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A BLOK je tiež dôkazom toho,  
že ani v tomto odbore 
„rýchlokvasenie“ nie je 
„všespasiteľné“...
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Anton Baláž
Dôkazom „novej citlivosti“ vo vzťahu 
k budúcim podobám Bratislavy sú  
aj mladí architekti, ktorí v ostatných 
rokoch prichádzajú s návrhmi 
realizácie mestotvorných prvkov, 
akými by mohla byť napríklad úprava 
schodov na Klariskej ulici.

18
Ľubomír Titl
Podobný prípad ako spomenutá 
nadstavba diela Bohuslava Fuchsa  
je prípad Národnej kultúrnej 
pamiatky „Kochovho sanatória“  
na Partizánskej ulici v Bratislave. 
Autorom je národný umelec  
Dušan Jurkovič.

Tamina Therme v Bad Ragaz

Autorom realizovaného projektu Tamina Therme je 
švajčiarsky architekt slovenského pôvodu Joseph 
Smolenicky. Atelier Smolenicky & Partner v Zürichu 
vyhral v roku 2003 vypísanú architektonickú súťaž 
a v júni 2009 slávnostne otvorili nové priestory  
Tamina Therme. Doplňujú a architektonicky obohacujú 
pôvodný komplex známych švajčiarskych kúpeľov 
Grand Resort Bad Ragaz. Situované sú vo veľkorysom 
parku s golfovými ihriskami v tesnej blízkosti kúpeľ-
ných hotelov. Pútajú pozornosť vertikálnymi oválnymi 
otvormi a elegantným bielym dreveným interiérom, 
ktorý vytvára príjemnú relaxačnú atmosféru.

M A R I A  A D A  W e B e R ,  Zürich
Foto: Roland Bernath, Walter Mair
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BLOK neznamená vždy  
len zablokovanie...

Názov výstavy architektov a výtvarníkov – ako sa volá záro-
veň toto profesijné česko-slovenské zoskupenie – nesie práve 
slovo BLOK. Ostatná prezentácia BLOK-u sa uskutočnila 
v marci v bratislavskom Balassovom paláci Spolku architek-
tov Slovenska. 

Samotný štart BLOK-u, ak by sme to tak mohli voľne para-
frázovať, však nastal zorganizovaním výstavy „Neúplné stret-
nutie troch generácií“ uskutočnenej v pražskom Kláštore 
u Emauzov vo februári až júni 1990. BLOK sa tak definoval 
ako združenie architektov, dizajnérov, inžinierov, teoretikov 
a historikov umenia všetkých generácií s tým, že motívom 
ich činnosti je vzájomné odborné obohacovanie, vedomie 
súvislostí v širšom kontexte kultúrneho a spoločenského  
diania bez vymedzenia hraníc na pracovisku, v meste,  
štáte, špecializácie či výtvarného názoru.

Oficiálne BLOK architektov a výtvarníkov vznikol 19. sep-
tembra 1990 zaregistrovaním a rozhodnutím Rady Obce 
architektov a následne sa uskutočnilo zakladajúce zhromaž-
denie, ktoré zvolilo architekta Karla Pragera za predsedu 
(súčasným predsedom je architekt Arnošt Navrátil). Členmi 
sa stali aj ďalší významní českí architekti ako Ivan Ruller, 
Miroslav Masák, Viktor Rudiš či Věra Machoninová. Prvými 
členmi boli najmä členovia rehabilitačnej komisie Obce 
architektov a SAS a architekti vylúčení z bývalých zväzov. 

Úvodná výstava sa na jeseň v roku 1990 dostala aj na 
Slovensko Prezentovali ju v bývalom bratislavskom Dome 
odborov. Iniciátormi založenia BLOK-u na Slovensku boli 
architekti Eugen Kramár, Štefan Svetko, Štefan Šlachta 
a Marián Marcinka, ktorí po marcovom stretnutí v kaviarni 
Bellušovho hotela Devín následne 22. apríla 1991 v zasa-
dačke SAS schválili Programové vyhlásenie BLOK-u (spolu 
s architektmi Žbirkom, Kočanom, Mrňom, Šavlíkom, 
Dullom, Havašom a architektkou Vršanskou a inžinierom 
Bílekom) a požiadali o zaregistrovanie ako skupina – združe-
nie, organizačná zložka. Po roku 1993, po rozdelení repub-
liky, sa český BLOK transformoval ako občianske združenie.

To, že jeho 20 ročná činnosť je naozaj plodná a bohatá, 
svedčí aj nespočetný rad zorganizovaných akcií, rokovaní, 

diskusií či konferencií. Určite treba spomenúť medzinárodne 
významnú konferenciu v Prahe (september 2005) na tému 
„Hry a mesto“ o výstavbe štadiónov a športových stavieb 
s účasťou zahraničných architektov – v spojení s možnou 
kandidatúrou mesta Prahy na LOH 2012. K ďalším rokova-
niam a diskusiám možno priradiť aj tie na témy ako je  
humanizácia sídlisk, architektúra v trhovom hospodárstve, 
súčasné trendy architektúry v Európe, osídlenie a krajina, 
vzťahy výtvarného umenia a architektúry či pražskej archi-
tektúry 90. rokov. Z ostatných akcií BLOK-u na Slovensku 
za posledné 2 roky boli významné najmä valné zhromažde-
nie v Lechoviciach v roku 2007 a študijná cesta do Grazu  
na tému „Moderná architektúra v historickom kontexte“, 
ďalej valné zhromaždenie v Bardejove v roku 2008 spojené 
s udeľovaním ceny architekta Vladimíra Karfíka. Cenu  
udeľuje BLOK od roku 1991, a je to cena za výtvarnú  
a racionálnu architektúru. Udelili ju tiež samotnému  
architektovi Vladimírovi Karfíkovi za jeho celoživotné  
dielo, ďalej architektovi Ivanovi Rullerovi, Miroslavovi 
Masákovi, Mariánovi Marcinkovi, Ivanovi Bergmanovi,  
Eve Jiřičnej, Karlovi Pragerovi či Štefanovi Šlachtovi –  
za starostlivosť o dielo a odkaz Vladimíra Karfíka, sloven-
skému architektovi Jozefovi Chrobákovi. Zaujímavá bola  
aj následná študijná cesta po drevených kostolíkoch. 
V tomže roku dostali cenu Karfíka ešte architekti Alena 
Šrámková a Viktor Rudiš na vernisáži výstavy „made in IG“ 
– prác študentov vedených architektom Ivanom Gürtlerom. 
V minulom roku boli významnými činnosťami najmä príspe-
vok člena BLOK-u na PRO ARCH v Banskej Bystrici na 
tému „Ochrana architektonického dedičstva 20. storočia“ 
a pracovné zasadnutie v Žiline na tému “Úcta k hodnotám“. 
Uskutočnilo sa aj stretnutie a rokovanie členov Rady 
BLOK-u (architekti Stýblo, Žalud a Gürtler) s primátorkou 
mesta Zlín, hlavnou architektkou a kurátorkou zbierky  
architektúry o udeľovaní ďalších ročníkov ceny Karfíka 
priamo v Zlíne.

Na záver tohtoročnej výstavy BLOK sa uskutočnila finisáž. 
Bola aj v znamení pripomenutia životných odchodov 
významných slovenských architektov Štefana Svetka, nomi-
novaného na cenu Karfíka za celoživotné dielo a Jána 
Antala a ich prínose v architektonickej tvorbe, šírení a kulti-
vovaní architektúry a v neposlednom rade aj pedagogickej 
činnosti. Pretože reálny a široký záber BLOK-u je kvalitnou 
architektúrou vytvorenou skúsenými architektmi maximálne 
pozitívne ovplyvniť prostredie, v ktorom žijeme my všetci. 
A BLOK je tiež dôkazom toho, že ani v tomto odbore  
„rýchlokvasenie“ nie je „všespasiteľne“... 

M I RO  M I N CA

K veci...

cena Dušana Jurkoviča 2010
46. ročník

Návrhy na cenu Dušana Jurkoviča 2010 zasielajte Spolku architektov Slovenska.  
Viac informácií získate na www.sasarch.sk alebo na adrese k_sas@euroweb.sk
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Krása a funkčnosť 
sa nevylučujú

od roku 1965 žijem v Bratislave 
a prišiel som sem v čase, keď 
sa tu naplno uplatňovala „ideo-
lógia búrania“, ktorej padlo  
za obeť celé podhradie a jej 
výsledkom bola aj deštrukcia 
starého mesta, ktorého časť 
musela ustúpiť prístupovej 
ceste na Most SNP. hoci 
o umiestnení mosta rozhodovali 
komunistickí ideológovia, bez 
viny na tomto trvalom zničení 
historickej časti mesta nie sú 
ani vtedajší architekti. keď som 
sa po rokoch, pri písaní knihy 
hriešna Vydrica, začítal do opo-
nentského posudku Ing. arch. 
kamila Grossa o umiestnení 
mosta do priestoru podhradia, 
na námietky mestských pamiat-
károv, že to naruší výtvarný, 
historický a stavebný celok tejto 
cennej časti mesta, napísal,  
že tento ich postoj vychádza  
„z pútnického chápania funkcií 
starého mesta“, ba dokonca im 
prisúdil „zvrátené uplatňovanie 
zásady o zachovaní význam-
ných pamiatok“. Necitujem  
tu jeho názory, aby som obvi-
ňoval, chcem len uviesť, 
nakoľko dokáže raz ideologická, 
inokedy „len“ developerská 
požiadavka ovplyvniť a skresliť 
aj pohľad skúsených architek-
tov. 

Zásahy architektov do histo-
rických častí starých miest vždy 
vyvolávajú polemiky či odsúde-
nia, často veľmi vášnivé. keď 
som sa v lete 1978 dostal na 
dovolenku do Paríža, ešte stále 
takéto polemiky prebiehali 
okolo len nedávno dokonče-
ného centre Pompidou, ktoré 
vyrástlo na mieste slávneho 
„brucha Paríža“– parížskej trž-
nice. Priznám sa, že aj mňa 
zaskočil prvý pohľad na sklený 
„potrubný palác“, v ktorom boli 
všetky rozvody vedené po von-
kajšej strane budovy systémom 
rôznofarebne rozlíšených 

potrubí. Za touto dosť šokujú-
cou „fasádou“ sa ukrývali 
výstavné priestory pre moderné 
umenie, knižnice, celé menšie 
galérie – v jednej som objavil  
aj grafiky Albína Brunovského. 
odvážny experiment dvoch 
talianskych architektov nako-
niec Paríž i jeho návštevníci pri-
jali – v protiklade s architekto-
nickým experimentom pri nad-

stavbe budovy našej Slovenskej 
národnej galérie, ktorá zrejme 
navždy narušila panorámu 
dunajského nábrežia. 

Moderná architektúra sa  
zrodila z požiadavky a potreby 
uplatniť princípy stavebnej 
funkčnosti a nie vždy sa jej 
darilo i darí zladiť svoje diela  
so stále klasicky vnímanými 
princípmi krásy. Za príklad také-
hoto zladenia pokladám na 
Slovensku kolonádový most 
v Piešťanoch od architekta 
emila Belluša. Funkciu spojiť 
mesto s kúpeľným ostrovom 
povýšil Belluš umeleckým 
poňatím na dodnes stále obdi-
vované architektonické dielo. 
A o skutočnom spojení funkč-
nosti a krásy môžem podať aj 
osobné svedectvo ako mnoho-
mesačný nedobrovoľný „obyva-
teľ“ pľúcneho sanatória vo 
Vyšných hágoch. Jeho tvorcom 
sa podarilo jedinečne zakompo-
novať ho do vysokohorského 
prostredia a o jeho funkčnosti 
som sa dennodenne presvied-
čal na širokých slnečných chod-
bách, z ktorých sa otváral stále 
rovnako fascinujúci pohľad na 
tatranské štíty, kde som mohol 
tráviť hodiny a hodiny prechá-
dzok bez pocitu klaustrofóbie, 

slniť sa na terasách, takých 
dôležitých v čase, keď podsta-
tou liečby bol vysokohorský  
tatranský vzduch. 

Ale aby som sa vrátil do 
Bratislavy a do súčasnosti 
a k mojej Vydrici. Pozorne sle-
dujem všetko, čo noví majitelia 
tohto priestoru chystajú, aby  
sa mu aspoň čiastočne vrátila 
jedna z funkcií atraktívnej mest-
skej lokality, položenej ako malý 
prírodný klenot medzi majes-
tátny hrad a „valný Dunaj“. 
Znepokojili ma výsledky archi-
tektonickej súťaže, ktorá uká-
zala, že zahraniční architekti 
ťažko môžu vnímať, precítiť a do 
adekvátnej podoby vrátiť genia 
loci Vydrice. Zároveň ma pote-
šila šírka protestu nielen odbor-
nej verejnosti, ale aj sprievod-
covskej organizácie a stoviek 
Bratislavčanov, ktoré zastavili 
tieto projekty. Myslím, že po 
prvýkrát sa takto výrazne uká-
zalo, že nám na našom meste 
záleží. Dôkazom „novej citli-
vosti“ vo vzťahu k budúcim 
podobám Bratislavy sú aj mladí 
architekti, ktorí v ostatných 
rokoch prichádzajú s návrhmi 
realizácie mestotvorných prv-
kov, akými by mohla byť naprí-
klad úprava schodov na 
klariskej ulici, zatraktívnenie 
a zľudštenie dunajského nábre-
žia či rozšírenie Židovskej ulice 
o chodník pre chodcov – a hoci 
to predstavuje len malé splate-
nie „historického dlhu“ tejto 
kedysi rušnej a jedinečnej ulici, 
je to dobrý signál obratu, 
možno zásadného, vo vzťahu  
aj k iným uliciam v historickom 
jadre mesta, postupne aj k iným 
mestským lokalitám a iným slo-
venským mestám, v ktorých 
tiež musíme žiť. 

A N T o N  B A L á Ž

Anton Baláž (nar. 1943) je absolvent 
Filozofickej fakulty uk v Bratislave. 
Pracoval ako novinár, po roku 1990  
šéfredaktor Slovenského denníka, 
v rokoch 1993 – 1995 pôsobil 
v kancelárii prezidenta SR Michala 
kováča. Je autorom 14. kníh, medzi  
ne patria známe romány Skleníková 
Venuša, Tu musíš žiť, chirurgický deka-
meron, Tábor padlých žien. Viaceré z ich 
boli sfilmované. Je tiež autorom rozhla-
sových a televíznych hier. Jeho hriešna 
Vydrica je dokumentárno-príbehovým 
pohľadom na históriu tejto mestskej 
štvrte Bratislavy. V najnovšom diele 
Transporty nádeje píše o osude sloven-
ských Židov, ktorí sa po druhej svetovej 
vojne vysťahovali do Izraela.

architektúra 
a SpoločnoSť

p o h Ľ a D
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Budúcnosť slovenskej architektúry, urbanizmu 
a životného prostredia nás priviedli k usporiada-
niu nultého ročníka Dni architektúry a dizajnu 
(DAAD). Nultý ročník DAAD 2010 pod záštitou 
primátora mesta Bratislavy, hlavného architekta 
Bratislavy, Spolku architektov Slovenska, 
Slovenskej komory architektov a Slovenského 
centra dizajnu otvorí akcia DAADTeASeR, ktorá 
sa uskutoční v máji 2010. Takzvanú ochutnávku 
architektúry a dizajnu odštartuje 27. mája 
cLuBoVkA s dizajnérom JAIMe hAyoNoM 
(Španielsko) a 28. mája tlačová konferencia 
a prednáška s popredným tvorcom zelenej archi-
tektúry s mnohými oceneniami, architektom 
eDouARDoM FRANcoISoM (Francúzsko). Nultý 
ročník DAAD 2010 a celoročné podujatia o archi-
tektúre a dizajne (cLuBoVkA) vyvrcholia festiva-
lom DAAD v máji 2011, ktorý bude pre širokú 
verejnosť. Podujatie má ambície stať sa verejným 
každoročným sviatkom súčasnej modernej slo-
venskej a svetovej architektúry. odbornej a laic-
kej verejnosti má záujem predstaviť architektúru, 
dizajn a životné prostredie pútavou formou 
prostredníctvom rozličných akcií, aktivít a pre-
zentácií, chce priblížiť ich smerovanie a vyvolať 
diskusiu na túto tému. Jeho cieľom je taktiež 
komplexne podporiť ďalší urbanistický rozvoj 
Bratislavy a ostatných miest Slovenska, propa-
govať architektúru a dizajn, konfrontovať ju so 
svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšova-
niu kultúrneho povedomia verejnosti a zoznamo-
vať ľudí s víziami budúceho vývoja a plánovania 
v architektúre a dizajne. DAAD nadväzuje na pod-
ujatie cLuBoVkA, ktorá vznikla v roku 2002 
a ktorá v roku 2007 získala cenu prof. MARTINA 
kuSÉho za sústavnú a úspešnú osvetovú 
a popularizačnú činnosť v oblasti architektúry 
a dizajnu. Počas piatich rokov priniesla 
cLuBoVkA na slovenskú scénu vyše 60 osob-
ností svetovej architektúry a dizajnu. Jej náplň, 
úroveň, ohlas účastníkov, vystavovateľov a hostí 
inšpirovala k usporiadaniu 1. ročníka festivalu 
DAAD, Dni architektúry a dizajnu.

Dizajnér JAIMe HAyóN (eSP)
Jeho tvorba vychádzala zo skateboard kultúry a gra-
fiti umenia. Dnes pracuje pre popredných klientov 
svetových značiek Adidas, Baccarat, BD Barcelona, 
Benetton, Bisazza, camper, coca-cola, Danone 
group, Metalarte, Palluco, Swarovski, atd. Dizajn 
Jamieho hayóna posúva predmety bežnej spotreby 
do polohy umeleckého diela, stiera hranice medzi 
dizajnom a umením. Patrí medzi celebrity súčas-
ného dizajnu dáva mu šťavu a púta k dizajnu pozor-
nosť verejnosti.

Architekt eDOuARD FRANcOIS (FR) 
jeden z protagonistov zelenej architektury na medzi-
národnej scéne. Jeho práca sa sústreďuje na maté-
riu, obsah, využitie a ekológiu, sledujúc záujem 
o udržateľný rast rozvoja. Francoisov európsky tím 
architektov a urbanistov taktiež pracuje na krajin-
nom, grafickom dizajne a projektoch.
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KIWI domy
kIWI dom nie je jeden typ domu, 
ale nový architektonický spôsob 
navrhovania a výstavby. 
Výsledkom je vždy originálny, 
jednoduchý dom v závislosti  
od potenciálu DNA pozemku 
(poloha, profil, klimatické pod-
mienky, existujúca zeleň, okolitá 
zastavanosť...) a individuálnych 
potrieb rodiny. 

Prinášame príklad – na malom 
pozemku v tieni na Novej ulici 
v Bratislave III vznikol návrh 
slnečného kIWI domu pre  
4 člennú rodinu.

Autori: Mgr. art. Marek Petrek, 
Mgr.art. Ivo Šveda; W8D | 
ARchITekToNIcky� ATeLIÉR; 
ww.w8d.sk

Rozmer pozemku: 7,7 x 11,7 m
Zastavaná plocha:  

8,6 x 5,7 m (48,45 m2)
Počet poschodí: 3
úžitková plocha: 94 m2

Počet izieb: 3 plus pracovňa pre 
ženu na materskej dovolenke

Príslušenstvo: sklad, 2 x Wc, 
kúpeľňa

Loggia: 6,0 m2

Pivnica: nie
Konštrukcia domu: veľkoformá-

tové drevené komponenty 
z masívneho dreva

Zateplenie a fasáda: fúkaná 
celulóza a obklad z červeného 
smreku

cena spotrebovanej energie: 
33 eur. mesiac, teda 396 eur. 
rok (za vykurovanie  
a elektrospotrebiče)

Vykurovanie: rekuperačné zaria-
denie s tepelným čerpadlom 
a doplnkovým lokálnym infra-
červeným vykurovaním

Vetranie: rekuperačné zariadenie 
s ochladzovaním privádza-
ného čerstvého vzduchu

Podstatou riešenia KIWI domov 
sú 2 ciele. 
Prvý cieľ je zmeniť problémové 
miesto na výnimočné a zaujímavé 
bývanie. Problém je, že veľkory-
sých miest na výstavbu domov  
je stále menej, ak existujú, tak sú 
ďaleko od mesta, čiže od práce, 
školy, divadiel a obchodov. 
existuje však množstvo malých, 
úzkych, možno problémových 
a nevyužitých miest. Podľa nás je 
aj toto priestor na bývanie. kIWI 
domy veľmi flexibilne reagujú  
na tieto obmedzenia. Zmenou 
proporcií, novou funkciou  
izieb a novým poňatím pohybu 
v dome sa z malého netradičného 
priestoru stane priestranný 
a komfortný domov pre celú 
rodinu. Nevyužitým problémo-

preDStaVujeme
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vým miestam takto dávame novú 
hodnotu a zmysel. 

Druhý cieľ architektonického 
riešenia domu je dosiahnuť nízke 
finančné náklady na výstavbu 
domu a na jeho užívanie. 
Znamená to vytvoriť inovatívny, 
moderný a rozumný dom, ktorý 
nás neobmedzuje a finančne 
nezaťaží, ale dáva istotu, inšpirá-
ciu a ponúka nové možnosti. 
Naším cieľom je, aby cena domu 
bola dostupná a ďalším výsku-
mom a vývojom bola ešte výhod-
nejšia a zaujímavejšia. Je to 
dosiahnuteľné spojením via-
cerých funkcií do výkonnejšieho 
priestoru, čo nám ušetrí náklady 
na množstvo neflexibilných dra-
hých riešení. kIWI domy sú 
zdravé, pretože čerstvý vzduch 
privádza centrálny prívodom 
vzduchu s riadenou vlhkosťou 
z rekuperačnej jednotky s filtrá-
ciou (peľu, mikročastíc). Je to 
výborné riešenie pre alergikov. 
kIWI dom môže byť murovaný, 
ale preferujeme komponenty 
z masívneho dreva. klíma v inte-
riéri je veľmi dobrá. Dom je ener-
geticky inteligentný, je vykuro-
vaný ohriatym čerstvým vzdu-
chom z rekuperačnej jednotky, 
kde sa využíva odovzdanie tepla, 
ktoré produkujú ľudské telá, vare-
nie v kuchyni a elektrospotrebiče 
nasávanému čerstvému vzduchu 
z vonku. Montáž dreveného kIWI 
domu trvá asi 15 hodín na pripra-
venej základovej doske. Drevené 
diely stavebnej konštrukcie sú 
vopred presne, na mieru vyro-
bené a privezené na miesto mon-
táže. Následne sa dom zateplí 
a obloží povrchovým materiálom. 
Proces stavby je suchý, nevyža-
duje čas potrebný na vysušenie 
a dozretie, dom je ihneď obýva-
teľný. 

Najväčšou prednosťou kIWI 
domov je šetrnosť zastavaného 
priestoru, nízka spotreba energie, 
použité materiály z obnoviteľných 
zdrojov, ktoré sa dajú jednodu-
cho recyklovať. Až 76 % energie 
vyrobenej vo svete spotrebujeme 
na chod stavieb, kde ľudia bývajú 
a pracujú. Inteligentné nízkoener-
getické a pasívne domy s nízkymi 
prevádzkovými nákladmi nie sú 
v európe ničím výnimočným. Je 
dôležité si uvedomiť, že znižovať 
zaťažovanie životného prostredia 
nie je módny trend, ale nutnosť, 
ak chceme na tejto planéte prežiť.

M A R e k  P e T R e k  
I V o  Š V e D A

Ď a l Š i e  V e r Z i e  k i W i  D o m o V

V úzkej štrbine

Nad garážou

V starej radovke

Nad štyrmi garážami
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Berlín
1980 – 1984 – 
1987 – 1990 – 
2002 – 2010

Západný, východný 
a zjednotený

Berlín je výnimočné mesto.  
Vďaka svojmu zložitému osudu  
je to stále miesto architektonic-
kého experimentu. Ani dvadsať 
rokov nedokázalo zmazať stopy 
deštrukcie na urbánnej štruktúre. 
Jazva berlínskeho múru je rozjat-
rená. Jediným liekom je čas.  
Moje návštevy v tejto metropole 
Nemecka boli vždy spojené s neja-
kou významnou architektonickou 
udalosťou. Berlín sa ešte do roku 
1966 plánoval ako jeden celok. 
Postupne sa však dve časti mesta 
radikálne rozchádzali. Západný 
Berlín sa rozhodol riešiť krízové 
situácie hlavne vo štvrtiach 
priamo pri múre organizovaním 
IBA – Internacionale Bauastellung 
Berlín. V rámci tejto akcie sa 
zúčast ňovali na riešení urbanizmu 
a rekonštrukcií v tejto časti mesta 
stovky architektov z celého sveta. 
Západný Berlín bol najväčším  
staveniskom európy osemdesia-
tych rokov. Zjednotený Berlín  
sa stal najväčším staveniskom 
deväťdesiatych rokov.

1980 Začínala sa IBA – Inter-
nacionale Bauastellung Berlín. 
Vtedy sme ešte iba z Východného 
Berlína cez múr a z televíznej 
veže pozerali na nedostupnú 
Scharounovu filharmóniu, alebo 
Sizov dom v kreuzbergu. V diaľke 
sa na europa centre točila veľká 
reklama Mercedesu. Vtedy som 
si prešiel Schinkela a pruský  
klasicizmus v Potsdame, ale aj 
monumentálnu sorelu bývalej 
Stalin allee.

1984 IBA mala prvý kontrolný 
rok. odovzdali sme úspešne 
banku v Čadci a budúci guvernér 
Národnej banky pán Mudrík  
mi pridelil za odmenu devízový 
prísľub na týždeň v Západnom 
Berlíne. Bolo to práve pred 
Vianocami. Vianočná atmosféra 
vo výkladnej skrini západu bola 
nezabudnuteľný zážitok. konalo 
sa tu sympózium a výstavy na 
tému Metropolis – New york – 

Londýn – Paríž – Berlín. Prvý krát 
som zažil koolhaasa s jeho pred-
náškou na tému Delirious New 
york. už boli realizované prvé 
stavby IBA. V Berlíne som získal 
katalógy i osobné kontakty.  
Zažil som Rob kriera na stavbe 
Ritterstrasse.

1987 Druhá návšteva Západného 
Berlína a IBA bola veľmi para-
doxná. Zväz architektov zorgani-

zoval zájazd na IBA. Bývali sme 
vo Východnom Berlíne a mali 
trvalú doložku na prechod do 
Západného Berlína. To všetko 
bolo možné vďaka Vladovi 
husákovi, ktorý mal ísť s nami  
na zájazd. Nakoniec nešiel, ale 
tieto výnimočné podmienky pre 
nás zostali platné. V rámci IBA  
už bolo postavené množstvo 
domov. konali sa výstavy. Mali 
sme tam prednášku o slovenskej 

architektúre. obchodný dom 
Ružinov publikovali v Bauwelte. 
Veľa účastníkov zájazdu spomína 
na tento mimoriadny zájazd.

1990 Posledná návšteva rozde-
leného mesta. Múr už bol perfo-
rovaný a čiastočne rozobratý. 
Posledný týždeň platili východné 
marky. Všade stáli rady na 
výmenu východných mariek. 
Stavby plánované v rámci IBA  
už boli dokončené. Teraz sa však 
zmenil koncept mesta. Mestské 
štvrte situované na múre sa 
dostali do centra budúceho spo-
jeného mesta, ktoré sa postupne 
stalo opäť hlavným mestom 
Nemecka. Takže bolo potrebné 
pracovať na novom koncepte 
metropole zjednoteného 
Nemecka.

2002 kongres uIA, ktorý chcel 
ukázať svetu, že Nemci to doká-
zali. Pozvali do Berlína tisíce 
architektov z celého sveta.  
Veľa z nových úloh už realizovali. 
Bol hotový Reichstag, čiastočne 
Pariser Platz, Potsdammer  
Platz. Črtali sa hmoty vládnej 
štvrte a hlavnej stanice. Stále  
bol citeľný rozdiel medzi Západ-
ným a bývalým Východným 
Berlínom. 

FóRuM ARcHITeKTúRy
5. 20108
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2010 hlavnou témou tejto náv-
števy bola obhliadka olympij-
ského areálu z roku 1936.  
Jeho dotvorenie je témou našich 
diplomových prác. Berlín je  
stále nedostavaný. Ani dve desať-
ročia intenzívnej práce nedokázali 
zaceliť stopy deštrukcie. V Berlíne 
možno sledovať úspešné a menej 
vydarené zásahy posledných 
desaťročí. Tento časový faktor  
je neúprosný. hliníková a sklená 

moderna zrazu v čase zaniká. 
Seriózne minimalizmy sa integro-
vali do štruktúry. eklektická 
postmoderna pôsobí často 
cudzo. Prekvapivo dobre tu pre-
žíva koolhoofov pruský neoklasi-
cizmus a Dudlerov racionalizmus. 
hlavnou témou súčasnosti sú 
rekonštrukcie klasicistického 
centra mesta. koncom roka sa 
má začať stavať bývalý kráľovský 
palác na mieste zbúraného zjaz-

dového paláca podľa prof. Stellu 
z Vicenzy. Je to čiastočne replika 
kombinovaná s neoklasicizmom. 
Táto stavba obnoví Schinkelovu 
Lustgarten. Tým sa zrekonštruuje 
klasicistický koncept pôvodného 
pruského kráľovského mesta. 
hitom tejto jari je zrekonštruo-
vané „Neue Museum“. Architekt 
chipperfield s tímom reštauráto-
rov vytvoril majstrovské dielo. 
Pred múzeom sa stojí v radoch 

na časenky. V jeho halách a átri-
ách sú ukryté Schliemannove 
zbierky, egyptské poklady, 
Nefertite i Neandertálske vyko-
pávky. chipperfieldov minimaliz-
mus nachádzame aj v prielukách 
okolo múzeí. Berlín je mesto, 
ktoré stále potrebuje syntetizu-
júce implantáty, a nie deštruk-
tívne experimenty.

J. MBa

9FóRuM ARcHITeKTúRy
5. 2010
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Bratislavské visuté 
záhrady
Práce študentov Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave a Fakulty záhradníctva 
a krajinného inžinierstva Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre 
s témou Bratislavské visuté záhrady 
videla verejnosť v sále Primaciálneho 
paláca. Občania mohli zároveň zapísať 
do knihy svoje názory, pripomienky 
a odporúčania k projektu, ktorý predsta-
vilo hlavné mesto v spolupráci s univer-
zitami.

Výstava a projekt
Výstava Bratislavské visuté záhrady predsta-
vila verejnosti študentské práce, ktorých 
témou je budovanie terasovitých záhrad  
nad Bratislavou. Prezentované práce vznikli 
v zimnom semestri akademického roka 
2009/2010 na pôde dvoch univerzít – na 
Fakulte architektúry Slovenskej technickej  
univerzity v Bratislave a na Fakulte záhradníc-
tva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľ-
nohospodárskej univerzity v Nitre. Partnerská 
spolupráca mesta a akademického prostredia 
pomáhala priniesť do projektu Bratislavských 
visutých záhrad rôzne zaujímavé pohľady 
a vízie. Výstava bola dôležitou súčasťou prí-
pravnej fázy projektu, ako aj širšej diskusie  
na tému budovania terasovitých záhrad nad 
Bratislavou.

Veľké mestá v záujme zvyšovania kvality 
života potrebujú projekty s pridanou hodno-
tou. Projekt Bratislavských visutých záhrad 

má Bratislave priniesť viditeľnú premenu 
mesta, jej výrazné zveľaďovanie a vytvorenie 
dlhodobých hodnôt nielen pre obyvateľov 
a návštevníkov, ale pre celé Slovensko, pre 
súčasnosť aj pre budúce generácie. Bratislav-
ské visuté záhrady majú predstavovať domi-
nantný komplex viacerých rôzne rozľahlých 
terás nad mestom, dobre viditeľných z diaľky, 
pričom každá terasa môže predstavovať 
samostatnú „uzatvárateľnú“ funkčnú jed-
notku. Tento komplex má byť akousi novou 
zónou kultúry, umenia a oddychu, s vlastnými 
„námestiami a uličkami“, galériami a múze-
ami, krytými záhradami a s atraktívnymi par-
kovo riešenými terasami. odštartovaný pro-
jekt by mal zohľadňovať ekologický prístup 
ako aj jestvujúci reliéf krajiny. Zároveň môže 
dopomôcť vytvoriť plynulý prechod medzi 
urbanizovaným prostredím a zeleným masí-
vom lesov. Jedným z cieľov projektu je tak 

transformovať vybrané vhodné územia do 
plôch trvalo určených pre zeleň a súčasne 
vytvoriť fyzickú hranicu lesa. Ďalšou z ambícií 
projektu je uchrániť pre budúce generácie 
aspoň časť pôvodných a charakteristických 
bratislavských vinohradov, ktoré od roku 
2009 stratili ochranu zákona a vznikla tak 
možnosť, že ich v budúcnosti celkom pohltí 
výstavba.

Mesto chce takto rozsiahly projekt čias-
točne financovať z verejných zdrojov, v pod-
statnej miere sa však predpokladá spoluúčasť 
súkromného kapitálu v zmysle spoločenskej 
zodpovednosti firiem, ktorým nie je ľahostajná 
kvalita života ich zamestnancov, rodín, klien-
tov či obyvateľov mesta, v ktorom pôsobia. 
Ďalším významným momentom financovania 
projektu bude investovanie do umenia. Veľké 
spoločnosti, ktoré už dnes vytvárajú vlastné 
umelecké zbierky, dostanú možnosť prezento-
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vať ich v galériách a múzeách prístupných 
verejnosti práve v areáli Bratislavských  
visutých záhrad. Súčasťou projektu môže  
byť aj dobrovoľníctvo a sponzorstvo nielen 
finančné, ale aj vecné. Do budúcnosti sa  
plánuje širšie zapojenie mestských inštitúcií 
a organizácií, vytvorenie konzorcia firiem  
so spoločným cieľom realizácie projektu 
Bratislavských visutých záhrad, ako aj medzi-
národná výmena skúseností veľkých miest 
v projektoch podobného významu a rozsahu. 
Spresnené budú filozofia projektu, jeho loka-
lita ako aj časové horizonty v prospech vzniku 
novej životaschopnej zóny zelene, kultúry 
a oddychu v Bratislave v priebehu blízkych 
rokov.

Ideálnou lokalitou projektu by boli slnečné 
svahy nad mestom, koncipované ako rozľahlé 
záhradné terasy s výhľadmi na Bratislavu 
a okolitú krajinu. Prvou zo skúmaných lokalít 
je priestor zhruba medzi Mladou gardou,  
cez opustený kameňolom, ďalej po rozhraní 
medzi dnes často zanedbanými vinohradmi 
a okrajom lesa až na cvičnú lúku na kamzíku. 
Prechod cez železnicu by bol možný nástu-
pom od Figara cez Sliačsku a od Palmy cez 
priestor Bieleho kríža. Prekvapivo je to vzduš-
nou čiarou z Račianskej ulice po východný 
okraj cvičnej lúky menej ako dva kilometre. 
Vytvorením tohto ďalšieho plnohodnotného 
nástupu do Bratislavského lesoparku v strede 
medzi klasickými nástupmi z koliby a Peknej 
cesty by sa zvýšila dostupnosť rekreácie v prí-
rodnom prostredí pre východnú časť mesta. 
okrem toho by však vďaka existencii mest-
ských lesov v zázemí terasovitých záhrad 
mohol v Bratislave vzniknúť najväčší verejný 
park na Slovensku.

Vystavujúci
¢ Fakulta architektúry STu v Bratislave, 

odbor architektúra a urbanizmus:
Študenti – autori návrhov: Aštáry, 

Bachorecová, Dikejová, Filipeková, Gajan, 
Godarský, hanáček, chrenko, Inštitorisová, 
Jaško, kicko, klokner, kovaľ, krivošová, 
kubíčková, Málusová, Mikula, Minx, 
Miškov, Mokráňová, ostrowecká, Potočár, 
Rudincová, Šercel, Šingerová, Škopp, 
Škrinárová, Tisovský

Vedúci prác: prof. B. kováč, 
prof. P. Vodrážka, doc. kaliská, Ing. arch. 
Bašová, Ing. arch. Polomová 

¢ Fakulta architektúry STu v Bratislave, 
odbor záhradná a krajinná  
architektúra:

Študenti – autori návrhov: Beňová, 
cifraničová, Čechmánková, Dominová, 
herdová, kačicová, kovaľová, Lackovičová, 
Némethová, Sučiková, Szelle, Thomková, 
Tóthová, Zuskinová

Vedúci prác: prof. P. Gál, Ing. arch. 
kristiánová, Ing. arch. Putrová 

¢ Fakulta záhradníctva a krajinného inžinier-
stva SPu v Nitre, katedra záhradnej a kra-
jinnej architektúry:

Vypracovali: A. Štefková, h. Fulopová,  
J. Lehotská, J. Šebová, V. Píšová, M. 
Sidorová, Ľ. krupa, S. králiková

Vedúca ateliéru: doc. Ľubica Feriancová.

Spracované z informácií FA STu  
a http:www.visutezahrady.bratislava.sk 



Krištáľové krídlo

Laureátom  
za architektúru  
je Ľubomír Závodný

Nová budova Slovenského 
národného divadla sa 12. apríla 
stala svedkom odovzdávania 
Krištáľových krídiel. V  priamom 
prenose si galavečer mohli 
pozrieť diváci na STV 1.

Podľa vyjadrenia poroty, v ktorej 
bol tiež Ján Bahna, prezident 
Spolku architektov Slovenska,  
získal Ľubomír Závodný krištáľové 
krídlo v kategórii – Architektúra  
za výrazný prínos k rozvoju súčas-
nej slovenskej architektúry a vyni-
kajúce realizované projekty s pri-
hliadnutím na Bytový dom A+B  
na Mudroňovej 25 v Bratis lave, 
ocenený cenou Slovenskej 
komory architektov za architek-
túru ce.ZA.AR 2009... Architekt 
čerpá z tradície funkcionalizmu 
pričom jeho realizácie sú typolo-
gicky premyslené, výtvarne mini-
malistické a čo je najdôležitejšie 

s mimoriadnym ľudským merít-
kom. V roku 2009 realizoval súbor 
obytných domov na Dlhých die-
loch, prínosom je realizácia kom-
plexu Tatracity v Petržalke. Súbor 
budov s administratívnou domi-
nantou a dvoch obytných veží  
je na naše podmienky perfektne 
vyriešený po každej stránke. 
V lokalite Petržalky prináša mimo-
riadne kvalitné bývanie s výhľadmi 
na staré mesto. Treťou význam-
nou realizáciu je rodinný dom 
v Devíne, v ktorom architekt spája 
to najlepšie z tradičnej slovenskej 
architektúru tohoto regiónu so 
svetovou modernou. Malé átrium 

domu pripomína japonskú archi-
tektúru... Tento dom vojde do 
dejín slovenskej architektúry  
ako  príklad zachovania tradície 
s akceptovaním svetového diania 
v architektúre.

Mimoriadna osobnosť sloven-
skej a európskej architektúry, 
u ktorej nemožno oddeliť raciona-
litu, kreativitu a odbornosť od 
hlbokej ľudskej citlivosti, vníma-
vosti  a etického prístupu v archi-
tektonickej tvorbe i v celom živote.

V kategórii Architektúra získali 
doteraz krištáľové krídlo Pavel 
Paňák, Martin kusý (2008) a Ivan 
Matušík (2007).

ocenenia si už po 13. krát  
prevzali aj ďalšie výnimočné  
osobnosti Slovenska v kategó-
riách:

¢ divadlo a audiovizuálne umenie 
– ondrej Šoth – choreograf 
a režisér tanca

¢ šport – Vladimír Weiss –  
tréner Slovenskej futbalovej 
reprezentácie

¢ medicína a veda – Ján Breza – 
vedúci klinický pracovník 
v oblasti urológie

¢ publicistika a literatúra – Vlado 
Franc – redaktor Slovenského 
rozhlasu

¢ hospodárstvo – Ivan Šesták – 
prezident DDM Group

¢ výtvarné umenie – Vladimír 
Gažovič – akademický  
maliar

¢ architektúra – Ľubomír 
Závodný – architekt

¢ hudba – Peter Mikuláš –  
koncertný a operný spevák

Galavečer vyvrcholil odovzdaním 
mimoriadnej ceny za celoživotné 
dielo významným osobnostiam: 
Darine Laščiakovej – interprétke 
ľudových piesní a Milanovi 
Čorbovi – kostýmovému  
výtvarníkovi.

cena fondu výtvarných 
umení 2009
Rudolf Moško

V priestoroch Siene Dušana Jurkoviča 
si 31. marca Rudolf Moško prevzal 
cenu fondu výtvarných umení 2009. 
Zároveň v galérii architektury SAS  
otvorili výstavu jeho obrazov, ktorá 
trvala do 23. apríla 2010.

Prinášame výber z príhovoru kurátorky 
výstavy PhDr. Danice Loviškovej: 

„Narodil sa 22. septembra 1926 v Dobrej  
pri Trenčíne. V rokoch 1946 – 1949 študoval 
na oddelení kreslenia a maľovania pri SVŠT 
v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch,  
D. Milly). V roku 1949 bol vylúčený zo štúdia, 
vyšetrovaný a väznený za účasť na študent-
ských aktivitách na obranu demokracie 
v Československu v rokoch 1948 – 1949.  
od roku 1949 žije a tvorí v Trenčíne. Je zastú-
pený v galerijných a súkromných zbierkach 
doma i v zahraničí. Venuje sa malbe, kresbe 
a v rokoch 1960 – 1988 realizoval na území 
Slovenska viaceré diela v architektúre  
(sgrafitá, štukolustrá, reliéfy, kamenné,  

hliníkové a betónové objekty, drevené 
a kovové reliéfne steny, keramické mozaiky). 
Absolvoval celý rad samostatných výstav 
(Bratislava, Trenčín, Zlín, Pardubice, Nitra, 
Banská Bystrica, košice, Žilina, Martin, 
havana, kragujevac, Budapešť, Praha, 
Moskva, Mníchov, cran Gevrier, Brusel) 
a zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav 
na Slovensku i v zahraničí.

V celom tvorivom programe dominantnou 
oblasťou záujmu významnej osobnosti sloven-
ského výtvarného umenia a nestora trenčian-
skej výtvarnej scény, maliara Rudolfa Mošku, 
je krajina... 

Schopnosť autora siahnuť až k podstate 
a duši motívu, odhaliť magické súvislosti, 
typickú morfológiu príťažlivej, nádhernej 
a vždy inej slovenskej krajiny dokumentuje 
celá jeho maliarska tvorba rozvíjajúca sa už 

päťdesiat rokov. Rudolf Moško nám v celom 
svojom maliarskom programe prináša ušľach-
tilé podobenstvo viery a nádeje v duchovnú 
silu a očistu krajiny.“

Rudolf Moško preberá cenu z rúk Petra Brtka

Polyfunkčný dom Ingsteel
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Výstava architekta 
Ladislava Kušníra

Vo vstupných priestoroch bratislavskej 
Fakulty architektúry STu bilancoval architekt 
Ladislav Kušnír od 22. do 26. marca svoje 
dielo. Z katalógu, ktorý pri tejto príležitosti 
pripravila Henrieta Moravčíková sme vybrali 
časť textu a obrazovej dokumentácie.

Len máloktorým dielam modernej architektúry sa 
podarilo stať neoddeliteľnou súčasťou obrazu mesta, 
jeho poznávacím znamením či symbolom. Bratislav-
ský Nový most k takým dielam nepochybne patrí. 
okrem nápaditej architektonickej figúry a konštrukč-
nej náročnosti sa vyznačuje aj neobvyklou schopnos-
ťou vstupovať do rozličných priehľadov v mestskej 
krajine. Slávne uFo na svojom dlhom štíhlom, 
zvláštne zaklonenom krku nazerá aj tam, kde by to 
pozorovateľ len málo očakával. Sprítomňuje tak most 
v meste a nanovo definuje jeho siluetu. Toto výni-
močné dielo sa zrodilo v jedinečnej dobe smelých 
plánov, tvorivosti a kolektívnej spolupatričnosti  
šesťdesiatych rokov 20. storočia. Jedným z tých, 
ktorí sa podstatným spôsobom zaslúžili o jeho  
existenciu je architekt Ladislav kušnír.

Ladislav kušnír patrí k tým jedinečným výtvar-
ným talentom, ktoré v skromných vidieckych pod-
mienkach pomohli odhaliť pedagógovia. Vynikajúci 
kresliar zaujal učiteľa na meštianke a ten ho posmelil 
k štúdiu na škole s výtvarným zameraním. keďže 
kušnírovi bolo od mladosti blízke staviteľstvo, pokra-
čoval v štúdiu na strednej priemyselnej škole staveb-
nej v Prešove a neskôr na Fakulte architektúry 
a pozemného staviteľstva v Bratislave. Tá bola začiat-
kom päťdesiatych rokov 20. storočia mladou dyna-
mickou inštitúciou, kde vyučovali najvýznamnejšie 
osobnosti československej modernej architektúry 
ako emil Belluš (1899 – 1979), Vladimír krafík  
(1901 – 1996), Alfréd Piffl (1907 – 1972) či emanuel 
hruška (1906 – 1989). otcov zakladateľov dopĺňala 
prvá generácia absolventov školy, ktorá obsadila 
pozície ich asistentov. Patrili k nim Vladimír Fašang 
(1925 – 1992), Vojtech Vilhan (1925 – 1988) i Ferdi-
nand Milučký (1929). Toto mimoriadne spoločenstvo 
pedagógov bolo pre študentov nielen odborným ale 
aj ľudským prínosom... Nemožno sa preto čudovať, 
že keď Ladislav kušnír po absolvovaní štúdia roku 
1958 dostal od vtedajšieho dekana Vladimíra karfíka 
ponuku ostať na fakulte ako asistent Jozefa Lacka 
(1917 – 1978), s nadšením ju prijal. Na katedre 
architektonickej tvorby sa postupne stretli viacerí 
čerství absolventi, medzi inými aj Ivan Slameň  
(1932 – 2006) a Ján Antal (1934 – 2009), ktorí 
zakrátko vytvorili určité ohnisko nového premýšľania 
o architektúre, nového ponímania architektonického 
navrhovania aj výučby architektov. Práve v tom 
období, keď doznel vplyv socialistického realizmu  
aj politických perzekúcií, sa začal písať zlatý vek tohto 
pracoviska, ktorý trval až do začiatku sedemdesia-
tych rokov 20. storočia.

Za vyše desať rokov, ktoré spolu Lacko, kušnír 
a Slameň strávili na škole, sa im podarilo vybudovať 
koncepciu vyučovacieho predmetu kompozičné 
zákonitosti a základy tvorby architektonických 
priestorov a pritom vytvoriť desiatky súťažných  
návrhov, ktoré sa pravidelne umiestňovali na popred-
ných miestach v domácich i zahraničných súťažiach. 
Táto trojica bola pozoruhodným príkladom toho, ako 
výborne môže fungovať spojenie staršieho skúsenej-
šieho a konzervatívnejšie naladeného architekta 

s mladými na aktuálne trendy orientovanými kole-
gami. Diela, ktoré v období šesťdesiatych rokov  
20. storočia spolu vytvorili svedčia o mimoriadnom 
tvorivom potenciáli, výbornej schopnosti registrovať, 
selektovať a zúročiť medzinárodné dobové trendy 
a súčasne o remeselnom fortieli a hlbokom rešpekte 
k základným funkčným a konštrukčným nárokom  
na architektonické dielo...

Prelomovou z hľadiska realizačnej úspešnosti  
sa pre kolektív Lacko, Slameň, kušnír nakoniec stala 
účasť v súťaži na Most SNP v Bratislave... Aj keď sa 
v súťaži objavilo viacero návrhov s mostom zavese-
ným na asymetricky umiestnenom pylóne, len 
v návrhu Lacka, kušníra a Slamená sa tento odvážne 
nakláňal aby zdôraznil dynamiku celej konštrukcie 
a na pravom brehu Dunaja vytvoril primeraný nápro-
tivok siluete hradného kopca s hradom...

Zavŕšením úspešného súťažného ťaženia trojice 
Lacko, kušnír, Slameň bolo 1. miesto v celoštátnej 
súťaži na kultúrno-spoločenské centrum Bratislavy  
(J. Lacko, L. kušnír, l. Slameň, 1968). Paradoxne 
išlo súčasne o zavŕšenie desaťročia spolupráce tejto 
trojice architektov. Postupujúca normalizácia nielen 
zničila jedinečnú tvorivú atmosféru na Fakulte archi-
tektúry, ale rozbila aj tento úspešne sa vyvíjajúci 
kolektív...

keď sa po roku 1989 brány Fakulty architektúry 
opäť otvorili bývalým odídencom, vrátil sa na miesto, 
kde začal jeho príbeh architekta, aj Ladislav kušnír. 
Ako vysokoškolský pedagóg strávil na škole desať 
rokov. koniec 20. storočia priniesol kušnírovi aj ďal-
šie zadosťučinenie. Desiatky rokov spochybňovaný 
Most SNP sa v celoslovenskej ankete stal Stavbou 
storočia a kušnír sa zrazu ocitol v centre záujmu 
médií. So sebe vlastným zľahčujúcim odmietaním 
tento až prekvapivo charizmatický rozprávač vysvet-
ľoval súvislosti vzniku návrhu mosta i peripetie jeho 
výstavby. Robí to často a rád až dodnes. Nikdy však 
pritom nezabudne zdôrazniť nenahraditeľnú silu 
kolektívu, v ktorom sa toto dielo zrodilo.

Tlačový kombinát a Československá tlačová kancelária, Bratislava, 1987

obchodné zastupiteľstvo ČSSR Moskva, 1981

Most SNP, Bratislava, 1972
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List jubilejúcemu 
architektovi 
Jurajovi Hlavicovi

keď som po štúdiách v roku 1963 
dostal umiestenku do Vojenského 
projektového ústavu Praha – pobočka 
Bratislava, mráz mi prebehol po 
chrbte a v očiach sa mi zatmelo.  
To som nevedel, že už štyri roky  
tu „zarezával“ môj budúci šéf, archi-
tekt Juraj hlavica. Viedol architekto-
nickú skupinu, ktorej členom som  
sa stal aj ja. 

Bol si mladý, talentovaný, medzi 
kolegami už uznávaný. Bol som rád, 
že sme sa veľmi rýchlo „oťukali“ 
a zistili sme. že tvorba na návrhoch 
a projektoch nás baví a okrem nej aj 
overovanie našich schopností v celo-
štátnych (vtedy ešte českosloven-
ských), verejných architektonických 
súťažiach a prehliadkach architekto-
nických diel. Tak sme to v nasledujú-
cich rokoch rozbehli, pracovali sme 
na návrhu dostavby závodu IMuNA – 
Šarišské Michaľany, objekty krvných 
derivátov a sušených živných pôd 
(spoluautor: e. horváth). Návrh bol 
v r. 1966, v celoštátnej prehliadke 
architektonických diel, ocenený  
1. cenou. Boli sme úspešní aj v dvoch 
anonymných súťažiach: 3. cenou na 
konzervatórium v Bratislave (1965) 
a 3. cenou v urbanisticko-architekto-
nickej súťaži Banská Bystrica – Juh 
(1965); (spoluautor: M. Žilinčanová). 
Výrazný návrh, 1. cena v celoštátnej 
medziústavnej súťaži na VAAZ Brno 
(1966). Boli sme radi, že smerovanie 
našej tvorivej činnosti sa pozitívne 
vyvíja. Naskytla sa nám príležitosť, 
a tak sme v roku 1966 – 1967 
postupne prešli do Ústavu pre vývoj 
a projektovanie školských a kultúr-
nych stavieb v Bratislave. k Marcin-
kovcom – tak sme ich nazývali. Ria-
diteľ Marián Marcinka, bol súčasne 
výkonným a úspešným architektom. 
už vtedy mal veľký zmysel pre slo-
bodnú tvorbu a umožnil ju aj svojím 
kolegom. Výborný kolektív architek-
tov a odborných spolupracovníkov, 
bez ohľadu na vek, poskytol veľmi 
priaznivú atmosféru pre tvorivé  
diskusie. Prínosom boli ich úspechy 
v súťažiach a tvorbe. Aspoň pár mien: 
M. Marcinka, A. cimerman (ktorý 
prevzal v r. 1968 žezlo riaditeľa),  
S. Ďurkovič, D. Bystrický, P. Brtko,  
Ľ. Režucha, J. Talaš, l. Gurtler, patrili 
vtedy ku strednej a mladej generácii, 
ku ktorej sme patrili aj my, a mnoho 
ďalších. Tvorivé diskusie v ústave sa 
často pretiahli až do neskorých noč-
ných hodín, kedy sme sa presunuli 
do klubu výtvarníkov a architektov, 
ktorý sa stal Mekkou širokej škály 
tvorcov, výtvarníkov, kritikov, spiso-
vateľov, žumalistov a podobne. 
Atmosféru tohoto klubu nám môže 

terajšia mladá a stredná generácia  
len závidieť. Pokračovali sme v nasa-
denom snažení – projekt a realizácia 
výstavného pavilónu ku kongresu uIA 
(1967) v Bratislave, 3. cena v súťaži 
na pamätník Povodniam pre komárno 
(spoluautor: sochár J. kostka); 
(1967). odmeny v súťažiach: na 
okresnú knižnicu v Prievidzi (1967), 
na centrum Trenčína (1967), Pamät-
ník SNP v kališti (1968); 2. cena – 
víťazný návrh v súťaži na obchodno-
spoločenské centrum „obchodná ul.“ 
v Bratislave (1968), Danuvius 68 – 
riešenie medzinárodnej expozície 
mladých výtvarníkov v Bratislave 
(spoluautor: J. Talaš), návrh a projekt 
areálu odborného učilišťa Slovenskej 

Imuna Šarišské Michalany, objekt krvné deriváty

obchodná ulica v Bratislave, súťaž

ou Slovenskej polygrafie, Bratislava – Rača Foto: Z. Mundiová

Aragonitová jaskyňa ochtiná, vstupný objekt Foto: archív



15FóRuM ARcHITeKTúRy
5. 2010

Polygrafie v Bratislave – Rača (1968), 
realizovaný v r. 1970-76. Ten statik  
J. Mráz, bol fantastický, pamätáš na 
tie základy?

Tu niekde odbočím od faktografie 
našej úspešnosti, lebo chcem načrt-
núť aj širší záber formovania Tvojej 
osobnosti. Mal si, aj máš hlboký 
vzťah k výtvarnému umeniu, klasic-
kému i modernému, k hudbe vážnej 
i populárnej, k divadlu vo všetkých 
formách, k odbornej literatúre i belet-
rii, ale aj k celej škále iných činností. 
To všetko formovalo Tvoju osobnosť. 
Vo svojej tvorbe nepodliehaš populis-
tickým – módnym vlnám, ale na báze 
funkčno – racionalistickej filozofie 
staviaš svoju tvorbu do polohy uváže-
ných koncepcií, ktoré majú dlhodobo 
platné zásady, obohatené o organicko 
– estetické atribúty architektúry. 
Svoje názory si vždy vyjadroval roz-
hodne a zásadovo.

chcem sa vrátiť k architektovi  
M. Marcinkovi, ktorý už v r. 1967  
mal veľký zmysel pre náš odborný 
a duševný rast a ako riaditeľ vybavil 
svoj ústav kvalitnou zahraničnou – 
odbornou literatúrou a periodikami, 
domáce nevynímajúc, a tak sme 
mohli poznať tvorbu širokej škály 
zahraničných a domácich osobností. 
Život bežal ďalej, pracovali sme na 
experimentálnej ZDŠ pre Zlaté 
Moravce (1969) a úspešní sme boli  
aj 2. cenou v urbanisticko-architekto-
nickej súťaži na cMZ a kúpeľný ostrov 
v Piešťanoch (1970). V r. 1970 sa 
zrodil síce neveľký, ale nevšedný 
návrh vstupného areálu do Arago-
nitovej jaskyne – ochtiná, realizovaný 
až o 6 rokov neskôr. Vo Švédsku 
a v Brazílii je výskyt aragonitu v jas-
kyniach s dĺžkou niekoľko metrov, 
táto v ochtinej má vyše 200 metrov 
a je najväčšou na svete – je to sve-
tový unikát. My sme sa inšpirovali 
spomínanou nádherou, pri tvorbe 
tohoto vstupného areálu, ktorý  
aj po 35 rokoch pôsobí dôstojne 
v prírodnom prostredí. Nasledovala  
2. cena v súťaži na pomník SNP na 
rovnomennom námestí v Bratislave 
(spoluautor: sochár k. Lacko); 
(1972). Naše smery tvorby sa začali 
rozchádzať s pomerne slušnými 
výsledkami za uplynulé desaťročie. 
Nebránilo to našej príležitostnej spo-
lupráci – 2. cena Nám. Slobody 
v Bratislave so sochármi T. Bartfayom 
a k. Lackom, pri fontáne aj so sochá-
rom J. hovorkom, realizované  
v r. 1980. V roku 1972 – 74 v autor-
skom kolektíve architektov: P. Brtko, 
V. Droppa, J. hlavica, Ľ. Režucha. 
boli navrhnuté a realizované dve 
expozície a interiéry: pre GMB – 
Mirbachov palác, stála výstava  
a pre kostol klarisiek expozícia gotic-
kej maľby a plastiky, s koncertnou 
sieňou. obe po 35. rokoch čaká  
renovácia.

keď sa Ti koncom 70. rokov 
naskytla príležitosť venovať sa návrhu 

projektom a realizácii divadla  
A. Bagara v Nitre, sústredil si svoje 
tvorivé schopnosti v prospech tejto 
výraznej architektúry. Nebolo sa čo 
čudovať, že všetku svoju energiu  

si na dlhé roky rezervoval pre túto 
stavbu. Postupne si si prizval  
k spolupráci architektov:  
Š. Rosincovú, M. Žitňanského 
a k interiérom F. kalesného  

a Ľ. Mihálika. Tento stánok kultúry  
ste zvládli veľmi dobre. V r. 1992 
vznikla aj úprava Svätoplukovho  
nám. pred divadlom, kde ste spolu  
s M. Žitňanským prizvali architekta  
I. Vaška. Námestie však nemá uzav-
retú zástavbu, zdá sa, že aj tento 
problém bude v dohľadnej dobe 
vyriešený. Súťaž na dotvorenie 
Svätoplukovho nám. z r. 2009, pri-
niesla vo víťaznom návrhu architek-
tov: M. Bogára, Ľ. králika, l. Polyáka, 
Ľ. urbana, veľmi dobrú koncepciu. 
Teraz bude závisieť od mesta, či 
dodrží realizáciu tohoto súťažného 
návrhu, aby sa divadlo A. Bagara 
stalo plnohodnotnou súčasťou tohto 
významného priestoru.

 Nedá sa v rozsahu tejto súvahy 
spomenúť všetky realizácie, ktoré  
sa viažu k Tvojej tvorbe. V r. 1993,  
po 25 ročnom pôsobení v Projekto-
vom ústave kultúry v Bratislave, kde 
si požíval úctu od kolegov k tvojej 
tvorbe, si sa stal autorizovaným 
architektom a v ďalšom období si 
pôsobil ako hlavný architekt a projek-
tant vo firme hoRNeX a.s. v Bratis-
la ve, kde si vo svojej tvorivej práci 
pokračoval, ako: návrh a realizácia 
interiérov konzervatória v kazani, 
hlavnom meste Tatárskej republiky, 
(spoluautorka: e. Vršanská), (1996), 
ďalej adaptáciou objektu a interiérov 
Slovenských telekomunikácií v Bratis-
lave (spoluautori: e. Vršanská  
a R. Talaš) (2001).

Vždy si dával priestor pre uplatne-
nie mladším kolegom architektom:  
M. Žitňanskému, e. Vršanskej  
a R. Talašovi.

Po roku 2000 si prešiel na  
kľudnejší život architekta – seniora. 
Manželka, architektka Jana hlavicová, 
je Ti životnou oporou. Spolu  
s archeologičkou V. Plachou má 
nemalé zásluhy na obnove hradu 
Devín.

A ešte niečo, čo sa tak často 
nestáva: keď si mal Ďuri 70 rokov, 
(pred piatimi rokmi) pozvalo Ťa diva-
dlo A. Bagara v Nitre, na spoločenské 
posedenie, aby si uctilo Tvoju životnú 
tvorbu, ako tvorcu architektúry tohoto 
divadla. V dnešnej dobe je to takmer 
neuveriteľné a klobúk dolu pred 
takýmto prístupom – ešte všetci  
gentlemani, našťastie, nevymreli.

Ani sa mi nechce veriť, že to tak 
rýchlo ubieha. Ty máš 75 a ja 70 
rokov. Vďaka Ti Ďuri, že si mi dal 
priestor pre tvorivé uplatnenie, pred 
takmer 50. rokmi, keď sme spolu 
začínali. Bolo to v mojej mladosti  
rozhodujúce, preto Ti pri príležitosti 
Tvojho životného jubilea, prajem ešte 
veľa príjemne prežitých rokov, veľa 
zdravia a spokojné obhliadnutie sa za 
výsledkami Tvojich tvorivých koncep-
cií a realizácií, ktorými si určite 
prispel do záhrady pozitívnych 
výsledkov slovenskej architektúry.

Tvoj priateľ V.  D R o P PA  – senior

Divadlo A. Bagara v Nitre Foto: Rajmund Muller

experimentálna ZDŠ, Zlaté Moravce Foto: Igor Imro

kostol klarisiek, Bratislava



16 FóRuM ARcHITeKTúRy
5. 2010

DANIeL FIScHeR 
VyNÁRANIe / 8 STATOČNy� cH

K výstave v Dome umenia – apríl 2010

Výstava v Dome umenia bola súčasťou autorovej jubilujúcej retrospektívy. 
Fischer ako excelentný konceptualista vytvoril v centrálnej sále kompozíciu, 
akú tento priestor asi ešte nezažil. Osem stĺpov so zrkadliacimi sa portrétmi 
ovládlo priestor a vyslalo svetu posolstvo o odvahe ľudí, ktorí si sadli  
na Červené námestie a protestovali proti obsadeniu Československa.  
Toto zabudnuté gesto sa stalo výzvou súčasnosti.

Daniel Fischer je ako vždy 
perfektný. ovláda techniku 
maľby, inovuje techniku 
cylindrickej anamorfózy 
a dáva svojmu dielu myš-
lienku a odkaz. Vyvrcholením 
výstavy bolo stretnutie inici-
átorov a sponzorov akcie 
s kultúrnou verejnosťou 
v sobotu 17. apríla, kde 
Martin Bútora prečítal  
sprievodný text. Autora  
prišiel pozdraviť aj európsky 
spisovateľ Péter esterházy 
z Budapešti. odsúdil nacio-
nalizmus a vyslovil nádej,  
že stredoeurópske národy 
budú mať vždy k sebe  
blízko. Péter esterházy 
s Danielom Fischerom  
majú vo hviezdach príbuzné 
súradnice narodenia.  
11. a 14. apríl 1950.  
Dátumy ich narodenia,  
sú pre stredoeurópsku  
kultúru významné dni.

J. MBa
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Rese talk 2
V stredu 14. apríla 2010 sme 
v rámci iniciatívy rese arch, 
v spolupráci so Spolkom archi-
tektov Slovenska, zorganizovali 
druhý zo série diskusných veče-
rov rese talk. hostia diskusného 
panela, Marián Zervan, Monika 
Mitášová, ondrej Štefík a Ján 
Ťupek, vymedzili pojem architek-
tonická teória a naznačili jej 
možné prejavy. Diskusiu v sieni 
Dušana Jurkoviča SAS počúvali 
štyri desiatky architektov, študen-
tov a teoretikov. 

Iniciatívu rese arch sme zalo-
žili s úmyslom realizovať a popu-

larizovať architektonický výskum 
a teóriu. Zaujímajú nás veľké 
témy architektúry, viac než prag-
matické úlohy architektonickej 
praxe. Témy a hostí podujatí 
volíme tak, aby zodpovedali 
otázky, na ktoré si sami odpove-

dať nedokážeme. ostatná disku-
sia nám možno neposkytla  
univerzálne odpovede, ukázala 
nám však spôsob kladenia  
otázok. Nekompromisnému  
kritickému mysleniu, úvahám 
o zmysle a mieste vecí v premen-

livých kontextoch a najmä  
pomenovaniu potenciálu archi-
tektonických činov v spoločnosti, 
kultúre i architektúre samotnej  
sa vystavujeme s očakávaním,  
že budeme schopní takto roz-
mýšľať o vlastnej tvorivej čin-
nosti. Práve preto chceme 
v témach architektonickej teórie 
pokračovať už 4. mája 2010 na 
ďalšej diskusii rese talk a dúfame, 
že sa pre ne opäť nadchne aj  
publikum. 

Video a audio záznamy z dis-
kusií nájdete na našej webstránke 
www.rese-arch.org.

J á N  P e R N e c k y�
rese arch

Literárna súťaž
MOJe MeSTO 
BuDúcNOSTI

cieľ súťaže
Spolok architektov Slovenska v spolupráci 
s British council a občianskym združením 
Archimera organizuje národnú literárnu súťaž 
na tému Moje mesto budúcnosti, s cieľom 
vzbudiť najmä u mladých ľudí záujem o archi-
tektúru, priblížiť im problematiku architektúry 
a súčasne získať ich názory na budúce formo-
vanie slovenskej architektúry a urbanizmu. 

Harmonogram súťaže
Vyhlásenie súťaže: 1. apríl 2010
Termín na odovzdanie súťažných prác spolu 
s vyplnenou prihláškou: 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, jednotlivcom (autorovi, autor-
skému 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 maximálne 5 normo-
strán t.j. 9000 znakov. Práce musia zodpo-
vedať téme. Akceptované budú práce 

v akejkoľvek literárnej forme. Podklady  
prijaté do súťaže sa nevracajú.

3. Práce v troch výtlačkoch, 1 krát v digitálnej 
podobe na cD nosiči spolu s vyplnenou 
prihláškou (1 krát) 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, Panská 15, 811 01 Bratislava.

 Prihláška do súťaže je k dispozícií na  
www.britishcouncil.sk a www.sasarch.sk.

 Text zaslaný do súťaže nesmie byť do ter-
mínu vyhlásenia výsledkov nikde publiko-
vaný ani inak zverejnený resp. sa neuchá-
dzal o cenu v inej súťaži.

 Práce, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže 
budú bez upozornenia 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
Výsledky súťaže budú zverejnené na interne-
tových portáloch www.sasarch.sk, 
www.britishcouncil.sk, www.archimera.sk 
a www.archinet.sk, prostredníctvom stred-
ných a vysokých škôl, vo Fóre architektúry 
(mesačník Spolku architektov Slovenska), 
v tlačových agentúrach, prostredníctvom  
tlačových agentúr a médií, prípadne inou  
formou.

2. ocenené práce, prípadne ďalšie vybrané 
práce budú uverejnené v tlačových médi-
ách 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 zasad-
nutí 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: 02/ 5443 5177,  
e-mail:z_sas@euroweb.sk

 

 

 

Medzinárodné ocenenie 
pre ReLAXX
Športovo-relaxačné centrum ReLAXX na 
einsteinovej ulici v Bratislave, ktorého autormi  
sú Andrea klimková a Peter kručay z ateliéru Ak2, 
získalo v roku 2008 nomináciu na cenu Dušana 
Jurkoviča. Nedávno sa mu dostalo aj medzinárod-
ného uznania v súťaži World Architecture 
community Award, kde z približne tisíc stavieb 

s celého sveta 200-členná medzinárodná porota 
vybrala 43 najlepších realizovaných aj nerealizova-
ných projektov a z toho 26 realizácii, medzi ktorými 
bola aj jediná zo Slovenska – centrum ReLAXX. 
Blahoželáme architektom k úspechu v takejto  
veľkej medzinárodnej konkurencii.

Viac na  
http://www.worldarchitecture.org/winners.asp 

Red.
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K článku  
Vládne tu anarchia

V mesačníku „Fórum architektúry“ č. 2 – 3 z februára – 
marca 2010 ma zaujal príspevok hlavného architekta 
mesta Bratislavy profesora Štefana Šlachtu – „Vládne tu 
anarchia.“ Jeho posťažovanie sa na ďalší prípad deštruk-
cie architektonických pamiatok realizovaných v rokoch 
tzv. „Moderného hnutia“ v Bratislave. Ide konkrétne 
o architektonické dielo prof. Bohuslava Fuchsa – 
obytného domu na hviezdoslavovom námestí – jeho  
nadstavby.

Štefan Šlachta si kladie otázku a pýta sa, ako je to, že 
o tejto akcii – citujem: „ ako hlavný architekt o tejto nad-
stavbe nič neviem. Ako člen komisie krajského pamiatko-
vého úradu, rovnako.“

V tejto súvislosti som sa vrátil spomienkami do minu-
losti, keď som mal vzácnu príležitosť poznať hlavného 
architekta mesta Prahy Ing. arch. Borovičku. hovoril 
najmä o potrebe budovania etáp metra v súvislosti s roz-
vojom Prahy a o vážnom probléme ochrany pamiatko-
vých objektov. Dozvedel som sa o jeho ťažkých začiat-
koch vykonávania funkcie hlavného architekta, potrebe 
vybudovania si dôvery vedúcich osobností. hovoril,  
že sa mu to podarilo na základe správnych rozhodnutí 
a najmä ich realizácií.

Ako je to u nás? Podobný prípad ako spomenutá  
nadstavba diela Bohuslava Fuchsa, je prípad Národnej 
kultúrnej pamiatky „kochovho sanatória“ na Partizánskej 
ulici v Bratislave. Autorom je národný umelec Dušan 
Jurkovič! Nadstavba, prístavba je už pokročilom štádiu 
realizácie. Podľa informácie riaditeľa krajského pamiatko-
vého úradu v Bratislave PhDr. P. Jurkoviča, ktorú nám 
poskytol pri našej návšteve s vnučkou národného umelca 
D. Jurkoviča, potenciálnou dedičkou autorských práv 
k spomenutému objektu sanatória bola komisiou akcep-
tovaná! Stalo sa tak napriek tomu, že prístavba 3. podlaží 
totálne narušuje prísnu symetriu pôvodnej budovy. 
komisia zrejme nepreštudovala ako bude vnímaná hmota 
prístavby na streche budovy z rozhodujúcich pohľadov 
a najmä podhľadov! Či na spomenutom rokovaní bol  
prítomný hlavný architekt mesta Bratislavy neviem.

Čo bolo pre mňa prekvapivé, že v 70. rokoch realizo-
vaný „Pavilón ambulancií“ pri spomenutej budove sana-
tória podľa podmienok stanovených vtedajším pamiatko-
vým úradom:
1. Nesmel byť v nadzemnej časti pristavaný k budove 

sanatória.
2. Nesmel byť vyšší ako prízemný. 
3. Nesmel zasahovať do kochovej záhrady.
Za viac ako 35 rokov k dnešku sa takto radikálne zmenilo 
stanovisko pamiatkárov.

Plne súhlasím so Štefanom Šlachtom keď sa pýta kto 
je zodpovedný za tento stav a hovorí – citujem: „Stali sme 
sa totálne nekultúrnou spoločnosťou, v ktorej sú hodnoty 
obrátené naopak, a ďalej, či a kto zastáva túto anarchiu, 
ktorá bez zábran funguje.“ Do uverejnenia článku profe-
sora Šlachtu som si myslel, že by to mal byť hlavný archi-
tekt mesta. Vieme vôbec, akú právomoc má hlavný archi-
tekt Bratislavy?

Ľ u B o M í R  T I T L

Memento:
úloha č. 1: Seriózna príprava metra v našom hlavnom 
meste!

Vyhlásenie  
16. ročníka  
celoštátnej  
verejnej súťaže
Stavba roka  
2010

Združenie pre rozvoj slovenskej archi-
tektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, 
Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, Minister-
stvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky, Zväz stavebných 
podnikateľov Slovenska, Slovenská 
komora stavebných inžinierov, Sloven-
ská komora architektov, Slovenská tech-
nická univerzita v Bratislave, Stavebná 
fakulta, Slovenský zväz stavebných inži-
nierov, Spolok architektov Slovenska, 
Technický a  skúšobný ústav stavebný, 
n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., 
Vydavateľstvo euRoSTAV, s. r. o. vyhla-
sujú 16. ročník celoštátnej verejnej 
súťaže Stavba roka 2010.

organizátorom súťaže je Združenie 
pre rozvoj slovenskej architektúry  
a stavebníctva – abf slovakia.

Súťaž sa vyhlasuje pre všetky sta-
vebné diela – pozemné stavby, inžinier-
ske stavby (novostavby, rekonštrukcie) 
– realizované na území Slovenskej 
republiky, bez ohľadu na štátnu prísluš-
nosť autora architektonického riešenia, 
projektanta, zhotoviteľa, ako aj staveb-
níka. 

ceny
Podľa štatútu súťaže odborná porota 
v tomto ročníku udelí: 
tri nominácie na hlavnú cenu (bez uda-
nia poradia) a z nich jednu hlavnú cenu 
titul STAVBA RokA 2010.

Ďalej porota udeľuje:
dve ceny za celospoločenský prínos: 
cenu ministra výstavby a regionálneho 

rozvoja,
cenu primátora hlavného mesta SR 

Bratislavy, ako aj sedem cien vyhla-
sovateľov súťaže, a to:

cenu Slovenskej komory stavebných 
inžinierov za najlepšie projektové  
riešenie stavebného diela,

cenu Zväzu stavebných podnikateľov 
Slovenska za vysokú kvalitu staveb-
nej realizácie,

cenu STu v Bratislave, Stavebnej fakulty 
za uplatnenie vedy a techniky v reali-
zácii stavebného diela,

cenu Technického a skúšobného ústavu 
stavebného, n. o. za optimálne použi-
tie progresívnych stavebných materi-
álov, výrobkov alebo systémov 
v stavbe,

cenu Združenia pre rozvoj slovenskej 
architektúry a stavebníctva – ABF 

Slovakia za originálne urbanistické 
a architektonické riešenie stavebného 
diela,

cenu Vydavateľstva eurostav, s. r. o.  
za komplexne progresívne riešenie 
architektonického diela,

cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Bytový dom roka 2010 (vrátane rodin-

ného domu).

Podmienky: dokončené stavebné dielo, 
na ktoré sa vydalo kolaudačné rozhod-
nutie s nadobudnutím jeho právoplat-
nosti v období od 1. apríla 2008 do  
30. júna 2010. Ani jedno prihlásené  
stavebné dielo v 16. ročníku  tejto  
súťaže nesmelo byť prihlásené v pred-
chádzajúcich dvoch ročníkoch účastní-
kom tejto súťaže, to je v SR 2008 či  
v SR 2009. 

Pri možných etapách realizácie jed-
ného investičného zámeru platí termín 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudač-
ného rozhodnutia poslednej jeho etapy 
(stavby) od 1. apríla 2008 do 30. júna 
2010 s tým, že termín nadobudnutia 
právoplatnosti na jeho prvej etape 
(stavbe) je najneskôr od 1. apríla 2006. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 
súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční 
7. októbra 2010 v Bratislave s účasťou 
Slovenskej televízie. Súčasťou tohto 
podujatia je aj vernisáž putovnej výstavy 
Stavby roka 2010 (jej reinštalácia do 
konca júla 2011), teda výstavy všetkých 
prihlásených odbornou porotou posu-
dzovaných súťažných návrhov. 

Súčasťou celoštátnej verejnej súťaže 
Stavba roka 2010 je 2. ročník cena 
verejnosti 2010. udeľuje ju široká verej-
nosť internetovým hlasovaním na zná-
mom internetovom portáli zoznam.sk 
(hlasovanie v mesiaci september  
2010). 

Prihlášku do súťaže môže podať 
každá právnická alebo fyzická osoba, 
ktorá stavebné dielo realizovala, alebo  
sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na 
jeho realizácii, t. j. autor architektonic-
kého riešenia, hlavný projektant, hlavný 
zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník, 
ak stavebné dielo zdokumentuje a zaplatí 
prezentačný poplatok.
uzávierka prihlášok do súťaže:  
15. máj 2010.

Odovzdanie kompletnej technickej 
dokumentácie podľa súťažných  
podmienok:

31. máj 2010.
Súťažné podmienky STAVBA RokA 

2010 a prihlášky do súťaže možno získať 
na adrese organizátora súťaže:

Združenie pre rozvoj slovenskej 
architektúry a stavebníctva – abf 
Slovakia

Drieňová 34, 821 02 Bratislava 2, 
tel.: 02/ 4329 5525, 0903/246 628, 
e-mail: abf@rainside.sk,  
www.stavbaroka.eu.sk,  
www.stavbaroka.eu
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cesta tam a zase spátky,  
aneb Nemci sú tiež ľudia 
Veľká noc 2010
už za hranicou bolo vidno že človek prekročil iný terén: všetko akési upratané, čisté,  
ale tak čudne, sterilne, neprirodzene, človeku a hmyzu nepriateľsky. A potom nastala 
zápcha krátko za Drážďanmi. A aj keď tam bola diaľnica neuveriteľne široká a zmestilo 
by sa päť radov áut vedľa seba, pruhy boli len tri a nemeckí vodiči sa posúvali krokom 
pekne v troch radoch. Vedľa mňa sedel jeden vodič v čiernom VW s nemeckým krížom 
Bundeswehru a nejakým nápisom v švabachu, čo je znakom tvrdšieho zmýšľania, ale 
nevenoval som mu bližšiu pozornosť. keď sme sa priblížili k miestu nehody, ukázalo sa 
že BMW ležiace na streche je asi 5 m od diaľnice a hasičské autá sú odstavené na širo-
kom bočnom pruhu a celá diaľnica je vlastne voľná, ale hasiči vykuželkovali diaľnicu tak, 
že zostal len jeden úplne ľavý prejazdný pruh. hodina v zápche nemusela byť, ale chcela 
byť. Iný kraj, iný mrav. 

V Lipsku sa asanuje, búra, aby sa zbavili opustených budov. Po týchto domoch 
potom ostávajú diery v ulici, kde sa ale nasadí tráva, dajú dve – tri lavičky, a tak vzni-
kajú priamo v ulici psie lúčky. Príjemné pre psa aj človeka. Čaká sa na lepšie časy, keď 
sa tieto pozemky budú dať lepšie využiť. Dokumentujú to aj fotky opustených budov, 
ktoré čakajú na bager. 

Tvrdšie zmýšľanie sa rozšírilo v Lipsku do širších rozmerov. Na motorkách sa pre-
háňajú chlapci v oceľových prilbách z druhej svetovej vojny (mal som svojho času dve, 
ale vyžobral ich odo mňa Peter Steinhübel, nech mu je zem ľahká, asi ich strelil do 

Nemecka, haha) na 
ktorých majú namaľo-
vaný už spomenutý 
kríž, alebo ho majú 
namaľovaný na zad-
nom blatníku. Iní čo 
chodia pešo majú na 
holých hlavách zozadu 
vytetované lebky, 
smrtky, Totenköpfe. 
Ale aj tak bol najlepší 
ten čo mal na čiernom 
tričku veľkými bielymi 
písmenami NSDAP. 

k tejto téme ešte 
patria zážitky na ces-
tách, ktoré môžete 
mať ak jazdíte na sta-
rej Felícii so sloven-
skou poznávacou 
značkou a síce bez 
modrého eu-prúžku, 
ale so slovenským 

znakom a písmenkami Sk. A práve takú som mal. Vytrubovanie toho čo ide za vami sa 
ešte dá zvaliť na to, že idete na jeho vkus moc pomaly alebo nerozhodne alebo čo ja 
viem čo. Ale jeden sa predsa len prezradil, lebo keď ma predbiehal urobil taký manéver, 
ktorý ma mal akože vytlačiť z cesty. Inými slovami pre nás oboch je táto cesta príliš 
úzka a tento svet príliš malý. Na križovatke som si ho obzrel presne: čierny mercedes 
a v ňom 25 ročný chlapec počúvajúci rytmickú hudbu, ktorej prikyvoval. 

Ale, veď to sa nesmie! Nemci nemajú čo robiť, tak si za národný šport vybrali dis-
ciplínu kontrolovať dodržiavanie písaných aj nepísaných zákonov. Jeden z nepísaných 
je, že treba parkovať výfukom smerom k ceste a nie k chodníku. keďže som to nevedel 
a parkoval opačne, našiel som si lístok za stieračom. 

keď som s dcérou nosil reklamné letáky kauflandu do zberu starého papiera (tieto 
mala nosiť do schránok, a nie do zberu) tak som v zbere našiel knihu Slovensko. Túto 
knihu som odkúpil od predavača za 50 centov, a tak som zachránil našu krajinu od večnej 
hanby. Bývalú krajinu snov ČSSR a hory snov Vysoké Tatry nahradili pre Nemcov 
Mallorca a Sylt, a tak bývalé lásky majú už len hodnotu papiera, na ktorom sú vytlačené. 
Človek si musí uvedomiť, že na tieto knihy „Dederoni“ museli dlho šetriť, ale stálo im to 
zato. Ale už nestojí. Vo vzdialenejšom zmysle to súvisí aj s mojím bývalým manželstvom. 

každá správa musí končiť happyendom, a tak aj táto: čo ma vždy znovu a znovu 
prekvapilo bolo, že keď bola nejaká šípka smer hotzenplotz, tak keď tam človek odbočil, 
tak sa do hotzenplotz aj dostal. To na Slovensku nie vždy tak je. Ale aj toto nadšenie 
z fungujúceho značenia bolo nakoniec naštrbené, pretože keď som „šeu domof“ šípky – 
ako sa dostať na diaľnicu A14 – boli síce osadené na každej križovatke, ale keď som už 
bol na tej toľkokrát označenej prípojke, tak tá bola pre stavebné práce uzatvorená. 
Alternatívu neponúkli, takže pomôž si ako vieš... Podobne ako na Slovensku. 

V. P.

Verejný odpočet Pamiatkového 
úradu 
8. apríla 2010 sa v Bratislave konal verejný odpočet 
Pamiatkového úradu SR, ktorý je rozpočtovou organizáciou 
v rezorte Ministerstva kultúry. Činnosť PÚ prezentovala jeho 
generálna riaditeľka katarína kosová, prítomní boli odborní 
pracovníci Pamiatkového úradu, členovia vedenia, zástup-
covia Ministerstva kultúry SR, krajských pamiatkových úra-
dov a ďalších inštitúcií. Pre všetkých boli k dispozícii via-
ceré publikácie a materiály z výskumov, ako aj cD s výroč-
nou správou za rok 2009. Na podujatí vystúpili tiež riaditelia 
krajských pamiatkových úradov z košíc (R. Mokriš), 
Bratislavy (P. Jurkovič) a Žiliny (M. Dudáš), ktorých dis-
kusné príspevky by sa dali zhrnúť pod spoločne motto 
„musel som sa naučiť chápať, že nie som zodpovedný za 
všetko...“ ako v úvode povedal R. Mokriš. Práve v tejto fáze 
bola naozaj škoda, že sa na verejnom odpočte nezúčastnilo 
viacej ľudí z médií (celkovo dvaja, ak rátam aj seba...), pre-
tože tu bola priama možnosť dozvedieť sa zaujímavé a dôle-
žité informácie o aktuálnych akciách (napríklad o obnove 
Bratislavského hradu, kochovho sanatória, Sobášneho 

paláca v Bytči, prvej budovy Matice slovenskej v Martine 
atď.) a tiež o kompetenciách, ktoré má Pamiatkový úrad 
a ktoré zas stavebné úrady, obce a pod. Práve v týchto 
otázkach totiž mnohí kolegovia novinári (a tiež verejnosť) 
dosť tápu a zo všetkých pochybení vinia „zlých pamiatka-
rov“. Práve verejný odpočet je pohodlnou príležitosťou  
získať kvantum informácií priamo pri zdroji a novinári tam 
majú doslova na tácke naservírovaných množstvo odborní-
kov a zástupcov všetkých regiónov, takže za nimi ani nemu-
sia cestovať. Veď verejný odpočet je výročnou prezentáciou 
činnosti organizácií, ktoré „žijú“ z našich daní! Mal by  
zlepšiť informovanosť médií a verejnosti o činnosti štátnej 
správy. Pre inštitúcie je to príležitosť spropagovať svoje 
výsledky a vytvoriť priestor pre diskusiu s externými odbor-
níkmi, médiami i laikmi. Preto je neprítomnosť zástupcov 
médií na takomto podujatí naozaj nepochopiteľná (a netýka 
sa to len odpočtu Pamiatkového úradu). 

Na verejnom odpočte zaznelo aj pozvanie na slávnostné 
odovzdanie ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej v Červe-
nom kláštore 24. apríla 2010 pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa pamiatok a historických sídel. Informáciu  
o laureátoch prinesieme v nasledujúcom čísle Fóra  
architektúry. 

celá výročná správa o činnosti pamiatkového úradu  
za rok 2009 so všetkými číslami a štatistikami je  
na stránke www.pamiatky.sk alebo na  
www.culture.gov.sk/odpocty/odpocty.html 

Pripravila 
Z o J A  D R o P P o Vá

Výročnú správu za rok 2009 predniesla riaditeľka PÚ SR katarína kosová
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NeW FRONTIeRS 

experimental Tendences in Architecture
experimentálne tendencie v architektúre

kurátori výstavy: Florian Medikus,  
Tomáš Amtmann
Výstavu zostavili: Lukas Göbl, oliver ulrich – 
explicit Architecture
otvorenie výstavy: 29. 5. 2010 o 16.00 h
Trvanie výstavy: 31. máj – 25. jún 2010
Miesto konania: Zumtobel Lichtforum, 
Jasomirgottstraße 3-5, 1010 Viedeň
otvorené denne okrem soboty a nedele,  
pondelok – štvrtok od 8.00 h do 17.00 h,  
piatok od 8.00 do 13.00 h.

Pozývame vás na
medzinárodné sympózium 

MeSTO – ReGIóN – 
MeTROPOLA

ktoré sa uskutoční pod záštitou 
Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku 
a Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy 
13. – 14. mája 2010 v Bratislave
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Na podujatí so svojimi odbornými príspevkami 
vystúpia známe osobnosti architektúry a urba-
nizmu: Bernardo Secchi, architekt-urbanista,  
profesor l‘Istituto universitario di Architettura  
di Venezia (IuAV); Paola Vigano, architektka –  
urbanistka a profesorka IuAV, Studio 09; eric 
Lengereau, architekt-urbanista a koordinátor  
medzinárodnej konzultácie na Veľký Paríž,  
2008– 2009; Rémi Baudouï, profesor l’Institut  
des sciences de l’environnement Ženevskej univer-
zity; Thomas Sieverts, architekt-urbanista a profe-
sor z univerzity v Darmstadte; Philippe Dufieux, 
chargé de mission cAue du Rhône (Rada pre archi-
tektúru, urbanizmus a životné prostredie v regióne 
Rhône) i architekt Miroslav hrušovský a Michal 
Bogár, architekt bratislavského ateliéru Bku;  
Štefan klein, dizajnér, docent katedry dizajnu  
VŠVu v Bratislave.

Bratislavskému publiku odborníci predostrú  
príklady urbanizácie Paríža, Lyonu, skúsenosti,  
stratégie a možnosti rekonverzie premyselných 
častí mesta, metropolizácie území s príkladmi 
z Nemecka i Slovenska. Diskusii budú venované 
i príspevky o nových možnostiach mobility  
v meste a regióne, novým podmienkam životného 
prostredia a bezpečnosti.

Podujatie moderujú Alena kubová-Gauché, 
architekt, historik, ecole Nationale Supérieure  
d’Architecture, Lyonská univerzita; Panos 
Mantziaras, architekt, eNSA Paris-Malaquais, 
chargé de mission, Ministerstvo kultúry a komuni-
kácie; Luc Bousquet, architekt, urbanista a vedúci 
oddelenia výskumu ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture Lyonskej univerzity.

Partneri podujatia: 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie na 
Slovensku.
ecole Nationale Supérieure d’Architecture, Lyon
Goethe Inštitút v Bratislave. Spolok architektov 
Slovenska (SAS).
Potrebné informácie nájdete na: www.sasarch.sk

Noc literatúry 2010
európou medzi riadkami

Slovenské osobnosti čítajú 12. mája od 18.00  
do 23.00 h. európsku literatúru na atraktívnych 
miestach Bratislavy. Čítania uskutočňujú  
od 18. hodiny paralelne na všetkých miestach  
v 30 minútových intervaloch – 15 minút čítanie,  
15 minút presun na ďalšie miesto. Vstup voľný.

Súťaž Vydavateľstva SLOVART – o dôvod viac, 
prečo navštíviť maratón čítaní Noc literatúry 2010. 
Vo všetkých letáčikoch Noci literatúry 2010 nájdete 
vložený súťažný kupón Vydavateľstva SLoVART, 
ktorý si na každom navštívenom mieste čítania ope-
čiatkujete. Na poslednej zastávke vhodíte podpísaný 
kupón do pripravenej schránky. Ak stihnete obísť 
všetky miesta, na ktorých sa bude čítať a získate tak 
desať pečiatok, budete zaradení do žrebovania 
o výnimočné knižné tituly Vydavateľstva SLoVART.

Jedným z partnerov hlavného organizátora 
Českého centra v Bratislave je tiež Spolok architek-
tov Slovenska. British council pozýva záujemcov  
do Ballasovho paláca – Siene Dušana Jurkoviča, 
kde im bude čítať Richard Stanke.

Viac informácií na: www.literaturenight.eu; 
www.czc.sk; www.bratislava.sk; www.europa.sk

Výstava v Banskej Bystrici 
Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných 
umení pozvali architektonickú obec a verejnosť  
8. apríla na vernisáž výstavy cena Dušana Jurkoviča 
2009. otvorenie sa uskutočnilo vo Výstavnej sieni 
emila Belluša, Námestie SNP č.7, Banská Bystrica 
a výstava trvala do 23. apríla 2010. Realizované 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 

cena Projektu

Na 15. ročníku študentskej súťaže Xella sa už tra-
dične podieľal časopis Projekt, slovenská architek-
tonická revue, ktorý udelil svoju cenu návrhu 
Zuzany kerekrétyovej a Petra Bana.

cenu odovzdal riaditeľ kancelárie SAS Peter 
Mikloš.

Výstava Arch–Tektonika
V Galérii architektúry SAS na Panskej ulici sa  
od 28. apríla do 7. mája uskutočňuje výstava Arch–
Tektonika, ktorej kurátorom je Sabah Shawkat.

Výstava predstavuje odborníkom aj verejnosti 
tvorbu poslucháčov katedry architektúry na Vysokej 
škole výtvarných umení v Bratislave. 

BLOK architektov  
a výtvarníkov
Finisáž výstavy BLok architektu a výtvarníku/BLok 
architektov a výtvarníkov sa uskutočnila 19. marca 
2010 v bratislavskej Galérii SAS

Zaplatili ste členský  
príspevok?
Členský príspevok do Spolku architektov Slovenska 
na rok 2010 bolo treba zaplatiť do 31. 3. 2010.  
Či ste tak urobili zistíte, keď Vám už od budúceho 
čísla prestaneme doručovať spolkový časopis 
„Fórum architektúry“. 

Napriek tomu ešte stále máte možnosť zaplatiť 
členský príspevok a Vaše členstvo v spolku  
nezanikne.

kancelária SAS

SaS 
informuje

j u b i l e á
A P R í L

 1. 5. 1940 cyril RoVŇák Bratislava 70

 2. 5. 1955 Ivan MATyS Bratislava 55

 3. 5. 1935 Mária ŠuSTRoVá Bratislava 75

 5. 5. 1955 eva oRAVcoVá Bratislava 55

 6. 5. 1960 Aleš BALáŽI Bratislava 50

 7. 5. 1960 Vladimír JáNoŠ Sl. Ľupča 50

 8. 5. 1925 Ladislav JáGeRSky� Bratislava 85

 9. 5. 1955 helena SARVAŠoVá Poprad 55

 22. 5. 1945 Marián MAĽoVANy� Bratislava 65

 24. 5. 1955 Dušan BÓk B. Bystrica 55

 27. 5. 1950 Ivica SchWARZoVá komárno 60

 30. 5. 1930 Róbert kANDRík S. Vlachy 80

 30. 5. 1940 eva oNDRuŠkoVá Bratislava 70

Srdečne blahoželáme
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Čas na hru
Termín: 5. 5. – 20. 6. 2010
Vernisáž: 5. 5. 2010 (streda) o 18.00 h
organizátor: Slovenské centrum dizajnu
Výstava hračiek zo súťaže stredných a vysokých 
umeleckých škôl doplnená o práce profesionálnych 
dizajnérov.

Jadrom výstavy je výber z výsledkov súťaže na 
tému hračka pre stredné a vysoké školy s výučbou 

dizajnu, ktorú  
zorganizovalo 
Slovenské cen-
trum dizajnu kon-
com roka 2009. 
Študentské práce 
vybrala odborná 
porota, kurátorky 
výstavy katarína 
hubová a Adriena 

Pekárová doplnili výstavnú kolekciu o hračky 
z tvorby profesionálnych dizajnérov. Výstavná 
kolekcia pozostáva z vyše 70 hračiek – stavebníc, 
skladačiek, hojdačiek a pohybovadiel, zvieratiek 
a domčekov, pomôcok na rozvoj motoriky, logiky 
a kreativity – vytvorených z rôznych materiálov. 
Študentskú kolekciu dopĺňajú hračky profesionálov, 
ktorí sa dlhodobo venujú hračke – Tibora uhrína, 
pedagóga Fakulty umení Tu v košiciach a Mariana 
hubu, pedagóga ŠÚV J. Vydru. Vystavené budú  
aj knihy – skladačky mladého grafického dizajnéra 
karola Prudila. Výstava čas na hru bola úspešne 
predstavená na Medzinárodnom veľtrhu kníh 
v Bologni.

Návštevníci výstavy, hlavne deti si môžu počas 
výstavy vyskúšať niekoľko drevených stavebníc 
z produkcie firmy Veva – stavebnice Gringo  
(dizajn Tibor uhrín) a Pedro a Brico (dizajn T. uhrín, 
Peter Juščák a Jozef kurilla). 

Počas výstavy budú premietať animované filmy, 
vyrobené pri príležitosti výstavy:

Čas na hru, réžia: eva Janovská a Viliam, réžia: 
Veronika obertová

Výstava sa zapojila do akcie Noc galérií a múzeí 
15. 5. 2010, v tento deň bude výstava otvorená  
od 10.00 – 23.00 h. 

Miesto konania a informácie:
Výstavný a informačný bod SATeLIT ScD
Dobrovičova 3, Bratislava; www.sdc.sk;  

dubravova@sdc.sk; tel.: +421 918 110 247
otvorené ut – Ne 13.00 – 18.00 h.

Projekt Mobex
Predmetom projektu Mobex je príprava a usporia-
danie putovnej výstavy vo všetkých krajinách V4. 
Na výstave sa predstavia práce expertov a študen-
tov z oblasti urbanizmu, krajinotvorby, územného 
plánovania a GIS. Výstava bude pre odbornú 
a laickú verejnosť sprevádzaná mediálnou kampa-
ňou. Jednotlivé postre budú na ploche 70 x 100 cm 
znázorňovať potenciálne možnosti využitia dyna-
mických územnoplánovacích dát a dokumentácie. 
Predstavia sa rôznorodé projekty, od regionálnych 
štruktúr až po zonálne. celý projekt tak vytvorí prí-

SerViS 
Domáce poDujatia

ležitosť pre stretnutie expertov so študentmi 
a verejnosťou s možnosťou výmeny názorov, 
poznatkov a skúseností. 

od marca 2010 začne systematická príprava 
a zhromažďovanie posterov, pričom každý partner 
napokon vyberie 10 svojich najlepších posterov, 
ktoré sa stanú jadrom spoločnej putovnej výstavy 
(celá výstava bude mať 40 posterov). od apríla 
nájdu záujemcovia na webovej stránke projektu 
Mobex informácie o projekte, jednotlivých  
výstavách, riešených témach a použitých  
technológiách.

Samotná výstava bude mať 5 zastavení: 
Bratislava, Brno, Bítov, krakov a Budapešť. 
V Bratislave je zároveň ako súčasť výstavy napláno-
vaný odborný seminár, podobne však aj ostatní 
partneri pripravia sprievodné akcie na podnietenie 
odbornej diskusie a povzbudenie záujmu cieľových 
skupín. 

Po skončení poslednej výstavy bude zhotovený 
digitálny katalóg, ktorý zdokumentuje všetky vysta-
vené postre na cD/DVD a na webe. Záverečná 
správa potom zhodnotí celý projekt a naznačí  
možnosti ďalšej spolupráce medzi zúčastnenými 
partnermi formou podobných projektov.

cieľové skupiny, ktorým projekt prospeje:
občania: prostredníctvom výstav a webovej 

stránky projektu získajú informácie o nových mož-
nostiach cieľavedomého využívania digitálnych 
foriem dát a dokumentácií dynamického územného 
plánovania, ako takéto dokumentácie detailne štu-
dovať, ako organizovať verejné rokovania.

odborníci a študenti: vzájomná výmena poznat-
kov a skúseností z oblasti urbanizmu, krajinotvorby, 
územného plánovania a GIS na národnej a medziná-
rodnej úrovni.

Médiá: spracujú a poskytnú informácie obča-
nom a širokej verejnosti.

Všetky aktivity projektu sú zamerané na rozvoj 
občianskej spoločnosti a propagáciu ideí Vyšehrad-
skej štvorky v stredoeurópskom priestore. 

Architekt Štefan Svetko 

Výstavu pod týmto názvom slávnostne otvoria  
10. mája 2010 o 17.00 vo vestibule Fakulty archi-
tektúry STu v Bratislave. V kurátorskej koncepcii 
Jarmily Bencovej výstava predstaví výber z diela 
klasika slovenskej architektúry Štefana Svetka 
(1926-2009) a doplnená bude sprievodnými podu-
jatiami (presný program v čase našej uzávierky 
nebol známy, pozri aktuality na www.fa.stuba.sk).

Red. 

Inštitút urbánneho rozvoja 

V marci položili v Bratislave základy neziskovej 
organizácie s názvom Inštitút urbánneho rozvoja 
(IuR). Jeho predstavitelia a členovia sa dňa  
14. apríla 2010 stretli na prvej schôdzi v priesto-
roch Design Factory v Bratislave. Nosnou aktivitou 
organizácie je snaha o koordinovanú spoluprácu 
všetkých profesijných skupín pôsobiacich 
v oblasti  výstavby sídiel, stavebného rozvoja  
a krajinnej tvorby. IuR bude reprezentovať spoloč-
nosti združené v inštitúte na verejnosti, vyjadrovať 
sa a predkladať svoje odborné názory pri rokova-
niach s inštitúciami štátnej a verejnej správy,  
ako aj zabezpečovať stály profesionálny rozvoj 
a kontinuálne vzdelávanie svojich členov.

„Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah 
medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samo-
správnymi orgánmi a developerským odvetvím, 
založený na vzájomnej dôvere a porozumení. 
chceme sa zasadzovať o kultúru organizácie  
a lepšiu kvalitu vzťahov,“ zvýrazňuje snahy IuR 
jeden zo zakladateľov a teraz aj jeho predseda 
Roman Talaš. Najvyšší orgán inštitútu tvoria ďalší 
zakladatelia IuR a tiež jeho súčasní podpredsedo-
via: Ľuboš Čema, Jozef hornický, Igor Lichý, 
Drahan Petrovič a Juraj Šaštinský. V rámci IuR 
budú spočiatku pracovať tri komisie: komisia urba-
nizmu, dopravy, parkov a zelene; legislatívno-vyjed-
návacia a publikačno-vzdelávacia komisia.  
Inštitút má svoje sídlo na Trnavskej ceste 84,  
821 02 Bratislava.

-bv-

ASB Gala večer 2010
Vydavateľstvo JAGA v spolupráci s týždenníkom 
TReND zorganizovali 21. 4. 2010 v poradí už  
4. ročník slávnostného vyhlasovania výsledkov  
hodnotenia prínosu spoločností a jednotlivcov 
pôsobiacich v oblasti stavebníctva, ktoré zorganizo-
val mesačník ASB pod názvom ASB GALA večer. 
Jeho vyvrcholením bolo vyhlásenie a odovzdanie 
výročných cien z oblasti architektúry, stavebníctva 
a biznisu. 

hlavné ceny získali: ASB osobnosť architektúry 
a stavebníctva – Ľubomír Závodný; ASB Developer 
roka Ballymore Properties, s. r. o.; ASB Stavebná 
firma roka – Doprastav, a. s.

o víťazoch nerozhodovali len odborníci, ale aj 
verejnosť. Z jej hlasovania vzišli a ocenenie získali – 
podľa www.asb.sk: ASB osobnosť architektúry 
a stavebníctva Ján M. Bahna a Ľubomír Závodný; 
ASB Developer roka – MLyNy, a. s.; ASB Stavebná 
firma roka Doprastav, a. s.

Súťaž na Hotel  
v Banskej Bystrici
Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonické 
riešenie sieťového hotela s vyšším štandardom  
služieb v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej 
Bystrice na kapitulskej ul. v bezprostrednej blízkosti 
Múzea SNP vrátane riešenia urbanistických súvis-
lostí v priestore s najnáročnejšími požiadavkami  
na kvalitu architektúry, ktorého základ formoval 
stredoveký urbanizmus a v ktorom dominuje  
architektúra múzea.

Vyhlasovateľ: Sophistic Investment a. s.,
horná 23, P. o. Box č. 34
97401 Banská Bystrica
tel.: 048/ 416 62 77
Sekretárka súťaže: Mgr. elena Farkašová
tel.: 0911 225 770
email: farkasova@sophi-invest.sk

Súťaž sa vyhlasuje ako urbanisticko-architektonická, 
ako verejná a anonymná, dvojkolová

Súťažné podmienky a podklady si môžu súťa-
žiaci prevziať osobne alebo vyžiadať poštou u vyhla-
sovateľa na adrese horná 23, 97401 Banská 
Bystrica alebo si ich bezplatne môžu stiahnuť 
z internetovej stránky www.sophi-invest.sk po 
registrácii a zaviazaní sa použiť podklady výlučne 
pre účely súťaže a to do 30. 4. 2010
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Z kalendára podujatí uIA
Prístupnosť a verejné priestory
Termín konania: 8.- 9. máj 2010
Miesto konania: oslo (Nórsko)
Informácie: e-mail:fionnuala.rogerson@rogerson.ie

Stratégia rastu v architektonickom dizajne
Termín konania: 14. – 15. máj 2010
Miesto konania: Štrasburg (Francúzsko)
Informácie: www.uia-architectes.org/cop15_en.
html alebo e-mail:s.elkhouli@bgp.ch

Móda v architektúre
Medzinárodné stretnutie mladých architektov  
organizuje komora architektov v Turecku.
Termín konania: 21.- 23. máj 2010
Miesto konania: Antalya (Turecko)
Informácie: www.youngarchitectsmeeting.com 
alebo gencmimarlar@antmimod.org.tr

III. Graphisoft Architects´ 
Regatta 2010
Konferencia a jachrárske preteky
konferencia na témy: Balatón a tradícia, rozvoj 
v okolí jazera, výzvy v architektúre sa uskutoční  
4. júna 2010. Následne, 5. – 6. júna 2010, budú 
Jachtárske preteky.

Termín konania: 4. – 6. jún 2010
Registrácia: do 4. júna 2010, 13.00 h mailom  
na meszorg@t-online.hu alebo osobne na mieste 
konania.
Miesto konania: BL yacht club, ulica köztársasag 
č. 36-38, 8638 Balatonlelle.
ubytovanie bude za zvýhodnenú cenu v BL yacht 
club. 

Podrobný program podujatí a informácie:  
www.meszorg.hu alebo www.epiteszregatt.hu  
alebo www.epiteszregatta.hu

quadrangle housing
Pri príležitosti 100. výročia narodenia Rolanda 
Rainersa budú prezentovať jeho štúdie „anonymná 
architektúra“, projekt Puchenau a iné. 

Termín otvorenia: piatok, 30. 4. 2010, 19 h.
úvodné slovo: Dietmar Steiner, riaditeľka Az W
Účinkujú architekti: Inge Andritz, Franz Loranzi, carl 
Pruscha, erich Raith, eva Rubin.

Termín konania výstavy: 1. máj 2010 – 17. máj 
2010
otvorené denne od 10.00 – 19.00 h
Termín otvorenia: piatok, 30. apríl 2010, 19.00 h
Vstup voľný. 
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – halle 
F3, Museumplatz 1, 1070 Viedeň

Informácie:  
www.azw.at/event.php?event_id=1046

SerViS 
Zahraničné poDujatia

Z kalendára podujatí IFLA 
a eFLA
Zvýšenie výkonu miest – workshop
Termín konania: 3. – 4. mája 2010
Miesto konania: Praha (Česká republika)
Informácie: www.unece.org/Welcome.htm

ReAL cORP 2010
Mestá pre každého – životaschopné, zdravé,  
prosperujúce 
Termín konania: 18. – 20. máj 2010
Miesto konania: Viedeň (Rakúsko)
Informácie: www.corp.at

uRBIO 2010
Medzinárodná konferencia mestskej biodiverzity 
a dizajnu
Termín konania: 18. – 22. mája 2010
Miesto konania: Nagoya (Japonsko)
Informácie: www.jilac.jp/uRBIo2010/ 

14. medzinárodný seminár technológie  
konzervácie dreva
Termín konania: 24. máj – 2. júl 2010
Miesto konania: oslo (Nórsko)
Informácie: www.iccrom.org 

Digital Landscape Architecture 2010
Medzinárodná konferencia o informačných  
technológiách v krajinnej architektúre
Termín konania: 27. – 29. mája 2010
Miesto konania: Aschersleben (Nemecko)
Informácie: www.kolleg.loel.hs-anhalt.de/studien-
gaenge/mla/mla fl/conf/index.thm

47. svetový kongres Medzinárodnej únie  
architektov
harmónia a prosperita
Termín konania: 27. – 29. máj 2010
Miesto konania: Suzhou (Čína)
Informácie: www.ifla2010.cn 

explicit Architecture
Lukas Göbl, oliver ulrich, Boris Steiner
Čierne na bielom
Manifest prečíta Barbara kramer

Termín čítania: štvrtok 6. máj 2010 o 19.00 h.
Termín trvania výstavy: 14. apríl – 15. máj 2010
otvorené denne okrem nedele a pondelka
utorok – piatok od 14.00 h do 18.30 h a v sobotu 
od 11.00 h do 14.00 h
Miesto konania: Galerie Atrium ed Arte, 
Lerchenfelderstr. 31, A-1070 Viedeň 
Informácie: www.atrium-ed-arte.at alebo  
email:office@atrium-ed-arte.at

Bytová výstavba vo Viedni – 
inovačná, sociálna,  
ekologická
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – Neue 
halle, Museumplatz 1, Viedeň

Termín otvorenia: streda, 5. máj 2010 o 18.30 h 
Termín konania: 6. máj 2010 – 10. jún 2010
kurátor výstavy: Architekturzentrum Wien
otvorené denne okrem pondelka.
utorok – piatok: 11.00 – 18.30 h, sobota – nedeľa 

13.00 -17.00 h.
Výstava približuje ucelený pohľad na vývoj bytovej 
výstavby vo Viedni, od jej začiatkov v rokoch 1920 
– 1930 až po súčasnosť.
Informácie:  
http://www.azw.at/event.php?event_id=1051

Architekturtage 2010

Dni architektúry 2010

Počas dvoch dní sa vo všetkých spolkových kraji-
nách Rakúska uskutočnia zaujímavé výstavy,  
diskusie, odborné prehliadky stavieb, prednášky... 
Tak ako i po minulé ročníky budú sprístupnené 
architektonické ateliéry. 

Bohatý program je pripravený tiež pre deti  
i mládež – ponúka rôzne formy ako zažiť architek-
túru na vlastnej koži. 

Termín konania: 28. – 29. 5. 2010
Informácie a podrobný program:  
www.architekturtage.at

Výstava Fenomén Baťa  
v zlínskej galérii
V Domě umění 13. apríla 2010 otvorili reprízu 
divácky úspešnej výstavy Fenomén Baťa – zlínská 
architektura 1910 – 1960. Vznikla v spolupráci 
s Národní galerií v Prahe v roku 2009. Premiéru 
mala vo Veľtržnom paláci a reprízu v reprezentatív-
nych priestoroch Pinakothek der Modern 
v Mníchove. Vzbudila až nečakaný záujem verej-
nosti a navštívilo ju vyše 100 tisíc divákov. 

Autorky a kurátorky sú  Ladislava horňáková  
a Radomíra Sedláková. V Domě umění v Zlíne bude 
výstava trvať do 29. augusta 2010. 

Výstava je v Zlíne redukovaná s ohľadom na 
možnosti tretinovej výstavnej plochy. Najväčším 
exponátom bude ale samotný Zlín, ktorý záujem-
com priblíži rad sprievodných akcií k výstave.
Info:www.kgvu.zlin.cz

Zbližovanie regiónov

Pilotný projekt mobility európskych architektov 
V rámci projektu bude žiadateľ o účasť na projekte 
vyzvaný na vypracovanie návrhu súvisiaceho s kon-
krétnou územnou a priestorovou situáciou v jed-
nom z troch zúčastnených miest, ktoré sú v Prahe, 
Dubline a Paríži.

Výzvu na účasť zverejnenia na webových strán-
kach  eFAP (www.efap-fepa.eu), v časopise A10 a 
„newsletteri“ eFAP.



V čísle 02. 2010
Workshop Twin city košice-Prešov
Jarmila Bencová: elipsa pre Palladia
eva Borecká: Architekti  
Franz Wimmer a endre Szönyi –  
125. výročie narodenia

Timea Lucová: hexagonálne štruktúry, projekt z worskhopu Twin city košice-Prešov

Andrea Palladio: Villa Foscari „La Malcontenta“, pohľad a pôdorys Architekti Szönyi a Wimmer: kaplnka vo Vrbovom. Foto: eva Borecká
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