratené pre čo? pre koho? 
Na druhej strane nemožno poprieť, že tu ide o súčet rozlič-
ných kríz, ktoré sú celkovou stratou pre Západ a jeho až dote-
raz overené hodnotové predstavy, hocako nepravdepodobne 
by to bolo ešte pred niekoľkými rokmi vyzeralo. Než nastalo 
súčasné zneistenie, pôsobila predpoveď Francisa Fukuyamu 
z roku 1992, podľa ktorej sa „západná liberálna demokracia 
presadila ako finálna, univerzálne platná forma spôsobu 
vládnutia u ľudí“ 1, až znepokojujúco arogantne a na základe 
výkladu povojnových dejín bola relativizovaná. Ba čo viac, 
humanisticko-liberálny systém stratil za pomerne krátky čas 
všetku svoju dôveryhodnosť a tým aj nárok na globálnu plat-
nosť. Fotografie zajateckých transportov pod hviezdami posia-
tou vlajkou, Abú Ghraib a Guantanamo majú dlhodobé pôso-
benie, podobne ako evidentná nemožnosť čo i len mierne kri-
tizovať Čínu za porušovanie ľudských práv, veď trh je príliš 
silný a príliš dôležitý, a je viac než jasné, že USA strácajú 
svoje globálne mocenské postavenie. Tu prichádzame, tak 
ako predtým, k slovám pána Lee Kuan Yew, ako ho cituje 
Sloterdijk, že celá západná kultúra spočíva na troch základ-
ných pilieroch: peňažno-hospodársky kapitalistický spôsob 
produkcie, vedecko-technologický prístup k prírode a demo-
kraticko-individualistický spôsob života. 2 Pretože práve táto 
spoločnosť, táto z hľadiska svetových dejín najlepšie zaopat-
rená populácia, je zároveň aj spomedzi všetkých spoločností 
najvystrašenejšia a najzbabelejšia a zoči-voči aktuálnej debate 
o zavedení skenerov, ktoré ľudí „vyzlečú“ donaha, na všetkých 
európskych letiskách tu permanentne narastá kultúrny pesi-
mizmus.

 
- MyMarx.com
Samozrejme, je tu ešte niečo, čo pre svetové hospodárstvo 
a jeho sebavedomie malo doteraz najzhubnejší vývoj, analo-
gický k traume „9/11“ (11. september 2001), a je to dátum 
„9/15“ čiže 15. september, vyhlásený za deň pochopenia, že 
padáme na dno. Od toho dátumu v roku 2008 boli nespočetní 
nositelia Nobelovej ceny žiadaní, aby „malému človeku“ na 
ulici (v Rakúsku sa mu hovorí „Häuslbauer“, domkár, pozn. 
prekl.) vysvetlili, prečo má svoje ťažko nadobudnuté úspory 
hľadať niekde v útrobách hybridného hospodárstva. Na kapi-
talizmus sa začalo nadávať a Marx, ten „starý muž s bradou“, 
zažil nečakane mohutné znovuzrodenie tak v hospodársko-
-ekonomickej oblasti ako aj vo fejtónoch. Akurát sa v tom 
všeobecnom závrate takmer zabudlo, že aj samotný „kapita-
lizmus“ ako taký medzitým zostarol, či skôr: zmenil sa, 
obzvlášť keď „peniaze“ už dávno nahradili premenné “tovar“ 
a „služby“ a tak v skutočnosti už nemôže vzniknúť nijaký 
kapitál v klasickom ponímaní. Peniaze sa točili a menili sa 
na viac peňazí, to predsa dlhý čas znelo pekne a očarujúco.

Prečo sa vlastne zrazu nikto nepýtal architektov viac na 
všeobecné ponímanie sveta, na ich názory, veď ešte pred 
niekoľkými rokmi to bolo bežné ba až nutné! Architekti, 
ktorí len prednedávnom reprezentovali názor a široký roz-
hľad? Budovatelia a vysvetľovači sveta však boli v oných 
dňoch až priveľmi potichu a použili už len posledné zvyšky 
svojho kreditu. Iní to však povedali jednoduchšie a trefnej-
šie: Niečo sa pokazilo! A tentoraz to nebola neforemná 
„sídelná kaša“ (urban sprawl) ani nevhodne vyžívaný 
verejný priestor. Bolo to čosi iné... 

 
- bezpečnosť na prvom mieste
Vzťahujúc sa nepriamo k horeuvedenej poznámke magazínu 
Spiegel, vidí Peter Sloterdijk, že v skutočnosti jasným pora-
zeným uplynulého desaťročia sa stalo slobodné uvažovanie 
staroliberálneho štýlu. „Prevažujúci konzervatívny duch 
doby sa manifestuje tým, že bilancia našich výdobytkov 
pokiaľ ide o liberálnosť a komfort nemá viac žiadny pozi-
tívny ohlas v ľudskom vnútre, zrejme preto, že verejný 
priestor je príliš impregnovaný neistotami.“ 3

Výsledkom toho je, že verejný, otvorený priestor, ktorý za-
tiaľ ešte stále je nositeľom nádeje pre budúcnosť architektov, 
je považovaný za hrozbu, treba ho vyčistiť od všetkých nepre-
hľadností a prešpikovať tuctami priemyselných kamier na 
ochranu proti všetkému možnému. Všeobjímajúca paranoja 
našla svoje tvorivé možnosti v technologickom vyzbrojovaní, 
pričom reštrikcie nie sú vždy zaslúžené, ale na mnohých mies-
tach sú vymáhané vopred a presadzované verejnou „ochran-
nou rukou“. Paralelne s tým sa zreteľne vyvíja atmosféra rezig-
nácie, celkového kultúrneho umŕtvenia a prázdnoty. 

Bolo to už v roku 1999, keď Zaha Hadid, vtedy ešte 
zjavne ako provokáciu, vyhlásila, že žijeme v naozaj neinšpi-
rovaných časoch. Až do akej miery mala vtedy pravdu, uká-
zali v nasledujúcich rokoch nespočítateľné kvantá bezcen-
ných a myšlienkovo prázdnych architektonických publikácií, 
ktoré na vysoko lesklom papieri prezentovali narcisitické 
excesy technickej virtuozity a texty s bezmocne argumentujú-
cimi obsahmi („dom pre plastického chirurga P.“). 

 
- iba zábava 
Sedemnásťročná školáčka Helene Hegemannová napísala 
knihu o sebe a o svojom adolescentnom sebauvedomovaní 
v berlínskej štvrti Prenzlauer Bergu 4. Tento Prenzlauler Berg, 
ktorý je dodnes aspoň do istej miery symbolom zmeny, ktorá 
sa vydarila prinajmenšom regionálne, už ale nie je žiadnym 
dobrodružným miestom na hranie, dnes sa skôr podobá zážit-
kovému parku. „Rezignovaní ľavičiari“ tu popíjajú svoje nízko-
tučné latte a rozprávajú o Blixa Bargeldovi (známy nemecký 
hudobník a performer, zakladateľ kapely Einstürzende Neu-
bauten, pozn. prekl.) a o tom, ako to bolo predtým. Ako píše 
Helene Hegemannová, tá prázdnota je tam aj preto, že tam 
už, paradoxne, neostali žiadne voľné priestory, o ktoré by sa 
dalo bojovať. Prenzaluer Berg by sa ale niekedy opäť raz 
mohol stať miestom väčšieho porozumenia: rodičia aj učitelia 
tej dnešnej (voči všetkému) otvorenej generácie bez pochýb 
veľa dosiahli ale zjavne rovnako veľa aj stratili. To, čo tu 
dedíme, je útulné a za to sa sluší poďakovať! Je to až také 
veľmi útulné, že akýkoľvek radikálny punk, ktorý by sa prí-
padne mohol zrodiť, vyzerá byť už vopred stratený a je na 

K veci...

Pokračovanie na strane 9
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Rozdvojené pocity

Pretože v oblasti architektúry som 
laik, neprislúcha mi vyjadrovať sa 
k jej odbornej stránke. Ale ako každý 
iný občan aj ja vnímam, čo a ako vyzerá 
okolo nás, vnímam vlastné pocity 
pri pohľade na takú či onakú stavbu 
alebo na istú štvrť, komplex budov 
a podobne. Tieto pocity sú pre bežného 
človeka dôležité – nie odborné zdôvod-
nenia, ale práve pocity z toho, v akom 
prostredí sa pohybuje, na čo všetko 
a s akým vkusom vo svojom prostredí 
sa stretáva.

Samozrejme, úlohou architektov je kultivovať 
prostredie, ale nielen pre vec samu osebe, ale 
pre človeka a jeho život. Okolitý svet, ktorý 
architekt stvárňuje, je svetom človeka a mies-
tom jeho životného príbehu. Človek nutne 
žije a pracuje uprostred architektúry a v nej, 
nemôže sa jej zbaviť, ani si ju nezvoliť ako 
nejaký predmet. Môže však rozhodovať o tom, 
aká táto architektúra bude, a tým aj o tom, aké 
pocity z tejto sféry budú sprevádzať život člo-
veka. Kritika modernej architektúry zaznieva 
z mnohých strán, no tak je to asi so všetkým 
moderným. Onomu modernému sa však 
nemožno vyhnúť, avšak len to za každú cenu 

kritizovať nikam nevedie. Na jednej strane je 
obhajoba všetkého, čo si developeri či mega-
investori presadia – a zjavne aj za cenu istých 
výhod pre tých, ktorí na to svoj komunálny 
hlas a podpis dajú. Na druhej strane sú neraz 
oprávnené otázky, či sklené budovy s kancelá-
riami, do ktorých vidíte priamo z ulice, sú 
naozaj vkusné, či mnohé stavby nie sú len 
pokusom čo najrýchlejšie zbohatnúť predajom 
či prenájmom za obrovské sumy, či má zmy-
sel stavať bytové megakomplexy, ktoré pre 
nehorázne vysoké ceny bytov zívajú prázdno-
tou a neraz v danom prostredí trčia ako päsť 
na oko? A to sa zväčša zdôvodňuje čarovnými 
slovkami ako revitalizácia prostredia, ponuka 
inteligentného bývania, nový trend bývania 
a podobne. Mne sa pri pohľade na niektoré 
moderné obytné komplexy zdá, akoby autori 
projektov vôbec nemysleli na to, že tam budú 
bývať rodiny s deťmi, pretože niet pri nich 
zelene a chráneného priestoru pre deti. Toto 
sú pre mňa hlúpe stavby a ich autori sú pre 
mňa biznismeni a nie tvorcovia. Deti na 
takýchto miestach budú vyrastať bez spoloč-
ných hier, šantenia a spoločnej radosti. 
Výsledkom bude prehlbujúca sa anonymita 
ľudí žijúcich vedľa seba a ich ešte väčšia 
uzavretosť do seba a zameranosť na seba. 
Architektúra sa stáva obchodným a aj marke-
tingovým produktom s hodnotu už nie ako 
diela, ale sumy za meter štvorcový. Tak ako 
komerčné médiá kladú čoraz väčší dôraz na 
predajnosť a pútavosť obalu bez hlbšieho 
obsahu, podobne aj niektoré počiny architek-
túry sa približujú takémuto artiklu so snahou 
upútať vonkajším obalom. Výsledkom je 
potom monotónnosť, kamene namiesto 
zelene a prírodných farieb spôsobujú chlad 
budov a priestoru. Márny boj napríklad 
o záchranu zelene ukazuje na zraniteľnosť 
v mene lukratívnosti a developerskej dravosti. 
Tvorba by mala byť službou pre človeka 
a budúcnosť a mala by byť rozmanitá; samo-

zrejme, táto rozmanitosť by mala byť skĺbená 
do estetickej harmónie. U nás badať zväčša 
monotónnosť, alebo esteticky neskĺbenú 
gýčovú rozmanitosť, nekompaktnosť a di-
skontinuitu. 

Našťastie, sú aj takí architekti, ktorí sú osob-
nosťami a nesú v sebe nielen talent ako dar, 
ale aj pokoru pred týmto darom a tvorivou 
inšpiráciou, citlivosť či ľudskú zodpovednosť 
za kvalitu tvorby, a nielen finančný efekt. 
Popritom treba povedať, že rekonštrukcia 
a obnova budov v centrách mnohých našich 
miest sú skutočným estetickým zážitkom 
a prispievajú k príjemnému oživeniu. Rád sa 
prechádzam po starých uličkách, rád si čítam 
z knižiek, v ktorom dome kedy a kto žil, na aký 
účel dom slúžil – sú to príbehy domov, kaviar-
ničiek uličiek, starých centier a životy ľudí – 
písali sa príbehy a písala sa história. Obávam 
sa, že nik sa s takýmto záujmom o históriu 
a príbehy nebude prechádzať medzi moder-
nými komplexmi – pretože tie nepíšu 
a nebudú písať históriu a príbehy v nej. 
A to je škoda.

J Á N  K .  B A L Á Z S

Ján K. Balázs – vlastným menom Marián Balázs, 
nar. 1966 v Košiciach, pred novembrom 1989 spoluzakla-
dateľ a redaktor kresťanského samizdatového časopisu 
Zrno, nemohol dokončiť štúdium na Stavebnej fakulte 
VŠT v Košiciach. v roku 1990 vstúpil do rehole františká-
nov a prijal tzv. rehoľné meno Ján Krstiteľ, študoval teoló-
giu na Teologickom inštitúte v Bratislave. V roku 1996 bol 
vysvätený za kňaza, ako kňaz pôsobil vo Fiľakove, v Pre-
šove, v súčasnosti v Bratislave. Z teologických smerov sa 
zaujíma najmä o teológiu oslobodenia a politickú teológiu. 
Pravidelne publikuje v denníku SME, príležitostne aj v iných 
periodikách. Je šéfredaktorom vydavateľstva Serafín 
(www.serafin.sk). Venuje sa otázkam politickej a sociálnej 
etiky, sociálnej solidarity, ako aj tzv. pamäti národa. 
Angažuje sa vo verejnom živote, v občianskych iniciatívach. 
Od roku 2007 je predstaveným rehoľného domu františká-
nov v Bratislave. Vyučuje sociálnu prácu a tiež politickú 
teológiu (t. j. praktickú fundamentálnu teológiu) na 
Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

ARCHITEKTÚRA 
A SPOLOČNOSŤ

P O H Ľ A D
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Urbanizmus 
pod lupou

Po šestnástich rokoch 
odmlky vyšlo nedávno prvé 
číslo časopisu Urbanita. 
Prinášame rozhovor s jeho 
šéfredaktorkou Ing. arch. 
Martinou Jakušovou. 

S akými ambíciami nesiete kožu 
na trh? Na čo z minulosti nadväzu-
jete a čo plánujete priniesť 
nové?
Šestnásťročná odmlka je skutočne 
veľa a spoločnosť od vydania posled-
ného čísla v roku 1993 urobila veľa 
míľových krokov. Urbanizmus 
a územné plánovanie sú verným 
zrkadlom širokého diania v spoloč-
nosti. No napriek tomu máme pri 
listovaní predošlých vydaní Urbanity 
pocit, že mnohé odborné princípy 
sa až tak nemenia. Preto sa snažíme 
nadviazať na vysokú odbornosť časo-
pisu a mapovať dianie v urbanizme 
a najnovšie poznatky v územnom 
plánovaní s rovnakým nasadením, 
ako to robili naši predchodcovia. 
Samozrejme, časopis je zároveň plný 
zmien. Týkajú sa najmä formy spra-
covania jednotlivých tém, snažíme 
sa o čítavosť, väčšie množstvo foto-
grafií a grafických príloh, navrhli sme 
novú grafiku. Kým Urbanita bola do 
roku 1993 časopisom viac-menej 
výhradne pre urbanistov a územných 
plánovačov, dnes je okrem nich 
výrazným podielom určená samo-
správam, developerom a mnohým 
ďalším profesiám dotknutým územ-
ným plánovaním, a preto je písaná 
viac populárnym a zrozumiteľnejším 
štýlom. 

Slovenský trh je relatívne malý, 
časopisov o stavebníctve, architek-
túre, bývaní, životnom štýle v tejto 
oblasti nie je málo. Neboli pri 
rozhodovaní o vydávaní časopisu 
obavy z ťažkého uplatnenia nového 
periodika?
Skôr naopak, špecializovaný časopis 
o územnom plánovaní a urbanizme 
na Slovensku doteraz veľmi chýbal. 
Pritom takého časopisy úspešné fun-
gujú takmer vo všetkých okolitých 
krajinách. Na Slovensku sa síce 
vydávajú viaceré časopisy o architek-
túre, o dizajne, o stavebníctve či 
o developmente, no tie sa venujú 
urbanizmu len okrajovo. Pritom 
územné plánovanie a urbanizmus 
je téma nesmierne vďačná a zaují-
mavá. Navyše, po odbornej stránke 
sa týka mnohých zainteresovaných 

strán, nehovoriac o tom, že vo vše-
obecnej rovine sa týka úplne každého 
obyvateľa ako užívateľa priestoru, 
ale aj ako voliča, ktorý prostredníc-
tvom svojho hlasu a kontroly verejnej 
správy môže, a mal by, ovplyvňovať 
dianie vo svojom sídle. O tom, že 
obnoviť vydávanie Urbanity je dobrý 
krok, nás po vydaní prvého čísla 
presviedča aj záujem zo strany 
predplatiteľov a pozitívne čitateľské 
ohlasy. 

Vydávanie časopisu je jednou 
z úloh URBION-u, ktorý je príspevko-
vou organizáciou Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Iniciátorom aj donátorom vydávania 
Urbanity je teda ministerstvo, kto-
rému patrí veľká vďaka. 

Akej čitateľskej, respektíve odbor-
nej klientele je časopis predo-
všetkým určený? 
Ako som spomínala, okrem urbanis-
tov a územných plánovačov je 
časopis určený predovšetkým odde-
leniam územného plánovania a útva-
rom hlavného architekta na samo-
správach miest a obcí, starostom, 
primátorom, komunálnym poslan-
com, obstarávateľom územných 
plánov, developerom, ale aj vedcom 
a pedagógom z tejto oblasti, knižni-
ciam a mnohým profesijne súvisiacim 
organizáciám. 

Na akú ťažiskovú problematiku 
predovšetkým upriamite pozornosť, 
v akých oblastiach sa Urbanita 
uplatní, plánujete okrem mapovania 
problematiky poskytovať aj usmer-
nenia a rady, ak áno, v akých oblas-
tiach?
Každé číslo Urbanity sa venuje kon-
krétnej téme. Výberom tém sa sna-
žíme pokryť tie najzaujímavejšie 
a najdiskutovanejšie oblasti územ-
ného plánovania tak, aby sme priná-
šali informácie, ktoré čitateľov najviac 
zaujímajú. V súčasnosti pripravujeme 
napríklad číslo venované tvorbe 
verejných priestorov, v blízkej budúc-
nosti sa budeme venovať doprave, 
vzťahu mesta a regiónu či revitalizácii 
sídlisk. Samozrejme, okrem striedajú-
cich sa hlavných tém časopisu má 
Urbanita aj stále rubriky tvoriace 

seriály. Medzi ne patrí napríklad 
Zákon a prax, v ktorej sprostredkú-
vame informácie o pripravovaných 
zmenách v legislatíve či o správnych 
riešeniach často sa vyskytujúcich 
sporných prípadov v územnoplánova-
cej praxi. V každom čísle predstavu-
jeme jedno mesto v rozhovore s hlav-
ným architektom či vedúcim oddele-
nia územného plánovania, a to najmä 
z hľadiska jeho územného rozvoja, 
aktuálnych územnoplánovacích prob-
lémov a usmerňovania ďalšieho 
rastu. V každom čísle predstavíme 
známeho urbanistu, jeho tvorbu 
a názory na otázky územného pláno-
vania, ktorými sa zaoberá. V rubrike 
Plusy a mínusy a Naším objektívom 
mapujeme dobré a zlé príklady urba-
nistického riešenia niektorých problé-
mov, v časti Inšpirácie z dejín pred-
stavujeme zaujímavé územné kon-
cepty z dejín stavby miest, ktoré 
sú v mnohom inšpiratívne aj pri 
riešení súčasných urbanistických 
otázok. 

Redakčná rada je zložená z odborní-
kov z viacerých oblastí – akú úlohu 
zohráva pri koncipovaní jednotlivých 
čísel? 
Redakčná rada sa pravidelne stretáva 
ku každému číslu. Na týchto stretnu-
tiach dávajú členovia redakčnej rady 
pod vedením jej predsedu, profesora 
Bohumila Kováča, redakcii množstvo 
podnetných inšpirácií na témy a zaují-
mavých autorov a upozorňuje nás na 
dôležité udalosti z oblasti územného 
plánovania, ktorých by sa redakcia 
mohla zúčastniť. Redakčná rada pred 
vydaním čísla číta všetky pripravo-
vané články a odporúča redakcii 
ich zverejnenie či prípadnú úpravu. 
Po každej pracovnej časti stretnutia 
spontánne nastáva zaujímavá 
odborná diskusia, ktorá nám dáva 
veľa ďalších dôležitých podnetov 
a inšpirácií. 

Urbanita je štvrťročník, plánujete 
zhustiť jeho periodicitu? 
Čo pripravujete – ak môžete 
prezradiť – do najbližšieho 
vydania a kedy ho čitatelia 
môžu očakávať?
Štvrťročná periodicita vydávania 
časopisu takéhoto zamerania je 
podľa našich odhadov zatiaľ opti-
málna. Samozrejme, dopyt a ohlasy 
čitateľov starostlivo sledujeme a na 
základe ich vyhodnotenia možno 
v budúcnosti uskutočníme nejaké 
úpravy. Naším súčasným cieľom 
je na úvod sa dobre etablovať na 
trhu a získať si priazeň čitateľskej 
obce. Úvahy o zvýšení periodicity 
sú zatiaľ otázkou vzdialenejšej 
budúcnosti, nie sú však nereálne. 
Najbližšie číslo je venované 
verejným priestorom.

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

R O Z H O V O R
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Rekonštrukcia 
domu obradov 
a časti areálu 
ortodoxného 
cintorína

Autori projektu: studio b52, s.r.o. / 
Ján Lukáč, Michal Lang, 
Jan Rendoš 

Miesto: Žižkova ulica č. 36, Bratislava 
– Staré mesto

Stavba: Dom obradov a vnútroareá-
lové komunikácie s pojazdnou 
terasou – pamiatková obnova, 
sanácia a rekonštrukcia

Investor: Židovská náboženská obec 
Bratislava

Projekty: 2005 – 2009
Rekonštrukcia: od 2008
Stavebné objekty:
 SO 1 Dom obradov
 SO 2 Vstupný objekt
 Objekty sú zapísané v ústrednom 

zozname pamiatkového fondu 
pod ev. č. 210624/1-6, vykazujú 
vysokú mieru pamiatkových 
a kultúrno-historických hodnôt. 
Stavby pochádzajú z roku 1937.

Urbanistické a architektonické 
riešenie
Areál ortodoxného židovského cinto-
rína sa rozprestiera na južnom svahu 
pozdĺž severnej strany Žižkovej ulice 
na západnom okraji historického 
jadra mesta Bratislavy. „Na urbanis-
tických hodnotách areálu sa podieľa 
najmä oporný múr pozdĺž celého 
židovského cintorína s riešením 
objektovej skladby (nástupné scho-
disko, cesta, terasa). 

Dom obradov patrí k jedinečným 
reprezentantom sepulkrálneho typo-
logického druhu vzhľadom na avant-
gardný spôsob architektonického rie-
šenia tradičnej funkcie spojenej so 
starobylým pohrebným rítom. Jeho 
dispozícia a priestorové rozvrhnutie 
sa podriadilo funkčnej náplni – zabez-
pečiť primerané uskutočnenie kulto-
vých požiadaviek a náboženských 
predpisov, viazaných k činnosti poh-
rebných bratstiev a zároveň poskyt-
núť efektívne priestorové zázemie pre 
ich realizáciu. Okrem toho zabezpe-
čuje samostatné bývanie dvom rodi-
nám. Charakterom parcely, svojou 
hmotou, dispozíciou, typológiou jed-
notlivých priestorov, štýlovým cha-
rakterom fasád a uplatnením archi-
tektonických detailov je vynikajúcou 
ukážkou modernej medzivojnovej 
architektúry a jej odnože architekto-

nického purizmu. V slovenských, 
respektíve stredoeurópskych pome-
roch predstavuje významný článok 
vo vývoji sepulkrálnej architektúry 
medzivojnového obdobia.

Historický urbanizmus
Areál cintorína je dokladom vzniku 
a postupného formovania historic-
kého urbanizmu mesta. V susedstve 
náprotivnej strany so zástavbou voľne 
stojacich budov pomáhal udržiavať 
tradičný charakter urbanistickej 
štruktúry a terasovitej historickej 
zástavby s citom zasadzovanej do 
svahovitého prostredia. Z hľadiska 
typológie a funkčného zamerania 
objektov v jeho bezprostrednom 
okolí na protiľahlej strane sa spolu 
so susednými pozemkami ocitli 
v osamotenej pozícii v tejto časti 
mesta na nábreží Dunaja. To však 
už dnes nie je pravdou. Táto časť 
mesta ustúpila silným tlakom na jej 
intenzívne stavebné využitie. Polohou 
parcely nad cestou a vďaka veľkorysej 
terase, ktorá ho zasunula hlbšie do 
svahu sa dom smútku prejavuje až 
v bezprostrednej blízkosti. Vynikajúci 
výhľad na oba brehy Dunaja a priľahlú 
krajinu z terasy a exponovanú polohu 
s južnou orientáciou začiatkom 21. 
storočia zatienili novostavby novej 
protiľahlej rezidenčnej štvrte. Znížil 
sa tým nielen privátny charakter juž-
nej terasy, kvalita života obyvateľov 
priľahlého bytu, ale pre návštevníkov 
cintorína pokoj a dôstojný medita-
tívny charakter architektonického 
a prírodného prostredia.“ 1)

Objekt sa javí navonok neprí-
stupne, no vstup do cintorína je cez 
deň otvorený. Vkročením do areálu sa 
ocitnete v inom svete. Treba byť vní-
mavý a zažijete atmosféru tak ako ju 
majstri tohto pred očami verejnosti 
skrytého architektonického diela dali 
na papier. „Strohý a minimalistický 
architektonický jazyk, absencia akej-
koľvek dekorácie, studená farebnosť 
interiérov umocňuje existenciálne 
vyznenie architektúry, v ktorej je člo-
vek radikálnym spôsobom konfronto-
vaný s realitou smrti.“1) Nech vás 
neprekvapia nánosy času v podobe 
zdanlivo rozhádzaných náhrobných 
kameňov a vecí. Nájdete pod nimi to 
pôvodné, neuveriteľne „zachované“ 
s minimálnymi zásahmi ľudskej ruky. 
Budete prekvapení. Len ten čas... 
a River Park.

J Á N  L U K Á Č

Poznámky: 1) Bratislava, Žižkova ulica 
č.36, cintorín ŽNO, Architektonicko-
historický výskum, PhDr. Magdaléna 
Kvasnicová, PhD., august 2007

PREDSTAVUJEME
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NEW FRONTIERS 
Výstava mladej experimentálnej 
architektúry zo Slovenska a Rakúska 

Bratislavská design factory natlačená ľuďmi až na 
prasknutie, hudobný podmaz od trojice rakúskych 
dídžejov, angličtina ako univerzálny jazyk, tak 
nejako vyzerala 11. marca 2010 vernisáž spoloč-
nej slovensko-rakúskej výstavy NEW FRONTIERS. 
Výstava predstavuje experimentálnu tvorbu mla-
dých architektov, ale aj dizajnérov a výtvarných 
umelcov z oboch krajín. Cieľom podľa hlavného 
kurátora Floriana Medicusa (A), nebolo predstaviť 
klasické realizácie, „domčeky“, ale dať každému 
priestor na voľnú, experimentálnu výpoveď. 
Neboli dané témy ani spôsob prezentácie, 
jediným limitom – ale zároveň aj inšpiráciou – 
pre účastníkov bol výstavný prvok tzv. L-ement 
v podobe plastického písmena „L“ (koncepciu 
vymysleli architekti z rakúskeho ateliéru Explicit 
Architecture) . Každý mal k dispozícii jeden takýto 
L-ement a prezentáciu musel zrealizovať tak, aby 
sa to celé dalo zabaliť a ďalej transportovať, 
keďže výstava je putovná. 

 
Výstava NEW FRONTIERS je pokračovaním niekoľ-
koročnej spolupráce architektov z ateliéru Explicit 
Architecture so Spolkom architektov Slovenska 
a s časopisom Projekt. Ako k tomu prišlo? Pred 
vyše piatimi rokmi sa dvaja mladí rakúski architekti 
vybrali do Bratislavy. Cieľom ich výletu bolo okrem 
iného hľadanie podkladov pre projekt Twin City WI:
BRA (Wien:Bratislava) o možnosti budúceho zrasta-
nia hlavných miest Rakúska a Slovenska. Idúc po 
Panskej ulici si na Balassovom paláci všimli logo 
Spolku architektov Slovenska a tak vstúpili dnu. 
Zhodou okolností prvým, koho v budove stretli, 
bol vtedajší riaditeľ Kancelárie SAS Dr. František 
Kyselica (1944 – 2007), ktorý ich prekvapil svojou 
vynikajúcou nemčinou a pozval ich na kávu. Už 
krátko po prvom stretnutí sa začala pripravovať 
výstava WI:BRA v bratislavskej Galérii SAS, jej kata-
lóg vyšiel ako príloha časopisu Projekt, nasledovali 
ďalšie spoločné akcie a publikácie, nielen v Brati-
slave, ale postupne aj v Prešove a Košiciach, do 
ktorých boli zapojení študenti a mladí architekti 
z oboch krajín. 

Do zabehnutej spolupráce, ktorá prerástla 
do priateľských stretnutí v Rakúsku i na Slovensku 
zrazu vpadla nečakaná smrť Dr. Kyselicu. Po prvot-
nom šoku a smútku sa všetci zúčastnení utvrdili 
v odhodlaní pokračovať v rozbehnutej práci a dať 
dohromady aj „čosi“ s väčším rozsahom a dosahom. 
Lukas Goebl, Oliver Ulrich, Florian Medicus a ďalší 
architekti združení okolo Explicit Architecture prišli 
s myšlienkou výstavy konfrontujúcej experimentálnu 
tvorbu mladých architektov, dizajnérov a výtvarníkov 
z oboch krajín. Tak sa postupne vykryštalizovala kon-
cepcia výstavy NEW FRONTIERS a tematického viac-
jazyčného čísla časopisu Projekt, ktoré by predstavilo 
vystavujúcich a ich tvorbu. Keď bolo jasné, že počet 
účastníkov presiahne 20, vyvstala otázka, kam expo-
zíciu umiestniť, keďže naša Galéria SAS na Panskej 
ulici je malá, komorná. V tejto fáze sme oslovili archi-
tektov Zorana Michalčáka a Martina Paška, zaklada-
teľov bratislavskej design factory, ktorá disponuje 
krásnym, veľkorysým priestorom bývalej stavomon-
tážnej haly (za jej revitalizáciu získali o.i. nomináciu 
na Cenu Dušana Jurkoviča) a tá je na výstavy také-
hoto druhu ako stvorená. Profesionálny tím design 
factory má s podobnými podujatiami bohaté skúse-

nosti a vzájomná spolupráca s rakúskou i sloven-
skou stranou bola vynikajúca.

Ako sme už spomenuli v úvode, základným 
prvkom výstavy je tzv. L-ement v podobe trojroz-
merného bieleho písmena L, do ktorého každý 
vystavujúci umiestnil svoju prezentáciu. Výhodou 
L-ementov je, že sú skladné a dajú sa dobre 
transportovať, pretože po premiére v Bratislave 
výstava poputuje ďalej (najbližšie už v máji 2010 
do Viedne). Motív L sa symbolicky objavuje aj na 
všetkých tlačovinách spojených s výstavou – na 
pozvánkach a plagátoch (grafická koncepcia Valerie 
Karasek, Rakúsko) a v časopise Projekt (graf. kon-
cepcia Fero Jablonovský, Slovensko). L-ementy boli 
vyrobené v Rakúsku, pozvánky, plagáty a časopis 
na Slovensku (FO ART spol. s r.o.). Tematické číslo 
časopisu Projekt vychádza vo zvýšenom náklade, 
pretože ako sprievodná publikácia s výstavou popu-
tuje ďalej. Po Viedni by to mala byť Ljubljana, Sofia, 
možno aj Praha či Budapešť a podľa vyjadrenia tvor-
cov výstavy, radi by putovanie NEW FRONTIERS 
symbolicky ukončili v Istanbule, na hranici Európy 
a Ázie. Ale toto všetko je zatiaľ vo fáze plánov a jed-
naní v horizonte jedného až dvoch rokov.

Názov výstavy NEW FRONTIERS – NOVÉ 
HRANICE sa dá vysvetľovať rôznymi spôsobmi. Už 
jej príprava ukázala, že hranice medzi Slovenskom 
a Rakúskom po vstupe do schengenského priestoru 
sú skôr administratívnou záležitosťou a nie bariérou 
ľudských vzťahov – pracovných i priateľských. 
V umení a kultúre hranice podnecujú aj zvedavosť: 
pozrieť, čo sa deje u susedov. Pri pohľade na životo-
pisy účastníkov vidíme, že slovenskí i rakúski mladí 
architekti často študovali na rovnakých prestížnych 
školách v Európe a v USA a prvé pracovné skúse-
nosti zbierali v špičkových medzinárodných atelié-
roch. Pre Slovensko je to dobrá správa: generácia, 
ktorá vyštudovala po Novembri ’89 je otvorená, 
jazykovo vybavená a nemá problém porovnávať 
sa so svetom. Návštevník výstavy na prvý pohľad 
nedokáže určiť, či ten-ktorý exponát pochádza 
z Rakúska alebo zo Slovenska. Aj v tom tkvie jedna 
z možných interpretácii slovného spojenia NEW 
FRONTIERS – nejedná sa o hranice fyzické, ale 
o hranice tvorby, schopností, invencie. V tejto dobe 
je naozaj povzbudzujúce a optimistické vidieť, že 
Slovensko sa smerom do zahraničia dokáže prezen-
tovať nielen folklórom či Vysokými Tatrami, ale 
napríklad aj súčasnou modernou kultúrou. 

Každý z 26 účastníkov (jednotlivci alebo tímy) 
mal k dispozícii jeden výstavný L-ement a mohol 
ho „naplniť“ ho po svojom, tu možno interpretovať 
názov výstavy NEW FRONTIERS ako otázku – 
čo dokážu jednotliví účastníci urobiť s priestorom, 
ktorý je ohraničený rozmermi výstavného prvku, 
keď zároveň majú tvorivú voľnosť a nie sú limitovaní 
komerčnou tvorbou, požiadavkami klientov, projek-
tovaním „domčekov“. Každý si s tým poradil po 
svojom a výsledok je zaujímavý – niektoré exponáty 
sú vedecké, iné veselé či ironické, niektoré tajomné, 
niektoré vznikali až počas vernisáže. Kurátori Florian 
Medicus a Tomáš Amtmann mali dobré oko pri 
výbere vystavujúcich a tak je výsledná expozícia 
zaujímavá a je o čom diskutovať. Doplňujú ju aj gra-
fické listy dvoch rakúskych účastníkov a black-box, 
v ktorom sa premieta film z projektu Elevators, 
ktorý nakrútil jen z účastníkov výstavy, Rakúšan 
Hubert Blanz. 

Tematické číslo Projektu č. 1/2010 bolo konci-
pované tak, aby jednotlivých vystavujúcich predsta-
vilo v podrobnejších profiloch – každému je veno-
vaná dvojstrana s krátkym profesijným životopisom 
a viacerými ukážkami z tvorby. Výstava aj sprie-
vodná publikácia „obsahujú“ aj zástupcov iných 
krajín a národov než Rakúšanov a Slovákov, medzi 
organizátormi a vystavujúcimi sú aj autori pôvodom 
z Nemecka a úvodný text v katalógu s nadhľadom 
napísal svetovo uznávaný holandský teoretik archi-
tektúry, publicista a pedagóg Bart Lootsma (nar. 
1957, v Amsterdame; pôsobí o. i. na univerzitách 
v Zürichu, Viedni, Rotterdame a Norimbergu). 

Ak ste si nestihli výstavu pozrieť v Bratislave, 
môžete to napraviť v druhej polovici mája vo Viedni 
(termín ešte upresníme) alebo sa aspoň pozrieť 
na web www.new-frontiers.cc 

Z O J A  D R O P P O VÁ
Foto: PETER GULA

NEW FRONTIERS
Experimental Tendndencies in Architecture 
Experimentálne tendencie v architektúre

Kurátori: Florian Medicus (supervízia), 
Ján Bahna, Tomáš Amtmann

Výstavnícky dizajn: Explicit Architecture 
Premiéra výstavy: design factory Bratislava
11. 3. 2010 – 28. 3. 2010

Výstavu otvoril hlavný kurátor Florian Medicus a prezident 
SAS Ján Bahna (v strede tlmočníčka)
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smiech... pretože celé Nemecko medzičasom hľadá super-
star. Obava, že prostredníctvom nového volebného práva, 
vďaka ktorému už šestnásťroční v takmer všetkých členských 
štátoch EU budú môcť voliť a že sa tak európska Strana jed-
noty (Einheitspartei H&M) môže stať frakciou s najväčším 
počtom hlasov, sa zatiaľ ešte nepotvrdila. Demokracia sa 
stala tak trochu „ne-sexy“, je dostatočne odpudivá na to, 
aby to pravicovým populistom umožnilo nečakane vysoké 
volebné úspechy a vôbec, aby sa nacionalistickému primiti-
vizmu dostalo pozornosti a koaličnej účasti. Len na okraj 
by sme sa mali zmieniť, že toto zlyhanie sú spoluzodpovedné 
aj zlyhania európskych sociálnych demokratov. 

- a potom čo?
Pritzkerovou cenou, ktorá sa často považuje za architektonic-
kého Oskara, bol v roku 2000 ocenený Rem Koolhaas, v ďal-
ších rokoch sa z nej mohli tešiť Herzog&deMeuron, Glenn 
Murcutt, Jorn Utzon, Zaha Hadid, Thom Mayne, Paulo 
Mendes da Rocha, Richard Rogers, Jean Nouvel a konečne 
v roku 2009 Peter Zumthor zo Švajčiarska. Je to ukážka 
nanajvýš nejednotného obrazu uznania a rešpektu, ktorý pri 
konečnej analýze reflektuje mnohorakosť a inkonzistentnosť 
(podľa Oechslina) uplynulých rokov. Tak, ako homogénne sa 
architektúra vyvíjala ešte po „šírych cestách“ 20. storočia, tak 
pluralisticky neuchopiteľná vyzerá byť jej najnovšia história.

V súčasnosti to vyzerá tak, že proces navrhovania a s tým 
spojené technologické PR vytláčajú materializovaný výsledok 
preč z diskursu, čo síce v čiastkových odvetviach pre vývoj ako 
taký nie je zásadné, ale pre skutočné nároky praxe je to naozaj 
nedostačujúce. K tomu ešte v neprekvapujúcich intervaloch 
dochádza – z holandského podnetu – k znovuoživenému 
urbánnemu výskumu so sociologickou dimenziou, ktorého 
originalita a relevancia sa však signifikantne zredukovala 
v globálnom vysokoškolskom diletantizme. Aj prominentné 
pokusy o vytvorenie tematickej homogenity – či už je to viera 
v lepší svet (prostredníctvom architektov!), skulpturálne poňa-
tie architektúry ako takej, parametrické povrchové miš-maše 
a tak podobne, pôsobia, že sú si príliš vedomé svojho naiv-
ného snaženia. Tento pluralizmus súčasnej doby však v kaž-
dom prípade nevzniká z okolnosti, že by existovalo tak veľa 
a tak jednoznačných, veľkolepých prúdov, naopak, skôr zo 
skutočnosti, že neexistuje nijaký (vše)platný fokus, ani obsa-
hový ani formálny. Naozaj stojí za to trúfať si dožadovať sa 
vôbec nejakého druhu povinností a zodpovednosti v tejto 
praxi, ktorá je tak zahľadená do seba? 

V porovnaní s prvými rokmi 20. storočia to vyzerá tak, 
že spomínané aktuálne produkčné okolnosti vlastne ničia 
všeobecné a dlhodobo rešpektované vedomosti. Tam, kde 
sa európsky človek ešte pred 100 rokmi otvoril voči Moderne, 
so všetkými nádejami a s láskyplným precenením technologic-
kej budúcnosti, tam dnes vládne rozpačité váhanie. Možno je 
to tak, ale možno to tak aj nie je! Jednoducho dnes existuje 
virulentný nedostatok dôvery a nádeje a nie je tu žiadna 
potreba bojovných vízií a utópií, čo sa ale veľmi rýchlo môže 
zmeniť – myslí sa tým: oboje!

Takúto poháňajúcu nádej (ktorá je zdokumentovaná 
napríklad z Ruska v rokoch, ktoré nasledovali po revolúcii) 
nemožno očakávať od architektonických osobností spomína-

ných vyššie; všetci z nich (aj tí, ktorých sme tu nevymenovali) 
urobili vo svojej oblasti veľkolepú prácu a tešia sa preto plným 
právom publicite a príležitostiam, ktoré z toho vyplývajú. 
Tieto priestory, dôležité pre tvorivé povedomie, boli teda cel-
kom naplnené a je teraz na nás, aby sme vyskúšali a obsadili 
nové územia s novými limitmi! 

Na jednej strane vidíme inflačné množstvá solídnych archi-
tektúr, „virtuozít možného“, páčivé stavebné cvičenia v inten-
ciách ponúkanej produktovej palety. Ich formálne a obsahové 
nároky však ďaleko zaostávajú za takzvanou prvou Modernou. 
V tomto čase sa však toto medzinárodne publikované sta-
vebné umenie nachádza vo vyjazdenej koľaji poskytovania 
služieb orientovaného na validitu a profit. Nadregionálnemu 
redukcionizmu sa zapáčilo byť v úlohe reprezentanta etiky 
a snaží sa vyvarovať akéhokoľvek vzrušenia či rozčúlenia. 
Možno si naša súčasnosť ani nič lepšie nezaslúži, vo svetle 
tej okolnosti, že sa o nič lepšie ani nesnaží a nič nepožaduje. 
Zruční online-redaktori, aby sa postarali o trochu dynamiky 
a osvieženia, tu a tam siahnu po nejakom tom Oscarovi 
Niemeyerovi zo 60. rokov.

Na druhej strane (už zase tá „protirečivosť“, pozri v texte 
vyššie!) šalieme za mnohými takzvanými skutočnými excesmi 
pokiaľ ide o materiálové možnosti. Zároveň s bezmocnosťou 
a stratou orientácie masovej produkcie vznikajú – a je jedno či 
v Pekingu, Dubaji, či vo Wolfsburgu alebo v Jokohame – plány 
a stavby, ktoré stelesňujú euforického ducha prelomu tisícročí 
v podobe až obscénnej. Tieto projekty sa zdôvodňujú (pretože 
sa proste musia a musia uskutočniť za každú cenu!) jedineč-
ným a náročným nasadením technických vymožeností až je tu 
ťažké odlíšiť zručnosť od vandalizmu. Grandiózne potenciály 
v oblasti CAD a CAM a BIM pôsobia svojou rýchlou životnos-
ťou mätúco a skutočné majstrovstvo sa často ukazuje nie v mo-
mentálnom dokazovaní, že čo všetko sa dá dokonale urobiť, 
ale skôr tým, čo sa vynechá (tu je vhodné upozorniť na vynika-
júci článok „entuziastického skeptika“ Nata Oppenheimera). 
Veď pravdaže, musia sa skúšať nové formy a nové technológie 
a overovať ich hodnovernosť resp. uskutočniteľnosť. Pretože 
sa tvrdošijne udržiava názor, podľa ktorého jediný očakávaný 
pokrok možno hľadať a aj nájsť v (pravdepodobne prevládajú-
cej) digitálnej revolúcii uplynulých desiatich rokov. 

Ako veľmi internet a mobilné telefonovanie (a potom ešte 
oboje dohromady!) zmenili náš život, je tu asi zbytočné pripo-
mínať. Ukázať, ako veľmi sa mení obraz architekta v období 
digitálneho osamostatnenia sa, to je do veľkej miery úlohou 
exponátov ktoré sa prezentujú na tejto výstave. Čo to zna-
mená, čo to znamenať bude a nakoniec, čo to znamenať 
môže, to by sme sa raz museli opýtať histórie. Chceme a bu-
deme sa ďalej snažiť ostať realistickými, aj keby sme sa mali 
pokúšať o nemožné – a to so všetkou silou: autenticky, inten-
zívne a nádherne prepotentne; je to veselá arogancia plná 
nádeje, aj keď je bezdôvodná a klamná! 

F L O R I A N  M E D I C U S ,  Rakúsko 

P O Z N Á M K Y
1. Francis Fukuyama, Das Ende der Geschichte (Koniec dejín); Kindler, 1992
2. Interview Peter Sloterdijk in Profil 52/2009
3. Tamtiež.
4. Helene Hegemann, Axolotl Roadkill, Ullstein, 2010

Napísané pre Projekt 1/2010.
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Monte Rosa – 
Hütte

Lokalita: Švajčiarske Alpy, 
2883 m n. m., nad známym 
turistickým strediskom 
Zermatt

Architektonický návrh: ETH 
Studio Monte Rosa / Beart 
& Deplazes, Chur / Zürich, 
Marcel Baumgartner, Kai 
Hellat, ETH Zürich.

Nová Monte Rosa-Hütte, nazý-
vaná aj „Berghütte der Zukunft“, 
horská chata budúcnosti, je ukáž-
kovým príkladom spojenia atrak-
tívnej architektúry, modernej 
technológie výstavby s inovatív-
nym energeticko-ekologickým 
riešením. Deväťdesiat percent 
elektrickej a tepelnej spotreby 
zabezpečuje slnečná energia. 
Fascinujúci „Bergkristall“, realizo-
vaný vo výške 2883 m. nad 
morom, nad známym turistickým 
strediskom Zermatt, v blízkosti 
ľadovcov Gorner, Grenz a Monte 
Rosa, vyznamenali cenami: 
MILESTONE 2009, špeciálna 
cena za energetické riešenie; 
PFEFFERZEICHEN 2009, kategó-
ria Turismus; HOLCIM AWARD 
BRONZE 2008 EUROPE.

Architektonické a dispozičné 
riešenie
Monte Rosa-Hütte je prestížne 
dielo vysokej školy ETH Zürich. 
Na architektonickom návrhu 
pracovali študenti architektúry 
pod vedením profesorov ETH, 
Valentina Bearta a Andreasa 
Deplazesa. Architektonický návrh 
musel spĺňať mnohé špeciálne 
požiadavky. Kompaktná polygo-
nálna forma objektu, obalená 
alumíniovým plášťom zohľadňuje 
extrémne klimatické podmienky 
a poskytuje vhodné plochy na 
umiestnenie solárnych panelov. 
Budova je 5 podlažná s pôdory-
som nepravidelného osemuhol-
níka. 

Stavebno-konštrukčné riešenie
Extrémna poloha objektu si 
vyžiadala špeciálnu konštrukciu 
a netradičný spôsob výstavby. 
Každý kubík betónu, každá doska 
a skrutka museli byť na stave-
nisko transportované helikopté-
rou. Monte Rosa-Hütte postavili 
za 5 mesiacov. Ako základný 
materiál pre výstavbu chaty zvolili 
drevo – kvôli doprave, malej špe-
cifickej hmotnosti a dobrej mon-
táži prefabrikovaných dielov.

M A R I A  A D A  W E B E R , Zürich
Foto: © ETH – Studio Monte 
Rosa / Tonatiuh Ambrosetti
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Dni architektúry 
2010

Bratislava hore – dole / 
Bratislava Up & Down

Bratislava, 28. – 29. máj 2010
V dňoch 28. a 29. mája 2010 sa už 
po piaty raz uskutočnia v Bratislave 
Dni architektúry. V rámci tohto pod-
ujatia organizuje Oddelenie architek-
túry Ústavu stavebníctva a architek-
túry SAV v spolupráci s Rakúskou 
spoločnosťou pre architektúru dni 
otvorených dverí. Od piatku do 
soboty budú vo Viedni a v Bratislave 
verejnosti prístupné desiatky archi-
tektonických diel a architektonic-
kých ateliérov.

V tomto roku sa podujatie Dni 
architektúry v Bratislave koná pod 
názvom Bratislava hore – dole / 
Bratislava Up & Down.

Rozvoj mesta vertikálnym sme-
rom, či už nahor alebo dolu, je pre-
javom modernej intenzifikácie mest-
skej zástavby a aktuálnou alternatí-
vou extenzívneho rozvoja a zabera-
nia stále ďalších a ďalších plôch. 
Vertikály ovplyvňujú siluetu mesta 
a v ostatných rokoch boli v Brati-
slave hojne diskutovanou témou. 
Podzemia sú, naopak, zväčša málo 
viditeľným, ale pre život mesta 
nevyhnutným náprotivkom veží, 
ktorý môže byť z architektonického 
či konštrukčného hľadiska rovnako 
atraktívnym. V rámci konceptu 
Bratislava hore – dole by sme chceli 
upriamiť pozornosť na tie výškové 
dominanty a podzemné priestory, 
ktoré sú súčasne považované za 
výnimočné architektonické diela.

Počas dvoch májových dní nav-
štívia účastníci Dní architektúry 
v sprievode architektov, historikov 
architektúry či konštruktérov 17 
pozoruhodných architektonických 
diel. Vystúpia na najvyššie podlažia 
bytových domov, preniknú na 
vyhliadkové plošiny veží, zostúpia 
do tajomných podzemí budov, miest 
náboženského kultu či mestskej 
infraštruktúry. Spoznajú tak nielen 
pozoruhodné architektonické rieše-
nia, ale aj Hlavné mesto z nevšednej 
perspektívy.

Prehliadky architektonických 
diel budú tak, ako každý rok, dopĺ-
ňať návštevy v architektonických 
ateliéroch významných bratislav-
ských tvorcov. Tam sa účastníci 
podujatia zoznámia s prácou archi-
tekta a nahliadnu do zámerov, ktoré 
sa ešte len rodia na ich stoloch.

Slávnostné otvorenie podujatia 
sa uskutoční v piatok 28. mája 2010 
o 18.00 hod v priestoroch Sloven-
ského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava.

www.architekturtage.at
www.ustarch.sav.sk

Expo 67 
v Montreali

Účasť ČSSR na tejto výstave bola 
veľmi úspešná. Získali sme zlatú 
medailu. Boli sme najlepší na svete, 
a to vďaka našej kultúre.

Zväz slovenských architektov 
a Slovenský fond výtvarných umelcov 
a architektov vo výraznej miere orga-
nizačne zabezpečili slovenskú účasť 
na tomto podujatí v úzkej spolupráci 
s českými kolegami.

Predchádzali dlhé diskusie o sce-
nári a náplni našej účasti. Bolo nám 
jasné, že západný svet technickými 
a materiálnymi prostriedkami je 
ďaleko pred nami, a preto konečný 
verdikt pre našu expozíciu vyznel 
v prospech našej kultúry a kultúrnosti 
a v tomto duchu sa uberala príprava. 
Do tvorby sa zapojili špičkové osob-
nosti z každej oblasti: scenáristi, 
výstavníci a veľa ďalších.

Slovenská účasť bola veľmi 
výrazná a mala nádych ľudového 
umenia v modernom poňatí.

V roku 1966 vypracoval Stanislav 
Talaš s Vojtom Vilhanom projekt 
Koliby so slovenskou reštauráciou 
a Ferdinand Milučký s Vojtom 
Vilhanom reštauráciu „Bratislava“ 
v pavilóne ČSSR. Ďalej realizovali 
veľký gobelín podľa obrazu Ľudovíta 
Fullu v špičkovej dielni na Morave 
(pani Tajnicerová) a pripravoval 
sa presun Levočského oltára 
do Montrealu. Slovenská Koliba 
s reštau ráciou bola v Montreali 
postavená na ostrove sv. Heleny. 
Pred Kolibou bola drevená socha 
J. Kočiša a kovová plastika E. Masa-
rovičovej. Gobelín Ľudovíta Fullu 
a Levočský oltár boli umiestnene 
v pavilóne ČSSR.

Stanislav Talaš aj rečovo zdatný 
bol v Montreali dlhodobo, dozeral 
na realizáciu koliby a koordinoval 
našu expozíciu s českými 
kolegami.

Všetko dopadlo dobre a keď 
zlatú medailu udelili pavilónu ČSSR, 
zdalo sa nám to neuveriteľné. Boli 
sme najlepší na svete.

EXPO v Šanghaji, dúfam, že 
dopadne dobre. Košice boli vyhlásené 
za európske hlavné mesto kultúry 
v roku 2013. Je to pre Slovensko 
veľký úspech – zaslúžil sa o to celý 
tím umeleckých pracovníkov a archi-
tektov. Hlavným architektom Košíc 
je špičková architektonická osobnosť 
Martin Drahovský, ktorý pracuje 
s vynikajúcimi architektmi. 
Títo ľudia by boli dokázali vážne 
prehovoriť na EXPO 2010 
v Šanghaji...

Ľ U D O V Í T  J E N D R E J Á K

Up Bratislava / Hore Bratislava / 
Auf Bratislava

Piatok 28. mája 2010
Slovenská televízia (Jozef Struhař, 

Václav Čurilla, 1974) 
 Mlynská dolina, Bratislava 4
 Vstup: 13.00 h
Národná banka Slovenska (Martin 

Kusý, Pavol Paňák, 2002) 
 I. Karvaša 1, Bratislava 1, 
 Vstup: 15.00 h – na exkurziu 

je potrebné sa prihlásiť
Tower 115 (Juraj Hermann, 2008) 
 Pribinova 25, Bratislava 2 
 Vstup: 15.00 h – na exkurziu 

je potrebné sa prihlásiť
Hotel Incheba (Vladimír Dedeček, 

1981) 
 Viedenská cesta 5, Bratislava 5 
 Vstup: 16.00 h

Sobota 29. mája 2010
Televízny vysielač Kamzík 

(Jakub Tomašák, Juraj Kozák, 
Stanislav Májek, 1975) 

 Cesta na Kamzík 14, 
Bratislava 3 

 Vstup: 10.00 h
Obytný súbor III veže (Peter 

Moravčík, Martin Wolf, 2009) 
 Bajkalská 9, 9a, 9b, 

Bratislava 3
 Vstup: 10.00 h – na exkurziu 

je potrebné sa prihlásiť
Bytový dom Obydick (Martin Kusý, 

Pavol Paňák, Alexandra Kusá, 
Martin Kusý ml., 2010) 

 Račianska a Pionierska ul., 
Bratislava 3 

 Vstup: 10.00 h – na exkurziu 
je potrebné sa prihlásiť

Ateliér vo veži (Martin Kusý, 
Pavol Paňák, 2008) 

 Nobelova 34, Bratislava 3
 Vstup: 12.00 h
Tatra City (Ľubomír Závodný, 

2009) 
 Černyševského 40, 42, 44, 46, 

Bratislava 5
 Vstup: 14.00 h
Obytný súbor Rozadol (Peter 

Moravčík, Juraj Šujan, 2007) 
 Ružová dolina 25, Bratislava 2
 Vstup: 15.00 h – na exkurziu je 

potrebné sa prihlásiť

Down Bratislava / Dole Bratislava 
/ Ab Bratislava

Piatok 28. mája 2010
Chatam Sofer memorial (Martin 

Kvasnica, 2002) 
 Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, 

Bratislava 1 
 Vstup: 15.00 h – na exkurziu 

je potrebné sa prihlásiť
 Historický tunel pod Hradným 

kopcom (štyridsiate roky 
20. storočia) 

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, 
Bratislava 1 

 Vstup: 16.00 h

Sobota 29. mája 2010
Prístavba historickej budovy 

SND (Rajmund Hirth, 1972) 
 Komenského nám., 

Bratislava 1 
 Vstup: 10.00 h – na exkur-

ziu je potrebné sa prihlásiť
Podzemie Bratislavského hradu 

(rekonštrukcia architekti 
Bouda a Masár, 2008 – 
2010)

 Zámocká ulica, Viedenská 
brána, Bratislava 1

 Vstup: 11.30 h – na exkur-
ziu je potrebné sa prihlásiť

Dóm sv. Martina (1452) 
 Rudnayovo nám. 1, 

Bratislava 1 
 Vstup: 13.00 h – na exkur-

ziu je potrebné sa prihlásiť
Hrobka saleziánov dona Bosca 

(Michal Bogár, Ľubomír 
Králik, Ľudovít Urban, 
2005) 

 Ružinovský cintorín, 
Popradská, Bratislava 2 

 Vstup: 15.00 h
Bunker S-B-8 „Hřbitov” 

(tridsiate roky 20. storočia) 
 Kopčianska ul., Bratislava 5
 Vstup: 16.00 h

Na vybrané exkurzie je 
potrebné sa prihlásiť kvôli 
obmedzenému počtu 
účastníkov. 
Kontakt: usardag@savba.sk

Otvorené ateliéry
Piatok 28. mája 2010

Architektonická kancelária 
ZÁVODNY� AA 

Ľubomír Závodný 
Svoradova 7 – 9, Bratislava 
www.zavodny.sk
13.00 – 16.00 h

Architektonická kancelária 
Juraja Polyáka 

Bajkalská 5/A, Bratislava
www.polyak.sk
14.00 – 17.00 h

Vallo Sadovský architects 
Matúš Vallo, Oliver Sadovský
Ul. 29. augusta 13, Bratislava
www.vallosadovsky.sk
15.00 – 16.00 h

Ateliér gutgut
Roman Halmi, Štefan Polakovič 
Velehradská 8, Bratislava 
www.gutgut.sk
16.00 – 17.00 h

Kolektív
Martin Jančok, Aleš Šedivec, 

Tomáš Tokarčík, Tomáš 
Amtmann

Cvernovka, Páričkova 18, 
Bratislava

17.00 – 18.00 h
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15. ročník 
Študentskej 
súťaže Xella 
má víťazov

Rastie 
medzinárodné 
zastúpenie

Časopis Projekt 
udelil cenu

Úlohou súťažiacich 15. roč-
níka Študentskej súťaže, 
ktorú organizuje spoločnosť 
Xella – výrobca stavebného 
materiálu Ytong, bolo 
vdýchnuť život štyrom 
pylónom bývalej lanovky 
na zvážanie vyťaženého 
piesku zo Sandbergu a na-
vrhnúť objekt s funkčnou 
náplňou poznania, relaxu 
a zábavy. Verejnosť si 
mohla pozrieť najlepšie 
projektové návrhy od 23. 
do 28. marca 2010 v nákup-
nom centre Avion v Brati-
slave. 

2. cena: Zuzana Kerekrétyová; Peter Ban 3. cena: Marek Harčarík

Porota pracovala v zložení: 
Ľubomír Králik – predseda; 
Milan Beláček; Aleš Brotánek; 
Ondřej Císler; Robert Grožaj; 
Oldřich Kodeda; Ivan Kubík; 
Emil Makara; Vlado Milunić; 
Peter Moravčík; Jarek Veselák; 
Ľubomír Závodný. Zasadnutie 
sa uskutočnilo v priestoroch 
Vodárenského múzea, kde porota 
vyberala z 82 vystavených pro-
jektov. Do súťaže sa prihlásili 
aj študenti z Česka, Maďarska, 
Poľska, Španielska, Rakúska, 
či Nemecka.

Zadanie súťaže 
MEETINGPOINT 4 SANDBERG 
„MP 4 S“, ktorého autorkou 
je architektka Ľubica Selcová, 
ponúklo študentom hľadanie 
možností revitalizácie a zatraktív-
nenia lokality špecifickej svojou 
prírodnou, kultúrnou a historic-
kou výnimočnosťou. Hlavná časť 
riešeného územia sa nachádza 
pri rieke Morave a v tejto oblasti 
sa počíta s jeho rekreačným 
využitím.

Študentské návrhy porota 
posudzovala ako vízie do budúc-

nosti – bez časového určenia 
realizácie – ktoré by sa mohli 
stať ideovým základom pre ďalší 
rozvoj tohto územia. 

Víťazné práce 15. ročníka 
Študentskej súťaže:

1. cena: Peter Lényi; 
Ondrej Marko 

 Fakulta architektúry STU, 
Bratislava

Posudok poroty: Návrh optimál-
nym spôsobom zhodnotil danosti 

1. cena: Peter Lényi; Ondrej Marko
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územia: dominanciu toku rieky 
Morava, archeologickej lokality 
kopca Sandberg, prítomnosť his-
torických súvislostí a artefaktov – 
torzá stĺpov bývalej priemyselnej 
lanovky. Obvinutím štyroch 
jestvujúcich betónových pylónov 
vytvára transparentný priestor 
javiska prírodného divadla. 
„Tečúca“ rampa – hľadisko – 
začína na cyklistickej trase, neza-
plavovanej kóte tisícročnej vody. 
Druhý koniec sa fyzicky dotýka 
rieky Moravy. Návrh je ideálnym 
zhmotnením jednoduchej a silnej 
myšlienky. „Hmotu“ idei napĺňa 
s veľkou pokorou k prírode. 

2. cena: Zuzana Kerekrétyová; 
Peter Ban

 Fakulta architektúry STU, 
Bratislava; Technische 
Universität Wien

Posudok poroty: Návrh nenásilne 
evokuje prirodzenosť prostredia 
lužného lesa a prírodne historický 
rámec útvaru Sandberg. Jedno-
duchými archetypálnymi pro-
striedkami s využitím prírodných 
materiálov (drevo, piesok, 
kameň...) umožňuje optické 
a emocionálne prepojenie dvoch 

meditačných bodov – vody 
(mólo) a brehu (kaplnka) – ako 
dvoch bodov stretnutí, začiatku 
a konca, poznania a návratov.

3. cena: Marek Harčarík, 
 Fakulta architektúry STU, 

Bratislava

Posudok poroty: Mäkká krivka 
lávky vedie pútnika v prirodzenej 
trase lužným lesom nad rieku. 
Tam sa nachádza prvý objekt 
spočívajúci na pylónoch zaniknu-
tej lanovky. Jeho architektonická 

forma rámuje výhľady do rôznych 
smerov, dom/prístrešok je prí-
stupný aj pri zatopení. Koncept 
doplňuje ešte horný dom logicky 
situovaný do pieskovne na svahu 
Sandbergu. Ten poskytuje záze-
mie pocestným, táborníkom, 
športovcom. Oba objekty prime-
raného merítka spojuje lanovka. 
Autor dokumentuje svoje pre-
mýšľanie o hmote, priestore 
a konštrukcii na názorných 
schémach. Možno len dúfať, 
že by zostali zachované všetky 
subtílne proporcie i po doriešení 

konštrukčných náležitostí. 
Ide o ľahké objekty vložené do 
krajiny, sympaticky pôsobí využi-
tie dreva. Návrh je presvedčivo 
graficky prezentovaný.

Odmena: Bence Kollár; Zsófia 
Görombei; Katalin Ujhelyi; 
Moholy – Nagy 

 University of Arts and Design, 
Fakulty of Architecture 
Budapest 

Odmena: Dana Bodnárová; 
Matúš Kaboš; Tomáš Kubák

 Fakulta umení, Technická 
univerzita, Košice

Odmena: Petr Kalivoda; Lukáš 
Klinkovský

 Fakulta architektury VUT Brno

Cena Projektu
Časopis Projekt, slovenská 
architektonická revue udelil cenu 
Projektu, ktorú získali Zuzana 
Kerekrétyová a Peter Ban

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
a odovzdanie cien víťazom sa 
uskutočnilo 25. marca počas 
veľtrhu Coneco v Expo Clube.

Odmena: Bence Kollár; Zsófia Görombei; Katalin Ujhelyi; Moholy – Nagy

Odmena: Dana Bodnárová; Matúš Kaboš; Tomáš Kubák Odmena: Petr Kalivoda; Lukáš Klinkovský
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Architektur von 
Ivan Leonidov

Ruský konštruktivista 
1926 – 1934

Architektur in Ringturm 
19. 3. – 30. 4. 2010

Moskovská výstava organizovaná 
pri príležitosti 100 ročného jubi-
lea narodenia Ivana Leonidova, 
jedného z najprogresívnejších 
architektov ruského konštrukti-
vizmu, naštartovala predstavenie 
tejto osobnosti v plnom svetle. 
Viedenská výstava sa skôr opiera 
o výskumný projekt 4. univerzít 
(Moskva, Miláno, Stuttgart 
a Delft), ktorý bol vystavený 
na Triennale v Miláne (jún 2007). 
Predstavuje modely súťažných 
návrhov a štúdií, ktoré vytvorili 
študenti na týchto štyroch uni-
verzitách.

Ivan Leonidov je výnimočná 
osobnosť v dejinách architektúry. 
Postavil azda jedno schodisko, 
ale jeho projekty sa stali symbo-
lom expanzie a vzletu ruského 
konštruktivizmu. Podstatná 
časť jeho tvorby spadá do rokov 
1926 – 34. Najprv študoval na 

Izvestije, sídlo redakcií

Prof. F. Kurent, kurátor A, Stiller a prof. S. Šlachta

Magnitogorsk urbanistický návrh Narkomjashprom

VCHUTEMAS. Pokračoval na 
fakulte architektúry u A. Wesnina, 
kde získal diplom v roku 1927 
za projekt Leninovho inštitútu 
na Leninských horách v Moskve. 
Diplomová práca je vlastne jeho 

najznámejším dielom. Stala sa 
ikonou konštruktivizmu.

Leonidov pôsobil ako asistent 
A. Wesnina. Bol členom OSA 
a časopisu „SA“, vďaka ktorému 
sa zachovali jeho projekty. 

Neskôr viedol svoj vlastný ateliér 
na VCHUTEMAS. V rokoch 1927 
– 30 spracoval množstvo súťaž-
ných návrhov (Centrosojuz, 
Kolumbusov pamätník v Santo 
Domingu, Urbanizmus Magni-
togorska...). Koncom roku 1930 
musel opustiť školu, pretože 
Združenie proletárskych architek-
tov kritizovalo jeho konštruktivis-
tickú architektúru. V ďalších 
rokoch pracoval na urbanistic-
kých projektoch. Zanechal aj 
niekoľko utopických štúdií, ale 
už nedosiahol v stalinistickom 
Rusku tú popularitu ako v mla-
dých rokoch. Zomrel v roku 
1959.

JBa
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X projekte der 
arbeitsgruppe 4
Holzbauer, Kurrent, Spalt 
1950 – 1970

Architekturzentrum Wien 
4. 3. – 31. 5. 2010

„Arbeitsgruppe 4“ modernu nielen 
priniesla do Rakúska, ale súčasne 
modernizmus aj prekonala / Hermann 
Czech. Táto architektonická formácia 
sa stala známou svojou trojštvrťovou 
formou, pretože štvrtý člen skupiny 
architekt Leitner už z nej vystúpil 
v roku 1952. Ostatní členovia skupiny 
vytvorili v období dvoch desaťročí via-
ceré realizácie a množstvo projektov. 
Architektonická verejnosť pozná ich 
tvorbu, ale takto komplexne jej pozadie 
ešte nepredstavili. Architektur Zentrum 
vo Viedni predstavuje jednotlivé osob-
nosti v neznámych súvislostiach.

Všetci traja členovia skupiny sa 
stali významnými profesormi. Najprv 
sa z tímu oddelil Wilhelm Holzbauer. 
Vyhral medzinárodnú súťaž na radnicu 
v Amsterdame. Postupne realizoval 

významné reprezentačné objekty. 
Je aj autorom dizajnu viedenského 
metra. Stal sa profesorom na Hoch-
schule für Angewandte Kunst vo 
Viedni. Jeho kanceláriu teraz vedú jeho 
partneri. Johannes Spalt a Fridrich 
Kurrent ešte pracovali spolu niekoľko 
rokov. Spalt sa stal tiež profesorom 
na Hochschule für Angewandte Kunst. 
Kurrent pôsobil až do dôchodku ako 
profesor na Mníchovskej technike.

Všetci členovia skupiny 
„Arbeitsgruppe 4“ sa stali osobnos-
ťami, ktoré významne prispeli k povoj-
novej obrode rakúskej architektúry 
a jej posunu k európskym špičkám.

JBa
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Cyprus a UIA

Tohtoročné zasadnutie prezidentov architektonic-
kých spolkov a komôr II. regiónu UIA sa konalo 
12. až 15. marca 2010 na Cypre, v meste Limassol. 
Hostiteľom konferencie bol Zväz stavebných inžinie-
rov a architektov Cypru. Celý priebeh konferencie 
bol organizačne výborne zvládnutý, vďaka neúnav-
nej práci prípravného tímu na čele s pánom 
Antonisom Pelekanosom, prezidentom zväzu – 
CCEAA. 

Konferencie sa zúčastnili predstavitelia zo 
14. krajín strednej a východnej Európy, Ruska 
a krajín blízkeho východu. Prítomní boli aj pán 
Albert Dubler, viceprezident I. regiónu UIA, 
pani Lisa Siola viceprezidentka II. regiónu UIA 
a ďalší členovia výboru II. regiónu a Selma 
Harrington, prezidentka Architektonickej rady 
Európy – ACE. 

Zasadnutiu predsedala prezidentka UIA, pani 
Luise Cox. Albert Dubler z Paríža informoval o kon-
ferencii I. regiónu na tému trvalo udržateľného 
rozvoja usporiadanej vlani v marockom Marakéši 
a o medzinárodnej architektonickej súťaži na túto 
tému v ľudských sídlach. Selma Harrington infor-
movala o výsledkoch pracovných skupín Architek-
tonickej rady Európy a o nedávno podpísanej dekla-
rácii o porozumení medzi ACE a UIA. Luise Cox 
informovala o v poradí 112. zasadnutí Rady UIA 
30. a 31. júla 2009 v Brazílii v meste Foz do Iguacu 
a o následne usporiadanej medzinárodnej konferen-
cii prímorských metropolí v tomto meste. V oblasti 
otázok prípravy svetového kongresu UIA v Tokiu 
v roku 2011 upozornila na súťaže pre mladých 
architektov na tému intervencií do štruktúr súčas-
ných miest. 

Na zasadnutí odzneli referáty pracovných skupín 
II. regiónu v rámci generálnej stratégie II. regiónu 
UIA do roku 2011: – celoživotné vzdelávanie (CPD), 
– architektonická politika (EFAP), – architektonické 
dedičstvo (WP Heritage), – architektonické súťaže 
(MSC). O svojej práci informovali konferenciu 
predstavitelia jednotlivých regionálnych združení: 
Organizácia architektov Stredomoria (UMAR), 
Partnerstvo architektov vyšehradských krajín 
(VISEGRAD 4) a ďalší (IAUA, FABSR...).

Michel Barmaki z Bejrútu informoval o poduja-
tiach Medzinárodnej organizácie na ochranu archi-
tektonického dedičstva – DOCOMOMO organizova-
ných v roku 2009 a pripravovaných na rok 2010. 
László Földes z Budapešti informoval o doterajších 
konferenciách na tému architektonickej politiky 
a o pripravovanej konferencii UIA na túto tému 
v apríli 2010 v Madride. Tugce Selin Tagmat 
z Ankary vyhodnotila plnenie programu ACE 
v oblasti celoživotného vzdelávania architektov.

V rámci pracovného programu sme vystúpili 
všetci predstavitelia národných zväzov a komôr 
II. regiónu UIA. Hlavným lajtmotívom vystúpení 
boli otázky celosvetovej hospodárskej krízy 
a východiská riešenia dopadov krízy na spoločnosť 
z pohľadu architekta.

Z tohto aspektu sa všeobecne zdôrazňovala 
potreba uplatňovania metód a pracovných prístu-
pov trvalo udržateľného rozvoja v práci architekta 
a potreba dôslednejšieho presadzovania pravidiel 
a normotvorby v tejto oblasti. Niektorí účastníci 
uviedli aj previazanosť týchto otázok na závery sve-
tových konferencií o globálnom otepľovaní (Kodaň 
2009) a dokumenty Spojených národov (UN) o roz-
voji regiónov sveta. Z vystúpení by som vyzdvihol 
tému, ktorá sa bude aj nás v budúcich rokoch 
významne týkať. Tou je jeden z prioritných progra- Účastníci konferencie

Amfiteáter v Kouroni, vybudovaný v 2. storočí pred n. l. Pavilóny chrániace vykopávky Dionysovho paláca v Pafose

Moderná administratívna budova v Limassole Kouroni, založený v r. 325 pred n. l. obyvateľmi z Argosu

Ranokresťanský chrám v Pafose postavený v 5. stor. n. l. 

mov rozvoja regiónov EÚ: Podunajský rozvojový 
región. V príspevku Ernő Kálmán, prezident Zväzu 
architektov Maďarska predniesol hlavné tézy tejto 
agendy Rady EÚ a poukázal na úlohy jednotlivých 
národných zväzov architektov dotknutých krajín 
(v našom prípade krajín V4) pre úspešné naštarto-
vanie tohto programu. 

Záverom pracovného rokovania sme z troch 
predložených pozvaní hlasovaním pléna určili 
krajinu nasledujúceho stretnutia predstaviteľov 
II. regiónu UIA – Izrael. 

Moje dojmy z tohtoročného pracovného stretnu-
tia predstaviteľov architektonických spolkov a ko-
môr II. regiónu UIA na Cypre sú veľmi pozitívne. 
Mal som tú možnosť bližšie sa zoznámiť s obsahom 

a stavom plnenia úloh paralelne prebiehajúcich 
agiend v rámci generálnej stratégie II. regiónu 
do roku 2011. Spoznal som ľudí, zodpovedných 
za splnenie dielčich úloh a naplnenie celkového pra-
covného programu II. regiónu. Žiaľ, Tomaz Kancler 
zo Slovinska, predseda Výboru UIA pre architekto-
nické súťaže sa z pracovných dôvodov nemohol 
zúčastniť nášho stretnutia, ako aj mnohí ďalší prezi-
denti z 27. nominovaných krajín II. regiónu. 

V rámci programu sme absolvovali aj jedno-
dňový zájazd po krajine, zoznámili sme sa s vý-
znamnými kultúrnymi pamiatkami na Cypre z dôb 
antickej, gréckej kultúry v Kouroni a v Pafose. 

J O Z E F  I S T E N E S 
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rese talk

V utorok 16. marca 2010 sa v priestoroch Spolku architektov Slovenska usku-
točnil prvý zo série diskusných večerov rese talk. Organizovala ho iniciatíva 
rese arch Jána Perneckého a Jany Stykovej s podporou SAS. Hosťom večera 
boli n/a – Benjamín Brádňanský a Vít Halada, ktorí sa asi s päťdesiatkou archi-
tektov a študentov rozprávali o východiskách svojej tvorby a architektúry 
všeobecne.

Rese talk poskytuje platformu na diskusiu o veľkých témach architektúry 
a teórie, ktoré presahujú miestnu a časovú aktuálnosť, no nutne sú v tvorbe 
prítomné. Okrem východísk tvorby budú nastolené aj otázky metód navrhova-
nia, inšpirácie, potenciálu architektúry ako kultúrneho javu, ale aj pozície digi-
tálnej a generovanej architektúry v širšom kontexte. Diskusie a ďalšie pripra-
vované aktivity slúžia na podporu architektonickej teórie ako dôležitej súčasti 
praktickej tvorby u architektov a študentov, v dlhšom horizonte aj u develope-
rov a predstaviteľov miestnej administratívy. 

Iniciatíva rese arch rieši v roku 2010 nezávislý výskumný projekt Para-
metrizácia architektonických teórií, ktorý sa snaží interpretovať špeciálne teó-
rie architektúry ako systémy s definovanými vstupmi, metódami a výstupmi. 
Takto stanovené systémy sa dajú chápať ako algoritmy a možno s nimi tak 
aj narábať. Spojením obsahovej bohatosti architektonickej teórie a detailne 
overenej systematickej algoritmizácie vzniká potenciál uplatniť koncepty do 
dôsledkov, pri zachovaní všetkých súčasných aspektov architektúry, vrátane 
autorstva. Architektonický výskum budú dopĺňať diskusie, workshopy, pred-
nášky, výstavy a publikácie, ktoré budú slúžiť na získanie vstupov, ale najmä 
na overenie výstupov prebiehajúceho výskumu. Prvým takýmto podujatím 
bola diskusia rese talk.

Ďalší zo série diskusných večerov sa uskutoční 14. 4. 2010 o 19.00 h opäť 
v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska v Sieni Dušana Jurkoviča, 
Panská 15, Bratislava. Informácie o n/a na stránke www.nla.sk a o výskume 
a aktivitách rese arch na www.rese-arch.org. 

J Á N  P E R N E C K Y�
rese arch

Literárna súťaž SAS

Moje mesto budúcnosti
Cieľ súťaže
Spolok architektov Slovenska v spolupráci s British Council 
organizuje národnú literárnu súťaž na tému Moje mesto 
budúcnosti s cieľom vzbudiť najmä u mladých ľudí záujem 
o architektúru, priblížiť im problematiku architektúry a sú-
časne získať ich názory na budúce formovanie slovenskej 
architektúry a urbanizmu. 

Harmonogram súťaže
Vyhlásenie súťaže: 1. apríl 2010
Termín na odovzdanie súťažných prác: 9. júl 2010 osobne 

(do 16.00 h) alebo poštou 
Termín zasadnutia poroty: september 2010
Vyhlásenie výsledkov: 25. november 2010

Podmienky a požiadavky na účasť v súťaži
1. Súťaž je určená občanom Slovenskej republiky, jednotliv-

com (autorovi, autorskému kolektívu) vo veku do 35 rokov. 
2. Forma a obsah práce: Práce písané fontom Times New 

Roman 12 (riadkovanie 1,5) majú byť v rozsahu maxi-
málne 5 normostrán t. j. 9000 znakov. Práce musia zodpo-
vedať téme. Akceptované budú práce v akejkoľvek literár-
nej forme. Podklady prijaté do súťaže sa nevracajú.

3. Práce v troch výtlačkoch, 1 krát v digitálnej podobe na CD 
nosiči je potrebné doručiť poštou (rozhoduje pečiatka na 
poštovej zásielke) alebo osobne do 9. júla 2010 do 16.00 h.

Adresa na doručenie: Spolok architektov Slovenska, Pánska 
15, 811 01 Bratislava.

Prihláška do súťaže je k dispozícií na www.britishcouncil.org/
sk/slovakia.htm a www.sasarch.sk.

Text zaslaný do súťaže nesmie byť do termínu vyhlásenia 
výsledkov nikde publikovaný ani inak zverejnený resp. 
sa neuchádzal o cenu v inej súťaži.

Práce, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže budú bez upozorne-
nia vyradené so súťaže. 

Spolok architektov Slovenska si vyhradzuje právo ako prvý 
publikovať ocenené resp. zúčastnené diela.

4.  Účasť v súťaži je bez účastníckeho poplatku.

Zverejnenie a propagácia súťaže
1. Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových portá-

loch www.sasarch.sk, www.britishcouncil.org/sk/slovakia.
htm a www.archinet.sk, prostredníctvom stredných a vy-
sokých škôl, vo Fóre architektúry (mesačník Spolku archi-
tektov Slovenska), v tlačových agentúrach, prípadne inou 
formou.

2. Ocenené práce, prípadne ďalšie vybrané práce budú uverej-
nené v tlačových médiách Spolku architektov Slovenska.

Porota 
Práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť päťčlenná porota 
zložená z odborníkov z oblasti architektúry a literatúry. Porotu 
vymenuje Prezídium SAS na svojom zasadnutí v máji 2010. 
Porota z prihlásených prác vyberie tie, ktoré najlepšie spĺňajú 
ciele súťaže a rozhodne o udelení troch cien s finančnou 
odmenou.

Ceny
Porota udelí 3 ceny: 1. cena s finančnou odmenou 500, – Eur, 

2. cena s finančnou odmenou 300, – Eur a 3. cena 200, – 
Eur. Atribútom ceny je diplom.

Informácie o súťaži: tel.: +421 2 5443 5177, 
e-mail: z_sas@euroweb.sk
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Náš Miloš Mojžiš 
je sedemdesiatročný

Ako ten čas letí. Akoby včera sme sa 
spolu veselili na jeho jubilejnej šesťde-
siatkovej výstave, kde bilancoval – tvo-
rivo i ľudsky – prežité roky. A mal čo. 
Verejnosti predstavil pestré žánre jeho 
tvorivých tém od urbanizmu až po inte-
riér, súťaže, či jeho obľúbené tandemy 
s výtvarníkmi v monumentálkach 
.Angažoval sa aj spoločensky, ako člen 
rôznych odborných komisií, niektorým 
dokonca predsedal. Bola to veľmi 
záslužná, aj keď neraz komplikovaná 
činnosť. A už je tu sedemdesiatka.

Milý Miloš, zámerne nechcem opa-
kovane bilancovať a sumarizovať Tvoj 
bohatý tvorivý život. Veď dvoj duplex 
ešte stále rozroluješ a vrstvíš na ňom 
nápady nových a nových výziev. Nevadí, 
že tempo už udáva tvoj zreparovaný, 
ale funkčný „karburátor“ – spomaľova-
nie je predsa prirodzená zákonitosť 
ľudského života.

Jedno však zostalo nezmenené – 
to prečo Ťa všetci máme radi – Tvoja 
ľudskosť, veselosť, otvorenosť. Múdro 
sa tomu hovorí empatia. 

Bol si a aj si zostal hviezdou našich 
klubových či iných spoločenských 
stretnutí. Osobnostná charizma a Tvoj 
vrodený talent na spev z teba urobil 
nášho prirodzeného vodcu či sólistu, 
ku ktorému sme sa vždy príčinlivo 
a radi pridali. 

Prežili sme spolu veľa krásnych 
chvíľ. Chcem sa Ti za ne a za nás 
všetkých pekne poďakovať – teraz je na 
to vhodná príležitosť. Verím, že ďalšie 
pekné spoločné chvíle nás ešte čakajú...

 A spolu s úprimnou gratuláciou 
nášho architektonického bystrického 
stavovského spoločenstva Ti chcem zo 
srdca zapriať „mnooohaaaja liiit...“

Za Tvojich kolegov a priateľov 
J O Z E F  F R T Ú S

Otvorený list predstaviteľov 
kultúrnej a vedeckej obce 
a zástupcov občianskej 
verejnosti:

Žiadame zachovanie 
Parku kultúry a oddychu 
v Bratislave!

Vyjadrujeme vážne znepokojenie nad konaním bra-
tislavského primátora Andreja Ďurkovského a sme 
sklamaní postojom rozhodujúcej časti poslancov 
a poslankýň mestského zastupiteľstva ku komplexu 
Parku kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave.

Bratislave hrozí ďalšia rana, ďalšie ochudobne-
nie kultúrno-historického dedičstva, strata genia 
loci. Dvadsať rokov po páde komunizmu pokračuje 
súčasná moc v mentalite deštrukcie a diskontinuity. 
Deje sa tak napriek jasne deklarovanej vôli značnej 
časti verejnosti a napriek významným hlasom 
z prostredia kultúrnej, pamiatkárskej a architekto-
nickej obce.

Musí Bratislava naozaj byť zakliatym mestom? 
Musíme nevyhnutne mať po River Parku I na nábreží 
aj River Park II?

Bratislava potrebuje priestor pre kultúru, je však 
zarážajúce a v rozpore s tým, čo vidíme v mnohých 
iných mestách a štátoch, ak sľubovaný nový kul-
túrny stánok v komplexe River Park II má vzniknúť 
deštrukciou existujúceho kultúrneho dedičstva, 
navyše za zjavne nevýhodných podmienok pre 
mesto. Zatiaľ čo Park kultúry a oddychu rešpektuje 
krajinno-priestorový kontext a vzťah medzi 
Dunajom, nábrežím a Hradným kopcom, budova 
River Parku svojou masou likviduje charakter 
nábrežia a obmedzuje jeho potenciál ako kvalitného 
verejného priestoru.

Na stretnutí predstaviteľov mesta, aktivistov, 
nezávislých odborníkov a osobností, ktoré sa usku-
točnilo 24. marca 2009, vyjadril primátor Andrej 
Ďurkovský opakovane prísľub zachovať budovy 
Parku kultúry a oddychu: „Som presvedčený, 
že investor mal postaviť nové nábrežie, dať do 
poriadku túto zónu. Ale rovnako som presvedčený 
o tom, čo som sľúbil aktivistom, že viem zmeniť 
svoj názor, viem zabrániť tomu, aby sa PKO 
búralo.“ K splneniu tohto sľubu ho o niečo neskôr 
zaviazalo aj mestské zastupiteľstvo. Na svojom 
decembrovom zasadnutí však poslanci a poslan-
kyne náhle a bez akýchkoľvek odborných podkladov 
schválili uznesenie, ktorým vyjadrili vôľu podpísať 
zmluvu o prenájme priestorov v rámci River Parku 
II. Takéto riešenie podľa primátora zachová genius 
loci na nábreží. Investor Henbury Development sa 
pritom vyjadril, že „staré objekty PKO“ vo svojom 
projekte využiť neplánuje a primátor dnes hovorí 
o „bývalom komplexe PKO“.

Napriek podanej pomocnej ruke zo strany 
občianskej verejnosti ako aj zo strany odborníkov 
z Fakulty architektúry STU a Pamiatkového úradu 
SR, primátor od marca 2009 neprejavil záujem 
komunikovať s verejnosťou ohľadne riešenia prob-
lému PKO. Vo svojom stanovisku z 23. 12. 2009 
podozrieva ľudí bojujúcich za záchranu PKO z ne-
úprimnosti a postranných úmyslov, na druhej 
strane deklaruje dobrú vieru predstaviteľov mesta 
a hovorí o neodškriepiteľnom posune vpred v rie-

šení otázky kultúrno-spoločenského stánku v Brati-
slave v dnešnej „dynamickej dobe“.

Sme presvedčení, že aj v „dynamickej dobe“ 
by mali mať slová a sľuby svoju váhu. Primátor 
Ďurkovský len pred niekoľkými týždňami uvádzal 
podujatia pri príležitosti 20. výročia Nežnej revolú-
cie v Bratislave. Dnes hovorí jazykom, ktorý svojím 
zafarbením, ale aj technokratickým uvažovaním, 
prekrúcaním pravdy a naznačovaním konšpirač-
ných teórií pripomína tóny z minulého režimu.

Neželáme si pokračujúcu „urbicídu“ Bratislavy – 
likvidáciu duchu mesta, vymazávanie pamäti a bu-
dovanie bezfarebnej, odľudštenej a odprírodnenej 
homogenity. Odmietame zneužívanie pojmu genius 
loci ako formu rétorického cvičenia bez skutočného 
obsahu. Nie sme bezduché stádo, ktoré sa uspokojí 
s bufetovou kultúrou a anketami o pagáčoch na 
Vianočných trhoch. PKO mnohým Bratislavčanom 
pripomína najmä atmosféru ich mladosti, vzbudzuje 
v nich pozitívne emócie, vyvoláva príjemné spo-
mienky. Pre ďalšiu, najmä mladšiu, časť verejnosti 
je PKO jedinečným a nenahraditeľným priestorom 
pre alternatívnu kultúru, ktorý ponúka okrem iného 
najväčší tanečný parket v strednej Európe a podľa 
svedectva hudobníkov aj výbornú akustiku. 
O urbanisticko-historických, architektonických 
a kultúrnych hodnotách komplexu PKO v súčas-
nosti hovoria urbanisti, architekti, pamiatkári či 
hudobníci. Park kultúry a oddychu bol pôvodne 
plánovaný ako výstavisko pre Medzinárodný dunaj-
ský veľtrh už v štyridsiatych rokoch. Nie je teda 
produktom ideológie päťdesiatych rokov – ide 
o dielo z oblasti industriálnej architektúry, ktoré 
si následne našlo inú funkciu využitia a ktoré si 
dnes zaslúži citlivú obnovu. V čase, keď Bratislava 
už nerozvážne prišla o viaceré svoje industriálne 
pamiatky, je nemysliteľné, aby mesto v tomto 
ochudobňovaní pokračovalo.

Obávame sa, že likvidácia PKO by znamenala 
pre Bratislavu, Bratislavčanov a ich pocit domova 
podobnú ranu ako likvidácia synagógy na Rybnom 
námestí v roku 1969. V súčasnej dobe zápasí nielen 
Bratislava, ale celé Slovensko, za záchranu svojho 
prírodného a kultúrno-historického dedičstva. 
Unikátne hodnoty našej krajiny sú ohrozené záuj-
mami netransparentných finančných skupín, aro-
ganciou moci, prekvitajúcou korupciou, ako aj pre-
trvávajúcou nekultúrnosťou, necitlivosťou a nevzde-
lanosťou. Skutočné vlastenectvo pre nás nezna-
mená hrubý a primitívny nacionalizmus, ale pesto-
vanie kultúrneho vzťahu ku krajine a vnímavosť voči 
odkazu tých, ktorí tu žili pred nami.

V tejto situácii sa osud PKO stane symbolicky 
významný tak pre Bratislavu ako aj pre Slovensko.

Odmietame prepadnúť pocitom dezilúzie a bez-
mocnosti. Sme presvedčení, že situácia ešte nie je 
celkom stratená. Navrhujeme preto zásadné pre-
hodnotenie doterajšieho prístupu mesta i štátu ku 
komplexu Parku kultúry a oddychu v Bratislave 
a žiadame, aby kompetentní:

¢ začali rešpektovať názor tisícov Bratislavčanov 
a Bratislavčaniek;

¢ prestali hazardovať s kultúrnymi hodnotami 
a majetkom mesta;

¢ vyhlásili PKO za kultúrnu pamiatku.

Bratislava 22. januára 2010
Pod list sa podpísalo 44 osobností, medzi nimi, 
napríklad  Juraj Nvota, Jozef Dado Nagy, 
Ivan Bútora, Henrich Pifko.
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Odpoveď 
na otvorený list 

Vo Fóre architektúry č. 2 – 3/2010 
bol zverejnený Otvorený list Prezídia 
Spolku architektov Slovenska zodpoved-
ným autoritám v prípade pripravovanej 
výstavby na Banskobystrickej kalvárii.

Ing. arch. Marian Šovčík, CSc., 
konateľ spoločnosti AMŠ Partners, 
spol. s r.o. poslal Spolku architektov 
Slovenska odpoveď na Otvorený list 
SAS ohľadne výstavby na Kalvárii 
v Banskej Bystrici so žiadosťou o jeho 
uverejnenie.

Vážení priatelia,
poznanie je v prvom rade pravda. A preto považu-
jem za dôležité, v súvislosti s rozsiahlou dezinfor-
máciou, ohľadne Kalvárie v Banskej Bystrici, 
„uviesť veci na pravú mieru“.

Odporcovia II. etapy výstavby na Kalvárskej 
hore Urpín, na čele s PhDr. Klárou Kubíčkovou 
a Ing. arch. Jozefom Frtúsom, zdôrazňujú len 
postavenie 4 rezidenčných víl. Ostatné duchovné 
a sociálne aktivity, sú zámerne zamlčované. 
Narábajú s množstvom neprávd a poloprávd, 
ktoré zavádzajú nielen banskobystrickú 
verejnosť. 

Hlavným investičným zámerom Rímsko-
katolíckej cirkvi, Biskupstva Banská Bystrica 
na svojom súkromnom pozemku nie je dnešná 
vyfabrikovaná “kauza“ pod názvom „Vilková štvrť 
na Kalvárii“, ale vybudovanie Duchovnej správy 
Urpín, s cieľom zachovania Kalvárie ako silného 
votívneho miesta s rešpektovaním jeho výrazného 
krajinno-urbanistického prvku. Takto je celý zámer 
prezentovaný a spracovaný v žiadosti o vydanie 
územného rozhodnutia. Je až zarážajúce, že nikto 
neoperuje názvom Duchovná správa Urpín, 
pod ktorým sa investičný zámer od začiatku 
pripravuje. 

Prvá etapa výstavby sa začala v roku 2006 
a spočívala, na podnet biskupa Rudolfa Baláža, 
v rekonštrukcii Kalvárie a jej Kostolíka Svätého 
kríža, s Krížovou cestou s prístupovou cestou, 
realizáciou novostavby Kláštora Sv. Terézie 
Benedikty, ktorá symbolizuje silu odpustenia. 
Autorom 1. etapy výstavby je Ing. arch. 
Jozef Frtús.

Na druhú etapu v roku 2007 investor vypísal 
vyzvanú urbanisticko-architektonickú súťaž. Oslovil 
4 kolektívy (2 z Banskej Bystrice a 2 z Bratislavy). 
Súťažné návrhy odovzdali 4 autorské kolektívy, 
medzi nimi aj Ing. arch. Jozef Frtús. 

Hlavným cieľom riešenia urbanisticko-architek-
tonickej súťaže bolo získať podklad, na základe kto-
rého bude možné usmerňovať ďalšie využitie a roz-
voj územia Kalvárskej hory v rámci územného kona-
nia v zmysle územnoplánovacej dokumentácie. 
Súťažné podmienky jasne definovali snahu o inves-
tičný zámer v prostredí úpätia Kalvárskej hory, kon-
krétne aj požiadavku na „uplatnenie atraktívnej 
formy bývania v novom komplexe...“.

Preto informácie, že „po ukončení rekonštrukcie 
I. etapy“ ... „ pod vplyvom rôznych developerských 

skupín začali silnieť a prevažovať názory a tlaky 
zo strany investora na komerčné využitie územia 
formou predaja pozemkov pre súkromných vlastní-
kov“, nie sú pravdivé.

Zdôrazňujem, že žiaden z návrhov nebol 
zo súťaže vylúčený pre nesplnenie súťažných pod-
mienok. Za víťaza bol porotou vyhlásený návrh, 
ktorého autormi je Ing. arch. Marian Šovčík, CSc. 
a Ing. arch. Pavel Záriš aj preto, že sme najšetrnej-
šie riešili práve túto požiadavku súťaže. Proti jej 
výsledkom sa nikto neodvolal. 

Ako podklad pre súťaž bol použitý Územný plán 
CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Národná 
ulica – Urpín (ÚHA, Banská Bystrica, 1978). 
Predmetom priameho riešenia bola len tá časť 
Kalvárskej hory Urpín, ktorá je vlastníctvom 
Rímsko-katolíckej cirkvi. 

Na základe výsledkov súťaže, vlastník pozemkov, 
Rímsko-katolícka cirkev, Biskupstvo Banská 
Bystrica, zaslal na MsÚ Banská Bystrica, odboru 
rozvoja a výstavby žiadosť o súhlasné stanovisko 
s vypracovaním zmien (týkali sa rozšírenia urbani-
zovaného územia na Kalvárii) k Územnému plánu 
Aglomerácie Banská Bystrica, Návrh zmien 
a doplnkov V. etapa, schválený Uznesením 
č. 116/1999-MsZ zo dňa 2.12.1999.

Po kladne vybavenej žiadosti sme v apríli 
2008 vypracovali dokumentáciu pod názvom ÚPN 
aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky 
etapa XXX. Lokalita č. 166 Polyfunkčná zóna Pod 
Kalváriou. Jednalo sa stále o pozemky vo vlastníc-
tve Rímsko-katolíckej cirkvi. Tento materiál však 
nebol predložený na schválenie MsZ, v dôsledku 
sporného výkladu ohľadne ochranného pásma 
pamiatkovej rezervácie. 

Pokračovali sme preto na vypracovaní projekto-
vej dokumentácie pre územné konanie podľa doteraz 
platného dokumentu, ktorým je Územný plán 
Aglomerácie Banská Bystrica, Návrh zmien a dopln-
kov V. etapa, schválený Uznesením č. 116/1999-MsZ 
zo dňa 2. 12. 1999. Tú sme odovzdali na pripomien-
kovanie v apríli 2009. Dňa 20. 07. 2009 zaslal MsÚ 
Banská Bystrica „Stanovisko k dokumentácii pre 
územné konanie Polyfunkčná zóna Pod Kalváriou, 
Banská Bystrica“ kde pre riešenú lokalitu vydal 
regulatívy, ktoré sme do projektovej dokumentácie 
nanovo zapracovali. Od tohto obdobia trvalo pripo-
mienkové a schvaľovacie konanie na MsÚ do dňa 
19. 11. 2009, kedy bolo ohlásené začatie územného 
konania, ktorého účastníkmi sú všetky dotknuté 
orgány na území mesta Banská Bystrica.

Druhá etapa sa teda začala pripravovať na par-
celách, ktoré sú majetkom Rímskokatolíckej cirkvi, 
Biskupstva Banská Bystrica, v súčasnosti využité 
a evidované ako pozemky lúk a pasienky trvalo 
porastené trávami, na základe regulérne vyhláse-
ných výsledkov vyzvanej urbanisticko-architektonic-
kej súťaže, so súhlasom Mesta Banská Bystrica, 
v súlade so schváleným Územným plánom aglome-
rácie – zmeny a doplnky V. etapa, v súlade s rieše-
ním všetkých pripomienok Mesta Banská Bystrica 
a dotknutých inštitúcií na území mesta a v súlade 
s verdiktom Krajského súdu v Bratislave o zrušení 
ochranného pásma pamiatkovej rezervácie. 

V projekte pre územné rozhodnutie, ktorý sme 
vypracovali a odovzdali na pripomienkovanie 
a schválenie je v súlade so všetkými spomínanými 
dokumentmi navrhnuté vybudovanie vyššej občian-
skej vybavenosti a to:

a Domu sv. Marty s celoslovenskou pôsobnosťou 
– ktorý má byť domovom pre dôstojné dožitie 
staroby kňazov . – Starať sa o starých ľudí, je 
najdôležitejšia podstata prejavu ľudskosti. 

b Vzdelávacieho vyššieho inštitútu rodiny – 
Inštitút rodiny bol erigovaný dňa 21. 11. 2004 
v Bratislave. Bol darom Bratislavsko – trnavskej 
arcidiecézy pre Svätého Otca Jána Pavla II. 
pri príležitosti 26. výročia jeho pontifikátu 
a pri príležitosti prvého výročia jeho tretej 
návštevy na Slovensku. Hlavné ciele Inštitútu 
rodiny sú:

¢ obnovovať kresťanské rodiny podľa vzoru 
Svätej rodiny a v duchu náuky Jána Pavla II.;

¢ zapaľovať srdcia kňazov a laických spolupracov-
níkov, aby pochopili dôležitosť rodinnej pastorá-
cie a pripravovali sa na ňu štúdiom teológie 
rodiny Jána Pavla II. a formáciou srdca;

¢ pomáhať rodinám pri zdravej kresťanskej 
výchove detí a pri evanjelizácii a katechizácii 
mládeže;

¢ vytvárať v rodinách „dom a školu spoločenstva“, 
aby sa šťastná kresťanská rodina stala nádejou 
pre súčasného človeka v Európe na začiatku 
tretieho tisícročia.

c Vytvorenie priestoru pre vzájomné pôsobenie 
základného princípu votívneho miesta s prin-
cípmi modernej architektúry – čo chápem ako 
spojenie historického tradičného kultového 
priestoru historickej Kalvárie, s realizáciou 
modernej architektúry a jej novými duchovnými 
funkciami, tak potrebnými pre súčasnú 
modernú pluralistickú spoločnosť.

d Uplatnenie atraktívnej formy bývania v polohách 
a celkoch rezidenčného úpätia Kalvárskej hory 
v 4 rezidenčných vilách. – Tento atribút investič-
ného zámeru, je zneužívaný petičným výborom 
a médiami a označovaný ako developerské 
aktivity. Rezidenčné vily predstavujú symbol 
spojenia duchovného a svetského v súčasnej 
postmodernej spoločnosti. Pre naplnenie tejto 
úlohy preto vnímam snahu kresťanstva „porozu-
mieť súčasnosti“ a pôsobiť v „skúsenosti“ 
dnešného človeka, hlavne mladého, v kontakte 
s dnešnou komplikovanou realitou. Všetky cie-
lené aktivity na tomto území, sú zamerané na 
potrebu otvoriť tento priestor pre všetkých, 
bez rozdielu veku, vierovyznania, dať vzkriese-
nému historickému duchovnému odkazu, ktorý 
Kalvária nesie, súčasný nový a širší kresťanský 
rozmer a poslanie.

e Dotvorenie územia ikonami sv. patrónov Európy 
s dominantou sakrálneho objektu Božieho 
Milosrdenstva. – Celý tento zámer vnútorne 
chápem ako snahu Rímskokatolíckej cirkvi, 
Biskupstva Banská Bystrica, rozširovať posol-
stvo odkazu Jána Pavla II., ako odpoveď na 
potrebu nádeje v dnešnom svete. Rímsko-
katolícka cirkev považuje Božie Milosrdenstvo 
za dar určený na oslobodenie trpiaceho od 
bolesti a utrpenia. Múdrosť, veľkorysosť 
a ochota odpustiť sú sprievodné vlastnosti 
milosrdenstva a dávajú mu „božskú črtu“. ... 
„Milosrdenstvo je ľudské nielen preto, že koru-
nuje spravodlivosť, ale omnoho viac preto, lebo 
uznáva neduhy ľudskej prirodzenosti“. 

Podľa Jána Pavla II. totalitné režimy, ktoré vládli 
v Európe v polovici XX. storočia, prispeli k tomu, 
že aj počet svätých na Východe a Západe Európy 
vzrástol. „Oni doplnili svojím mučeníctvom 
vykupiteľské svedectvo Krista a zároveň sú 
„základom nového sveta, novej Európy a novej 
civilizácie“. (In: Ján Pavol II. Prekročiť prah 
nádeje, s. 158.) 
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Preto dotvorenie priestoru územia 
Kalvárie sochami sv. mučeníkov považu-
jem za silné umocnenie významu kresťan-
stva ako ručiteľa slobody a ľudskej dôstoj-
nosti.

x x x

Výroky odporcov výstavby, ktorí sa obme-
dzili na mediálne bojové útoky a spolu 
s teologickými sebavedomými moralis-
tami, označujú celý proces za devastáciu, 
považujem za vášne, ktoré síce majú byť 
vypočuté, ale nie som zaviazaný sa nimi 
riadiť. Glorifikujú a zveličujú ekologický 
aspekt prírodného prostredia nielen 
na Urpíne, čím vytvárajúc nový fundamen-
talizmus a nespravodlivú totalitu, nereš-
pektujúc právo pre nové a hlbšie usporia-
danie záležitostí človeka v tomto 
priestore.

Vo svojej snahe, živiť dojem nekalého 
a protizákonného konania, zabúdajú 
okrem iného aj na jedno zo základných 
ľudských práv, a to právo na súkromné 
vlastníctvo a možnosť nakladania s ním, 
ktoré garantuje Ústava Slovenskej 
republiky, Európsky dohovor o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd. 
A v tomto konkrétnom prípade aj na 
Základnú zmluvu medzi Slovenskou 
republikou a Svätou stolicou, ktorá 
bola podpísaná vo Vatikáne dňa 
24. novembra 2000.

Aktéri petičnej akcie hovoria 
o „utajovaní, zavádzaní a neinformova-
nosti verejnosti “.

Vyslovujem s týmto tvrdením zásadný 
nesúhlas, pretože celý proces schvaľova-
nia prebiehal v súlade s legislatívou. Som 
zástancom slobodnej tvorby a slobodnej 
diskusie a rozhodnutí a informovanosti 
v spoločnosti, medzi všetkými skupinami 
obyvateľstva. Musia sa však uznávať argu-
menty, a nie ohováranie, demagógia, zavá-
dzanie, škandalizovanie, kriminalizovanie 
a nerešpektovanie právnych rozhodnutí. 
Na druhej strane, nemôžem diskutovať 
s niekým, kto hneď na začiatku vysloví 
svoj zásadný nesúhlas. Niet potom 
o čom diskutovať. 

Nepravdivým je aj názor, že „Kalvária 
je národnou kultúrnou pamiatkou“. Pod 
takéto označenie spadá jedine Kostolík 
Svätého kríža. Nový investičný zámer sa 
má realizovať v bočnom priestore Kalvárie, 
mimo zásahov do Krížovej cesty a chráne-
nej lipovej aleje, na pozemkoch, ktoré sú 
evidované ako lúky a pasienky trvalo 
porastené trávami.

Prostredníctvom Vášho Otvoreného 
listu sme boli vyzvaní rešpektovať Etický 
poriadok Slovenskej komory architektov:

¢ článok 3 písm. a/ zachovávať, rozvíjať 
a vážiť si hodnotový systém spoloč-
nosti, prírodné a kultúrne dedičstvo 
spoločnosti v ktorej pracujem a 

¢ článok 5 písm. c/ neprijať zákazku, 
ktorá je v zjavnom rozpore so záko-
nom, s verejným záujmom alebo 
výrazne ohrozuje kultúrne alebo prí-
rodne hodnoty alebo za takúto označila 
Komora vo svojom stanovisku.

Ako som správne pochopil, zámery 
Rímskokatolíckej cirkvi, vybudovať 
Duchovnú správu Urpín, sú označované 
za protispoločenské, v rozpore so záko-
nom a s verejným záujmom a naše akti-
vity, ako autorov projektu, ničia hodnotový 
systém slovenskej spoločnosti, jej prí-
rodné a kultúrne dedičstvo. Žiadam 
Spolok slovenských architektov, aby kon-
kretizovali svoje verejné obvinenie tak 
závažného charakteru. Domnievam sa 
totiž, že som na objektívne posúdenie 
dostatočne široko objasnil svoje pohnútky. 

V Etickom poriadku Slovenskej 
komory architektov je totiž aj článok 3 
písm. b/, v ktorom sa hovorí: Architekt 
„vykonáva svoju profesiu tak, aby prispel 
k zlepšeniu podmienok ľudského života, 
životného prostredia a bývania...“. 

Vybudovanie Duchovnej správy Urpín 
v Banskej Bystrici považujem za jedinečný 
úmysel, hodný širokého obdivu a celoslo-
venskej a celospoločenskej podpory. Jeho 
ideovým základom je podaná pomocná 
ruka Rímsko-katolíckej cirkvi pomáhať 
pri riešení zložitých problémov súčasnej 
spoločnosti. 

K nádhernej okolitej prírode a krajine 
na Kalvárii, poskytujúcej pocit harmónie, 
slobody, nádeje a šťastia, pribudne ďalší 
ľudský rozmer a to – pomoc starým 
a chorým, pomoc mladým rodinám 
a ochota odpustiť.

Otvorene prehlasujem, že byť účastní-
kom pri zrode tohto diela je pre mňa česť, 
vysoko si túto šancu vážim.

Som presvedčený, že zámer vybudovať 
na Kalvárii v Banskej Bystrici široké 
duchovné centrum, na počesť nespravod-
livo umučených, popravených, trpiacich 
proti slobode a viere, je správna vec 
a v súlade s kresťanskými tradíciami, nie-
len historickej Kalvárie v Banskej Bystrici. 
Predstavuje novú šancou pre celé mesto, 
ktorá bude slúžiť spoločnému dobru pre 
všetkých jeho obyvateľov, bez ohľadu na 
vierovyznanie. 

Výstavbu Duchovnej správy Urpín 
nepovažujem za dehonestáciu prírody 
a duchovna. Naopak, za povýšenie 
všetkých princípov a ako príspevok k celo-
spoločenským kultúrnym hodnotám. 

Na záver mi dovoľte, vysloviť zásadný 
nesúhlas s názorom v úvode Vášho listu, 
podľa ktorého sú zámery výstavby 
„Rímskokatolíckeho Biskupského úradu“ 
na zrekonštruovanej Kalvárii označené 
za „devastáciu“, a naopak, činnosť komu-
nistického režimu, počas ktorého z Kalvá-
rie ostali len burinou zarastené ruiny, za 
„neprimeranú pamiatkovú starostlivosť“. 

Nie je pravdivé ani Vaše tvrdenie, že 
minulý „režim sa neodvážil tak razantne 
atakovať priestor“ Kalvárie. Veľa Bansko-
bystričanov si totiž pamätá, že naprieč 
celým areálom Kalvárie bola v minulom 
období rozostavaná lanovka na Urpín, 
ktorá sa nedokončila len z finančných 
dôvodov.

Banská Bystrica, 22. februára 2010

Ing. arch. M A R I A N  Š O V Č Í K , CSc.
konateľ

Profesor očami študenta

Aula. Miesto, kde som ako študent trávil svoje prvé chvíle 
na univerzite. Postupne som sa zoznamoval so spolužiakmi 
a prednášajúcimi, ale aj s reáliami vnútorného zariadenia a okolia. 
V niektorých prípadoch bolo zaujímavé sledovať prednášku 
a vnárať sa do tajov architektúry, inokedy ponúkalo okno nepo-
chybne atraktívnejšiu scenériu. 

Jedno ráno nás upútal vtedy ešte neznámy pán s fúzmi a my 
sme očakávali o čom bude hovoriť. Názov predmetu: „Ekologický 
koncept architektonickej tvorby“ síce niečo naznačoval, ale pojem 
ekologický a architektúra sa u nás redukoval na použitie zelenej 
strechy a kolektorov, poznajúc už takéto príklady zo zahraničia. 

Začal nás vovádzať do sveta architektúry, kde prírodné 
prostredie podmienilo formu a snaha o energetickú hospodár-
nosť sa premietla do celkového riešenia objektu. Tento pohľad 
bol pre mňa inovačný a v kontexte 90. rokov minulého storočia 
v našich podmienkach veľmi novátorský.

Julián Keppl. Toto meno som si v to ráno zapamätal a vtedy 
som ešte netušil, že ma bude sprevádzať mojím štúdiom viac 
ako som si myslel. Nasledovalo prihlasovanie sa vtedy ešte na 
komplexný projekt a moje kroky zamierili na ešte nepoznaný 
kút školy, na vtedajšiu katedru s trochu netradičným názvom: 
„Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby.“ 

Tu som mal možnosť pod vedením jeho a ostatných kolegov 
rozvíjať schopnosti a zväčšovať rozhľad v dnes už aktuálnej téme. 
V súčasnosti sa pohybujem na pomedzí architektúry, energetiky 
a ekológie, medzi architektmi a projektantmi. Pozitívnym prekva-
pením je, že mnohí architekti, ktorí v tvorbe takto smerujú sú 
absolventmi našej katedry. Tá nám dala nielen vedomostný roz-
hľad, ale aj čosi navyše, čo postupne odhaľujeme. Položila základ 
niečomu, čo pod tlakom globálnych problémov spoločnosti 
začína naberať na aktuálnosti. V kontexte týchto súvislostí začí-
nam vnímať založenie tejto katedry prof. Kepplom a prof. Špač-
kom v roku 1990 ako veľmi vizionárske, ktoré v dnešnom období 
začína prinášať svoje ovocie. Vďaka tejto príprave môžeme 
omnoho efektívnejšie reagovať na požiadavky, ktoré dnešná 
situácia na architektúru kladie.

Okrem pedagogickej činnosti Julián Keppl pôsobil a pôsobí 
aj na poli praktickej tvorby. Spomeňme len cenu Stavbu roka 1999 
za budovu Unipharmy v Bojniciach. Ťažiskovým je jeho pôsobenie 
v akademických pozíciách, vyše desať rokov bol vedúci katedry, 
dve funkčné obdobia prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť. 
Ako garant študijného programu Architektúra v inžinierskom 
stupni štúdia využíva podrobné poznanie profesijného prostredia 
na Slovensku a vzdelávania architektov v európskom kontexte. 
Pôsobil v pracovných grémiách Spolku architektov Slovenska, 
Slovenskej komory architektov, Vedeckej grantovej agentúry 
MŠ a SAV. V rámci Európskej asociácie pre architektonické vzdelá-
vanie – EAAE, sa ôsmy rok aktívne zúčastňuje na projekte ENHSA, 
European Network of Heads of Schools of Architecture je členom 
komisie pre architektonický výskum EAAE.

Pred desiatimi rokmi napísal prof. Keppl článok: „Tri desaťro-
čia ekologického konceptu architektúry“. Medzi tým ubehlo jedno 
desaťročie a môžeme konštatovať, že to čo bolo doteraz len 
opisované na zahraničných príkladoch sa začína stávať realitou 
aj u nás. Samozrejme, tento proces bude potrebovať ešte svoj 
čas, no spejeme k jeho prieniku do všetkých oblastí tvorby.

Dovolím si preto na záver Juliána Keppla citovať: „Rád by 
som zdôraznil, že ekologická architektúra nie je oxymoron. Skôr 
ju vnímam ako prechodný jav, ktorý bude trvať kým nepominú 
vonkajšie podmienky jej vedomého zdôrazňovania, resp. zdôraz-
ňovania priorít, ktoré sú nevyhnutné na napĺňanie stratégie trvalo 
udržateľného rozvoja. Neskôr, keď sa stanú samozrejmými, budú 
implicitne obsiahnuté v každej architektúre, bez osobitného zdô-
razňovania istých vlastností prídavnými menami.“

Pán profesor ďakujeme a blahoželáme k okrúhlemu jubileu 
šesťdesiatych narodenín.

L O R A N T  K R A J C S O V I C S 

(odborný asistent na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry 
FA STU, predseda Inštitútu pre energeticky pasívne domy)
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Cena Fondu výtvarných umení

Fond výtvarných umení pozval v stredu, 31. marca 
2010 na slávnostné udelenie Ceny Fondu výtvarných 
umení, ktoré sa konalo v Sieni Dušana Jurkoviča 
Spoloku architektov Slovenska, Balassov palác, 
Panská 15, Bratislava. Cenu Fondu výtvarných umení 
2009 dostal akademický maliar Rudolf Moško. 
Výstava, ktorú otvorili pri tejto príležitosti trvá 
do 10. apríla 2010

Otvorené diskusné fórum 

Územnoplánovacie podklady
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie 
Slovenska, Spolok architektov Slovenska, MVRR 
SR, Združenie miest a obcí Slovenska, Urbion, 
Uzemne plány.sk pozývajú záujemcov na Otvorené 
diskusné fórum Územnoplánovacie podklady.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 29. apríla 
2010 v priestoroch Spolku architektov Slovenska, 
Nám. SNP 7, Banská Bystrica.

Sprievodnou akciou bude výstava fotografií 
Život medzi budovami. Vernisáž výstavy: sa usku-
toční 29. apríla 2010 o 17.00 h. vo výstavnej sieni 
E. Belluša, Nám. SNP 7, B. Bystrica 

Dôležité kontakty a termíny: 
Prihláška na seminár: http://www.jotform.com/

form/10591947075 do 15. 4. 2010
Prihláška na výstavu: http://www.jotform.com/

form/10591801404 do 15. 4. 2010
Príspevok do zborníka do 15. 4. 2010 
Prihláška diskusného príspevku: 

http://www.jotform.com/form/10592356312 

Výstava BLOK architektov 
a výtvarníkov 
Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných 
umení a BLOK architektov a výtvarníkov pripravili 
výstavu BLOK architektů a výtvarníků/ BLOK archi-
tektov a výtvarníkov. Kurátorom výstavy bol 
Ivan Gürtler. 

Vernisáž sa uskutočnila 4. marca v Galérii 
SAS, Balassov palác, Bratislava a finisáž 
19. marca 2010.

46. ročník 
Ceny Dušana Jurkoviča
Cenu Dušana Jurkoviča ako trvalú poctu pamiatke 
zakladateľa modernej slovenskej architektúry každo-
ročne udeľujú Spolok architektov Slovenska a Fond 
výtvarných umení.

Cena Dušana Jurkoviča je udeľovaná autorovi 
alebo autorskému kolektívu za realizované architek-
tonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva 
k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo 
urbanistickej tvorby na Slovensku.

Návrhy na Cenu Dušana Jurkoviča 2010 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

Nádherné – 
ďakujeme
Bol to vynikajúci nápad. Sme obdivovatelia karika-
túrnych kresieb Viktora Malinovského seniora, 
architekta – urbanistu, ktorý desaťročia spríjemňo-
val slávnostné chvíle architektom, keď preberali 
cenu ZSA a takmer každému dal originál jeho podo-
bizne – karikatúry na pamiatku. Mal od Boha dar 
takto umelecky osviežiť slávnostný akt.

Od roku 1988 vlastníme takéto podobizne 
aj my (V. Cvengrošová, V. Droppa st. a výtvarník 
M. Veselý), za cenu ZSA – expozícia Bienále ilustrá-
cii – BIB ‘87 v Bratislave. Máme ich na čestnom 
mieste, vedľa ocenenia ZSA a stali sa súčasťou 
nášho loga CD Team. S veľkou radosťou sme prijali 
signál plagátu: Viktor Malinovský – karikatúry, pri 
vstupe do sídla SAS. Hneď sme vstúpili do výstav-
nej siene a bol to nádherný zážitok. Vždy sme túžili 
vidieť širšiu škálu týchto neopakovateľných kresieb. 
Naplnili nás príjemnou spomienkou na tohoto opti-
mistického a vynikajúceho človeka, ktorý sa 
o radosť podieľal s kolegami – architektmi týmto 
originálnym spôsobom. Aj dnes by bol ozdobou 
takýchto slávnostných príležitostí SAS. Vďaka Vám, 
Viktor Malinovský junior, za nápad a realizáciu 
otcovho odkazu. Nádherné.

V.  C V E N G R O Š O VÁ  a  V.  D R O P PA  s t .

J U B I L E Á
A P R Í L

 2. 4. 1955 Jozef BELADIČ Bratislava 55
 5. 4. 1960 Alexander LAMI Košice 50
 6. 4. 1960 Imrich PLEIDEL Šaľa 50
 8. 4. 1945 Ivan HOJSÍK Bratislava 65
 10. 4. 1945 Peter RAKŠÁNYI Bratislava 65
 13. 4. 1950 Ľubor NEŠŤÁK Sereď 60
 14. 4. 1935 Jozef LIŠČÁK Bratislava 75
 15. 4. 1945 Rastislav VACHO Bratislava 65
 17. 4. 1955 Daniela CHMELOVÁ Láb 55
 18. 4. 1950 Ladislav MEISLINGER Bratislava 60
 23. 4. 1935 Vilma DUBRAVICKÁ Nitra 75
 26. 4. 1935 Juraj HLAVICA Bratislava 75
 29. 4. 1945 Juraj ŽILINČÁR Bratislava 65
 29. 4. 1955 Anna BORÍKOVÁ Bratislava 55
 30. 4. 1955 Martin SOMORA B. Bystrica 55

Srdečne blahoželáme

SAS 
INFORMUJE

Nominácie 
na krištáľové krídlo
Tento rok sa koná 13. ročník tejto akcie, ktorá 
oceňuje najvýznamnejšie osobnosti  Slovenska 
za čin a tvorbu v minulom roku. Cena bude odo-
vzdaná v siedmich kategóriách a za celoživotné 
dielo. O nomináciách pre kategóriu architektúra roz-
hodovala odborná porota na  zasadaní 2. februára 
2010. Jej predsedom bol Doc. Peter Puškár z FA 
STU. Členmi Doc. Ján M. Bahna z VŠVU prezident 
Spolku architektov Slovenska, Ing. František Hirner 
GR a konateľ firmy ZIPP, Prof. Miloslav Mudrončík 
zo SF STU a Ing. arch. Darina Lalíková, konateľka 
a šéfredaktorka vydavateľstva EUROSTAV.

Na zasadnutí porota posudzovala nominácie 
od širšej verejnosti a aj vlastné nominácie. 
Hlasovanie poroty je tajné a obálky sa otvoria iba 
hodinu pred udeľovaním ceny. Z pôvodne nomino-
vaných troch architektov  Ing. arch. Ferdinand 
Milučký neprijal nomináciu, takže porota  sa zhodla 
na dvoch nomináciách. Pre kategóriu architektúra 
boli nominovaní na Cenu Krištáľové krídlo Ing. arch. 
Juraj Šujan a Ing. arch. Ľubomír Závodný. Ceny 
odovzdajú v rámci galavečera v Sále opery a baletu 
novej budovy SND 12. apríla 2010.

Architekt Ladislav Kušnír

Vo foyer Fakulty architektúry STU na Námestí 
slobody sa 22. marca uskutočnila vernisáž výstavy 
architekt Ladislav Kušnír. Expozíciu si záujemcovia 
mohli prehliadnuť do 26. marca 2010.

Podrobnejšie informácie prinesieme v nasledu-
júcom Fóre architektúry. 

Pecha Kucha Night 
Prvý krát novom roku v Gallerii Cvernovka sa 
5.marca 2010 uskutočnilo 9. Vol. Pecha Kucha 
Night Bratislava – 20 obrázkov krát 20 sekúnd. 
Viac na: www.pechakucha.sk; www.pecha-kucha.org

Kameň pri obnove pamiatok 
Konzervácia a obnova kamenných múrov, dlažieb 
a architektonických prvkov boli témou Kurzu pre 
remeselníkov a Odborného seminára, ktoré sa 
uskutočnili v Banskej Štiavnici koncom marca. 

SERVIS 
DOMÁCE PODUJATIA
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Alfred Piffl
Navzdory času a ľudom...

Slovenský inštitút v Prahe, Fakulta architektúry 
STU Bratislava, Pamiatkový úrad slovenskej repub-
liky a Slovenské národné múzeum Vás pozvali 
na otvorenie výstavy navzdory času a ľuďom...
alfred piffl (1907 – 1972) 
Vernisáž sa uskutočnila 25. marca 2010 v Galérii 

Slovenského inštitútu, Jilská 16, Praha 1.
Výstava potrvá do 30. apríla 2010. 

Archikids
Spýtaj sa v AzW!

Tvorivé dielne pre celú rodinu (pre deti 
od 6 rokov). Termín konania: Sobota, 24. apríl 
2010, 15.00 h.
Svoju účasť nahláste na tel.+43 1 522 31 15 

alebo mailom office@azw.at
Vstupné: 3,50 Eur
Miesto konania: Architekturzentrum Viedeň
Informácie: Lisa Kusebauch-Kaiser 

tel.:+43 1 522 31 15, e-mail:office@azw.at 
alebo www.azw.at/event.php?event_id=1040

Z kalendára IFLA a EFLA
REAL CORP 201
15. medzinárodná konferencia územného 
plánovania a regionálneho rozvoja 
Termín konania: 18. – 20. mája 2010
Miesto konania: Viedeň (Rakúsko)
Informácie: www.corp.at

Medzinárodná konferencia URBIO 2010
Termín konania: 18. – 22. máj 2010
Miesto konania: Nagoya (Japonsko)
Informácie: www.jilac.jp/URBIO2010/

Jarné valné zhromaždenie ECTP-CEU 2010
Termín konania: 20. – 21. máj 2010
Miesto konania: Edinburgh (Anglicko)
Informácie: www.ceu-ectp.eu

47. svetový kongres medzinárodnej federácie 
záhradných architektov 
Termín konania: 28. – 30. mája 2010
Miesto konania: Suzhou (Čína)
Informácie: www.ifla2010.cn

14. ročník medzinárodného školenia na tému:
Technológie na ochranu dreva
Termín konania: 24. máj – 4. júl 2010
Miesto konania: Oslo (Nórsko)
Informácie: www.iccrom.org

SERVIS 
ZAHRANIČNÉ PODUJATIA

Prednáška Schindler 
Lecture
Domy a stavby. Krajina.

Termín konania: 16. apríla 2010
Prednáša: Kumiko Inui, japonská architektka.
Miesto konania: Westlicht, Westbahnstrase 40, 

1070 Viedeň.
Vstup voľný.
Na prednášku sa treba nahlásiť do pondelka, 

12. apríla 2010.
Nahlasovanie na prednášku a informácie: 

tel.: +420 1 319 7715 
alebo e-mail: office@oegfa.at

Informácie: www.oegfa.at

a_schau
Rakúska architektúra v 20. a 21. storočí
Termín otvorenia: 13. október 2005 – 31. december 

2010
Miesto konania: Architekturzentrum Viedeň, 

Neue Halle
Otváracie hodiny: denne od 10.00 h do 19.00 h
Vstupné: 7 Eur, zľavnené 4,50 Eur (1. mája 2010 

vstup zadarmo)
Výstava približuje históriu a vývoj architektúry za 
posledných 150 rokov v Rakúsku. Do júna 2010 sú 
na nahliadnutie práce architektov Kaym&Hetmanek. 
Informácie: Lisa Kusebauch-Kaiser 

tel: +43 (1) 522 31 15, 
e-mail: office@azw.at alebo www.azw.at 

Pódiový rozhovor
Vývoj viedenskej architektúry 
v rokoch 1970 – 2010

Miesto konania: Architekturzentrum, 
Museumsplatz 1, Viedeň

Termín konania: streda, 21. apríl 2010, 19.00 h
Úvodný príhovor riaditeľky AzW pani Dietmar 

Steiner; príhovor Winfrieda Kallingera, obchod-
ného riaditeľa firmy Kallco Bauträger, s. r.o. 
O 19.30 h sa začne pódiový rozhovor.

Ďalší účastníci: Erhard Busek, Rudolf Edlinger, 
Josef Frühwirth, Markus Spiegelfeld.
Vstup voľný.
Informácie: Brigitte Eisl, tel:+43 1 522 31, 
e-mail:eisl@azw.at

Súťaž Najlepšie záhrady 
2010

Termín otvorenia súťaže: 1. apríl 2010.
Termín na doručenie podkladov: 31. máj 2010.
V tomto roku sa koná už 4. ročník otvorenej súťaže 
pre architektov, záhradných architektov, dizajnérov 
a floristov. Do súťaže možno posielať práce na tému 
súkromné priestory a záhrady, inovácie v záhradnej 
architektúre, dialógy medzi architektúrou, ekológiou 
a záhradnou architektúrou.

Do súťaže zaradia práce, ktoré autori navrhli 
po 1. 1. 2010. 

Registračný formulár je k dispozícií 
od 1. 4. 2010 ma www.privateplots.at

Výsledky vyhlásia 25. septembra 2010 o 19.00 
hodine na Medzinárodnom sympóziu záhradnej 
architektúry v Loisium, Loisiumallee, A-3550 
Langenlois v Rakúsku.

Registračný poplatok na sympózium je 60 Eur. 
Práce nominované na ocenenie vystavia 
od 25. septembra do 5. novembra 2010.

Približne 30 vybraných diel bude prezentovať 
dvojjazyčný (nemecko-anglický) katalóg. 
Objednať si ho možno prostredníctvom 
www.privateplots.at. 
Informácie: Team private plots.
Kontaktné osoby: 

Karin Standler, Robert Froschauer 
a Felicitas Konecny.

Tel: 0043 69913554566, 
e-mail: info@privateplots.at

Adresa: Seidengasse 13/3, A-1070 Viedeň, 
Rakúsko

www.privateplots.at

Výstava x projekty pracovnej 
skupiny 4 
Wilhelm Holzbauer, Friedrich Kurrent, Johannes 

Spalt
1950 – 1970
Termín trvania výstavy: 4. marec – 31. máj 2010
Kurátorky výstavy: Sonja Pisarik, Ute Waditschatka
Rozhovory kurátoriek výstavy s autormi budú 

v termínoch: 24. marec 2010 o 18.00 h: hosť 
Friedrich Kurrent, Johannes Spalt; 14. apríl 
2010 o 18.00 h: hosť Wilhelm Holzbauer; 
5. mája 2010 o 18.00 h: hosť Hermann Czech; 
26. mája 2010 o 18.00 h: hosť Friedrich 
Achleitner. 

Obhliadky výstavy so sprievodným slovom 
sú organizované o 15.00 h v sobotných 
termínoch: 10. apríl, 1. máj, 15. máj 2010.

Súčasťou výstavy je aj 256 stranový katalóg.
Rezervácie: Tel: +43 1 522 31 15 

alebo e-mail: office@azw.at
Informácie: www.azw.at

Z kalendára podujatí UIA
Architektúra a obnoviteľné zdroje energie
Termín konania: 8. máj 2010
Miesto konania: Atény (Grécko)
Informácie: www.uia-ares.tee.gr 

alebo e-mail: syntres@ath.forthnet.gr

10. medzinárodné bienále architektúry
Termín konania: 26. – 29. máj 2010
Miesto konania: San Jose (Costa Rica)
Informácie: www.coarqcr.com 

alebo e-mail:mmatarrita@cfia.cr

47. svetový kongres medzinárodnej federácie 
záhradných architektov
Harmónia a prosperita
Termín konania: 28. – 30. máj 2010
Miesto konania: Suzhou (Čína)
Informácie: www.iflaonline.org/

1. svetový kongres
Mestá a ich adaptácia na klimatické zmeny
Termín konania: 28. – 30. máj 2010
Miesto konania: Bonn (Nemecko)
Informácie: http://resilient-cities.iclei.org/bonn2010
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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 BOHUNICKY� (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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