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Katarína Zavacká
K najvýznamnejším zrkadlám 
architektúry novej moci tak patria 
čierne stavby. Bez ohľadu na ich 
veľkosť či výzor svedčia už tým,  
že si vôbec dovoľujú vznikať 
a beztrestne pretrvať.

7
Ján Pernecký 
Štát, napriek tomu, že jeho súčasní 
predstavitelia sa hlásia k etatizmu, 
už nie je koordinátorom činností 
a určite nemá byť kontrolórom  
či cenzorom umenia.

19
Jan Fibinger
Záleží len na morálnej, 
vzdelanostnej a kultúrnej úrovni 
spoločnosti a jej predstaviteľov 
a na úrovni tvorby a dodržiavania 
zákonov, aby sa veci pohli 
k lepšiemu.

Náš konský komplex

Okrem iných komplexov, ktoré súvisia s našou mladou národnou identitou 
sa v poslednom období odhalil aj „konský komplex“. Nemáme poriadnu  
jazdeckú sochu. Všetci v Európe ju majú. Keď si tieto sochy naši susedia  
stavali, my sme ešte neexistovali ako štát. Máme slušného Donnera v dóme, 
ale nemáme vzopätého koňa s kráľom, palatínom či zbojníkom na námestí, 
lebo nemáme ani poriadne námestie. Hitparádu svetových jazdeckých sôch 
vedie antický Marcus Aurélius v Ríme. Renesancia nám zanechala Dona-
tellovho Gattamelattu, Verochiovho Coleoniho, Giambolognovho Cosima I. 
a Filipa III. Česi majú Sv. Václava od Myslbeka i Žižku od Kafku, o ktorej  
sa hovorí, že je najväčšia jazdecká socha na svete. Vo Viedni stoja monu-
mentálne kompozície jazdeckých sôch. Berlín je vyzdobený pruskými  
kráľmi na koňoch. Najčarovnejšie sú jazdecké sochy v Turíne so savojskými 
vojvodcami. Tieto šperky svetového klasického sochárstva už nedobehneme. 
Namiesto kópií klasických sôch by sme mali rozmýšľať na plnohodnotných 
súčasných symboloch našej štátnosti a histórie. 

J .  B A H N A

V y C H á D z A  O D  R O K u  1 9 9 1

Jún  2010
www.archinet.sk. forum

www.sasarch.sk

20.  ročník



© SaS 2010
Vydáva Spolok architektov Slovenska, člen uIA (union Internationale des Architectes)  
vo Vydavateľstve SAS a Štefan Moravčík. Ročník XX.
Šefredaktor Vydavateľstva SaS: PhDr. Peter Mikloš, redaktor: Mgr. Peter Gula,  

grafika: Fero Jablonovský, realizácia: FO ART, s. r. o., adresa redakcie: FÓRuM ARCHITEKTÚRy,  
Panská 15, 811 01 Bratislava 1, tel.: 02. 544 312 68, fax: 02. 544 357 44, e-mail: forum@euroweb.sk,  
web: www.archinet.sk. forum, www.sasarch.sk, adresa inzercie: ARCHINFO, Selčianska 118, 976 11 Selce, 
tel.: 0905 525 595, e-mail: archinfo@archinfo.sk 
za obsah a pôvodnosť príspevku zodpovedá autor. Publikujeme aj názory, ktoré nemusia  
odrážať stanovisko redakcie.
ISSN 1366-0264 

8
Tomáš Šebo 

 Emanuel Zatlukaj 
Igor Lichý 

ITB Architekti s.r.o.
Business centrum Wallenrod

12
Hemma Fasch  

Jakob Fuchs
Škola v Schwechate

14
Rafael de La-Hoz 

Castanys
Telefónica – Distrito C

88

1212

1414



3FóRum ARCHITEKTúRy
6. 2010

Aká je vlastne slovenská neskorá 
moderna?

Slovenskí teoretici a historici architektúry sa pokúšajú zaška
tuľkovať vývoj moderny na Slovensku. Profesor Zervan pred
stavil v monografii k 60. výročiu VŠVU vývoj termínov a svoje 
vlastné triedenie osobností moderny. Docent Šimkovič v časo
pise ARCH sa tiež zaoberal témou moderny na Slovensku. 
Docentka Moravčíková predniesla v Prahe prednášku 
o monumentalite slovenskej neskorej moderny. Českí  
architekti boli určite „obohatení“ objavom monumentality 
u svojho menšieho brata. Oni ten komplex z monumentality 
nemajú, aj keď zopár exemplárov sa aj u nich nájde. 
(Zjazdový palác, Hotel Fórum, ČS rozhlas...) Na základe 
tejto prednášky ju oslovil Ján Pernecký k prezentácii na 
pôde Spolku architektov Slovenska v rámci tretieho večera 
Rese talk. Ako oponentov si vybral architektov, ktorí zažili 
obdobie 60. a 70. rokov a vtedy pracovali v ústavoch  
s prominentmi neskorej moderny. Ich pohľad na neskorú 
modernu a roky normalizácie je iný ako prezentuje Henrieta 
Moravčíková. Neskoromoderná monumentalita bola  
vo viacerých prípadoch vyjadrením politických ideí vládnú
ceho režimu. 

Po dvoch teoretických večeroch sa tento tretí dotýkal kon
krétnej témy. Pôvodne to mal byť monumentalizmus, v sku
točnosti to bolo skôr hľadanie definície neskorej moderny  
na Slovensku. Analyzoval sa pojem neskorej moderny, pre
tože ani najznámejšiu Jencksovu definíciu obdobia predná
šajúca nepredniesla. Organizátor pripravil vstupné materiály, 
ale už práve v nich bol základ pochybností zaužívaného trie
denia. Boli tam vedľa seba architektonické diela realizované 
začiatkom šesťdesiatych rokov i koncom osemdesiatych 
rokov. Boli tam monumenty i celkom humánne diela.  
Už tu bolo vidieť, že so zatriedením moderny je to nejasné  
aj mladej generácii. Ján Bahna upozornil na potrebu odlišo
vať 60. a 70. roky. Podobne je nie možné porovnávať 
Milučkého a Matušíka s Dedečkom. Preto medzi monumen
tálnu neskorú modernu nepatria krematórium, VŠP Nitra, 
Hotel Kyjev, Pamätník SNP. To bola ešte klasická moderna 
šesťdesiatych rokov. Docent Šimkovič spomínal na situáciu 
Stavoprojektu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch, 
kedy väčšina ateliérov chrlila panelové sídliská a Dedeček 
mal vyčlenený ateliér pre projektovanie atypických objektov. 

O tom, že či pretransformuje Palazetto dello sport, Breuera, 
Brazíliu či Bakemu do svojich monumentov mu nehovoril 
ani Ústredný výbor... Svoje zákazky nezískaval zo súťaží. 
Z ďalších príkladov na letáku treba chápať most SNP ako 
odvážne inžinierske dielo. Bytovka na Fučíkovej ulici je  
dobrým príkladom štrukturalizmu. Československý rozhlas 
a Československá televízia sú objekty, ktoré sú monumen
tálne svojou spoločenskou výnimočnosťou. Architekt Svetko 
mal monumentalitu v krvi. Robil monumentálne aj rodinné 
domy. Bol to monumentálny človek, vodca, politik. Zostáva
júce Dedečkove stavby: SNG, archív a Incheba sú typické 
príklady aplikovania modernistických teórií do manieristic
kého neskoromoderného socialistického monumentalizmu. 
Realizácia Zjazdového paláca (Domu odborov) mala jasný 
politický kontext, podobne ako v Prahe.

Situácia v osemdesiatych rokoch už bola iná. V architektúre, 
podobne ako v spoločnosti sa začali diať zmeny. Popri ofici
álnej monumentálnej architektúre sa formovali nové prúdy 
reagujúce na svetové dianie. Konali sa neoficiálne stretnutia 
so zahraničnými architektmi. Ján Bahna situáciu označil  
slovami: „Chceli sme byť Európania, nie East, kam by nás 
ľavicoví intelektuáli z Rakúska chceli zaradiť. Naša generá
cia ten pocit otvorenosti zažila v rokoch 1966 – 69, a to nás 
poznačilo. Neštudovali sme neskoromoderný monumentaliz
mus.“

Niektorí pozitivisti i pani Moravčíková sa pokúšajú presved
čiť verejnosť a mladú generáciu, že to nebolo u nás tak zlé. 
Keď si však zrovnáme situáciu u nás so susednými kraji
nami, vychádzame z toho ako snáď najkonzervatívnejší  
člen RVHP. Tomu zodpovedal aj stav oficiálnej architektúry. 
Maďari mali Makovcza, Česi SIAL, Bulhari Stoilova 
a Bienále architektúry v Sofii, Poliaci sa dávno presadzovali 
aj v Západnej Európe, Rumuni mali kontakty na Paríž,  
aj keď žili v tvrdom Ceausescovom režime. S Juhosláviou 
sme sa nemohli vôbec porovnávať. Takýto stav našej archi
tektúry sme zdedili po roku 1989.

V  jednostrannom interpretovaní ako to bolo prezentované 
na prednáške je čitateľná nedostatočná informovanosť 
a zjednodušovanie histórie. Naša historiografia a teória 
architektúry je mladá, preto by bolo etické spracovávať 
v štátnych ústavoch toto zakladajúce obdobie z overených 
prameňov a nie jednostranne a manipulovane. Alebo dvad
sať rokov stačilo a je tu retromoderna v súčasných vežových 
monumentoch? Podobných dvadsať rokov sme už zažili 
v 70. a 80. rokoch. 

J M B a

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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Architektúra moci

Nie všetci ľudia vnímajú architektúru rov-
nako. Inak sa na ňu pozerajú profesionáli, 
inak tí, ktorým jej výsledky denne slúžia, 
alebo by aspoň mali. Aj pohľady laikov sa 
však rôznia. Niekoho zaujíma v prvom rade 
to, kedy už bude môcť sám bývať, aký to 
bude byt a kde, či bude v dosahu rýchly 
spoj do práce a množstvo iných detailov, 
ktoré by mali spríjemniť život človeka v jeho 
produktívnom i postproduktívnom veku. 
zaujatý pohľad okoloidúcich môže prezrá-
dzať uvažovanie, či by v takom dome chceli 
bývať a prečo, no mnohí vnímajú aj tie 
stavby, v ktorých s určitosťou nikdy bývať 
nebudú, ako súčasť svojho života, ktoré im 
svojím zovňajškom spríjemňujú alebo špa-
tia výhľad na svet. Patrím k tým posledným. 
Nie som vzdelaná v architektúre, ba možno 
povedať, že i ja väčšinou hľadím na jednot-
livé budovy z pohľadu „spotrebiteľa“. 

Páčia sa mi budovy postavené v tridsia-
tych rokoch minulého storočia, ktoré sú 
charakteristické vzdušným vzhľadom, pod-
poreným širokými oknami, lodžiami a na 
najvyšších poschodiach terasami. Vtedajší 
rozmach modernej architektúry v Česko-
slovensku mi symbolizujú predovšetkým 
pražské činžiaky. Pôsobia slobodne, človek 
má pocit, že v nich môže voľne dýchať. 
Tento typ domov sa však staval aj v ostat-
ných mestách medzivojnového štátu, od 
Ašu po Chust. Od malička som sa rada 
chodila pozerať aj na niektoré úradné 
budovy či rodinné domy, napríklad vilu 
Janka Jesenského či zuzky zgurišky. 
Dodnes vo mne rezonuje aj zvláštny dojem, 
ktorý na mňa vtedy robili dva bratislavské 
činžiaky, Manderlák a dom na rohu Šanco-
vej a Mýtnej, ktoré – hoci boli civilné – 
akoby niesli pečať moci. Mala som a stále 
mám pocit, že akosi vyčnievajú, prekážajú 
v ceste a mali by byť posunuté o nejaké 
metre dozadu. Otec mi vtedy povedal,  
že za to môže moc peňazí. Jeden dom som 
nemala rada a nemám dodnes. Volali sme 
ho nemecký dom, nielen pre jeho vzhľad 
a preto, že ho cez vojnu postavili Nemci,  
ale vedela som, že sa využíval na gesta-
pácke výsluchy. Bol to dom, v ktorom mizli 
ľudia. Neskôr sa tam nasťahovali revolučné 
odbory a tuším sú tam dodnes.

Sympatickým dojmom ešte pôsobili aj 
niektoré povojnové stavby. Napríklad domy 
tzv. dvojročnice blízo terajšieho minister-
stva zahraničných vecí a najmä sídlisko 

Dynamitka, ktoré dal pre jej pracovníkov 
postaviť vtedajší riaditeľ fabriky. za to, že 
nechal postaviť moderné domy s infraštruk-
túrou, so zakomponovanými obchodmi, 
plavárňou, štadiónom, a to všetko v zeleni, 
ho chceli zavrieť za sabotáž. Podľa predstáv 
súdruhov malo pracujúcim stačiť len pár 
štvorcových metrov na prespanie. Naplnili 
ich výstavbou domov len o čosi lepších než 
povestné sovietske „chruščovky“, ku kto-
rým v Bratislave patrilo sídlisko „HáBéVé“ 
(hromadná bytová výstavba), vulgo Habeš, 
v Krasňanoch. Vysoká koncentrácia rodín 
s malými deťmi a sprievodná „výzdoba“  
na sušiacich šnúrach po celom areáli mu 
vyslúžili i ďalšiu prezývku „plienková koló-
nia“. Aj tento typ domov jasne vyjadroval 
vzťah moci k ovládaným občanom. Našťastie 
toto obdobie výstavby netrvalo až tak dlho, 
no i tak tvrdo poznačilo mestá kasárenskou 
formou civilného osídlenia. Nasledovala 
fáza už vylepšeného „socialistického rea-
lizmu“, ktorý necharakterizovali len prezdo-
bené fasády s maľbami robotníkov s roľníč-
kami, ale i nehorázne mrhanie peňazí na zle 
postavené domy. Na trávnikoch nad nezai-
zolovanými potrubiami teplovodov na 
ústredné kúrenie kvitli sedmokrásky aj 
počas najtuhších mrazov. No čo, veď sme 
to platili všetci a  pomáhalo to plniť a pre-
kračovať plán – či už stavbárom alebo tep-
lárňam. Vplyv tejto architektúry moci nás 
dobieha aj dnes, napríklad vo forme škan-
dálov s peniazmi za emisie, ktoré mali byť 
investované do zatepľovania predovšetkým 
týchto lacno/draho postavených domov.

Mestá a dediny poznačila nielen 
výstavba, ale i deštrukcia. Napríklad,  
tá sprevádzajúca výstavbu mosta SNP.  
Ak by bol postavený inak, nemuselo byť 
jeho dôsledkom búranie a vyľudnenie 
dovtedy živej štvrte. Ale z hľadiska moci  
bol ideálny, veď v prípade „potreby“  
sa mohli tanky dostať do centra rýchlo 
a priamo. K dôkazom barbarstva a opovr-
hovania dedičstvom, ktoré malo zostať ako 
dôkaz o šikovnosti a kultivovanosti obyva-
teľov z minulých storočí, patria aj zrúcané, 
poškodené a vyrabované kaštiele, zámky  
či veľkostatky. za mnohé uvediem zážitok 
pôvodného zamestnanca kaštieľa v Kočov-
ciach. Do objektu vtrhli príslušníci Štátnej 
bezpečnosti (alebo to boli milicionári) a po 
vyhnaní pôvodného majiteľa ho úplne vyra-
bovali. Rozobrali a odvliekli ešte aj pre-
krásne stavané kachle. A kam sa asi podeli 
prenádherné dvere, ukradnuté z nejakého 
kaštieľa a umelo vsadené do vchodu jednej, 

asi riaditeľskej, kancelárie v bratislavskom 
Dome československo-sovietskeho priateľ-
stva? Koľko kultúrneho bohatstva sa stihlo 
za tých štyridsať rokov zničiť!

Rok 1989 mal byť otvorením dverí ku 
slobode myslenia a tvorby. Prejavilo sa to 
i na vzhľade miest a dedín. V prvom rade 
chodca upútajú farby, ktoré nahradili ošar-
panú šeď domov, a tým zmenili ich smutný 
výzor. Je však veľmi citeľné, že duch veľ-
kých šancí a slobody konania jednotlivcov 
prišiel do prostredia, kde celým generáciám 
atrofoval zmysel pre dodržiavanie pravidiel 
a chýbali tak aj funkčné mechanizmy ich 
vytvárania aj vynucovania. V umelo predl-
žovanom chaose a neistote (stačí si spome-
núť na situáciu okolo vytvárania funkcie 
hlavného architekta mesta a zápas za jeho 
kompetencie či ťahanice o nový územný 
plán), bolo málo prekážok brániacich mrza-
čeniu mesta. Násobilo ho prednovembrové 
dedičstvo ignorovania práva. Verejná 
mienka, privyknutá na privilégiá a výnimky 
pre papalášov, tento spôsob nerovnosti 
akceptovala aj po zmene režimu. Rovnako 
pretrvala aj stratégia „nejako sa vybaví“, 
v tomto konkrétnom prípade pretavená  
na postup „postaviť a potom zlegalizovať“. 
Ako voľakedy garáž na dvore, tak dnes 
priamo vilu vo vinici či hotel v centre 
mesta. K najvýznamnejším zrkadlám  
architektúry novej moci tak patria čierne 
stavby. Bez ohľadu na ich veľkosť či výzor 
svedčia už tým, že si vôbec dovoľujú vzni-
kať a beztrestne pretrvať.

K ATA R í N A  z AVA C K á  
Ústav štátu a práva SAV

JuDr. Katarína zavacká, CSc. je vedeckou pracovníčkou 
Ústavu štátu a práva SAV. Venuje sa výskumu vývoja 
totalitného práva, predovšetkým na území Slovenska. 
zoznam jej publikovaných výsledkov výskumu je uverej-
nený na webovej stránke Ústavu štátu a práva SAV. 

architektúra 
a SpoločnoSť

p o h Ľ a D
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Rozhovor s Romanom Talašom,  
predsedom Inštitútu urbánneho rozvoja

IuR hľadá cestu k synergii 
hodnôt pre lepší život 
v mestách a obciach

„Naše pôsobenie nebude založené na  
kritike, ale na pozícii navrhovania nových 
riešení, získaných spoločným konsenzom  
čo najširšieho spektra odborníkov,“ povedal 
v rozhovore o plánovanom poslaní Inštitútu 
urbánneho rozvoja (IuR), ktorý založili 
v apríli 2010 v Bratislave, jeho predseda 
Roman Talaš. V rozhovore priblížil dôvody 
založenia a najmä zámery a ciele inštitútu.

Prečo ste sa rozhodli založiť neziskovú organizá-
ciu s takýmto zameraním, myslíte si, že nájde 
priestor na uplatnenie?
Dôvod je veľmi jednoduchý: všetci, ktorí sme sa 
spoločne podujali založiť inštitút, sme presvedčení, 
že naše návrhy a stanoviská by mohli zlepšiť 
prostredie života nás všetkých. Mám na mysli 
ovplyvňovanie tej časti životného prostredia, kam 
zasahuje – či už pozitívne alebo negatívne – človek, 
teda väčšie či menšie sídla, mestá a obce, kde 
bývame, pracujeme, oddychujeme, a to s cieľom, 
aby sa nám tu všetkým žilo krajšie, hodnotnejšie, 
plnšie. Aby sme mohli spontánne povedať: toto  
je pekné mesto, tu by som chcel žiť, tu rád žijem!

To, či si inštitút nájde priestor na prezentáciu 
názorov, záleží predovšetkým od toho, ako sa nám 
podarí postupne si získať vo verejnosti i v odbor-
ných kruhoch vážnosť a akceptovateľnosť našich 
návrhov.

Ako to chcete docieliť?
Tým, že inštitút nebude v nijakom prípade prezento-
vať výlučne názory jednej skupiny, napríklad len 
architektov či iba developerov. Chceme získať  
a do činnosti inštitútu zapojiť naozaj široké spek-
trum odborníkov zastupujúcich čo najviac článkov, 
ktoré sa podieľajú na vytváraní, respektíve udržia-
vaní a obnovovaní prostredia. Názory, ktoré bude 
inštitút prezentovať, vzniknú na základe slobodnej, 
nezávislej, odbornej diskusie. Som presvedčený,  
že takýmto spôsobom získané renomé určite osloví 
verejnosť a postupne si získame aj jej dôveru. Veď 
v hre sú odborníci z nemalej skupiny, ktorá vytvára 
významný podiel na tvorbe hospodárskeho pro-
duktu našej krajiny. Stačí, keď si vezmeme staveb-
níctvo, ktorého momentálny krízový útlm výrazne 
poznačil ekonomiku.

Čerpáte isté skúsenosti, prípadne inšpiráciu  
zo zahraničia?
Myšlienka takéhoto inštitútu nie je vo svete nová. 
Inšpirovali sme sa podobnými inštitúciami, aké 
pôsobia napríklad v Kanade niekoľko desaťročí. 
Verejnosť ich názory a prácu akceptuje. Podobná  
je aj naša predstava – pracovať na vysokej profesio-
nálnej úrovni, v práci komisií združovať odborníkov, 
ktorí sú autoritami, a ich názor spoločnosť akcep-
tuje. O založení inštitútu u nás komunikujeme asi 
trištvrte roka. Do dnešného času sme sa nestretli 
s negatívnou reakciou, naopak, tí, ktorých sa prob-

lematika priamo dotýka, vítajú, že je založená na 
platforme názorov, zbierania skúseností z rôznych 
pohľadov, hľadania optimálnych riešení, a nie kon-
frontácie alebo kritiky. zaznievajú aj skeptické 
ohlasy, ale to je pri takomto široko nastavenom 
projekte pochopiteľné. 

možno na Slovensku v posledných rokoch, alebo 
vôbec, hovoriť o dodržiavaní pravidiel v urbán-
nom rozvoji? V akom stave sa nachádza?
Každé mesto, sídlo má vypracovaný určitý plán 
územného rozvoja. Takéto plány sú zvyčajne pripra-
vované na dlhé obdobie, čiže isté pravidlá rozvoja 
sú dané a mali by sa rešpektovať. Otázkami sú skôr 
ich funkčnosť, flexibilnosť, ako odzrkadľujú spolo-
čenský vývoj, ako reagujú na meniace sa požia-
davky, ako sú v nich určené dlhodobé aj krátkodobé 
ciele, aká je stratégia rozvoja a podobne. Možno, 
napríklad staré územné plány dodržiavať v trhovej 
ekonomike? Dnes sa ukazuje, že konkrétne plánovať 
a stanoviť istý smer rozvoja na desiatky rokov 
vopred je náročné. Otázna začne byť strategická 
záväznosť plánu. A práve v tomto bode môže nastať 
porušenie pravidiel, ktoré spomínate v otázke.  
Ak budú plány pružné a flexibilné v udržateľnom 
kontexte dlhodobého rozvoja, budú poskytovať 
priestor súčasným požiadavkám vývoja a vyhneme 
sa možnému obchádzaniu a špekuláciám. 

Nedôjde potom k situácii, že ten, kto má silnejšie 
lakte alebo veľmi veľa peňazí, vo „flexibilnom“ 
územnom pláne presadí zmeny bez ohľadu na to, 
či sú alebo nie v prospech verejnosti?
Myslím si, že je načase, aby sa kľúčovým faktorom 
v územnom plánovaní, no aj v širšom všeobecnej-
šom ponímaní spoločnosti stala hodnota. Istú hod-
notu má pozemok, hodnotu má aj možnosť niečo na 
tom pozemku zrealizovať, postaviť, hodnotiť môžeme 
rozmanité vplyvy, ktoré určujú výslednú hodnotu 
územia. V otázke ste naznačili problém, ktorý sa 
zaiste stane jednou z centrálnych tém nášho inšti-
tútu: ako zabezpečiť, aby nastala vyváženosť financo-
vania a hustoty zástavby verejných priestorov. 

mnoho pozemkov vo veľkých i menších mestách, 
ako aj v obciach, sa dostalo do súkromných rúk, 
často aj šikovným využitím momentálnej situácie, 
o slovo sa prihlásili reštituenti. Vidíte možnosť 
ovplyvniť, aby si s pozemkami či nehnuteľnosťami 
neurobili, čo chcú, nehľadiac na verejnosť?
Na to, že nehnuteľnosti niekto vlastní, sa musíme 
pozerať ako na fakt, ktorý sa nedá zmeniť. 
Jednoducho je to tak. Možnosti inštitútu vidíme 
práve v rovine návrhov, čo s nimi podniknúť. Kým 
totiž niekde vznikne stavba, treba prejsť dlhú cestu, 
je to komplexne náročný proces. A počas neho si 
možno položiť množstvo otázok, ako naložiť 
s danou nehnuteľnosťou – pozemkom, budovou – 
aby vzniklo niečo, v čom sa nebude zohľadňovať len 
jednostranný zámer, ale aj niečo na zveľadenie 
verejného priestoru. Rovnako škodlivé môže byť 
precenenie alebo podcenenie hodnoty všetkých 
vstupov, o ktorých som už hovoril.

Ako by mala situácia vyzerať v ideálnom stave? 
Ideálny stav sa dá pomenovať opäť veľmi jednodu-
cho. Ak budú pred kúpou pozemku známe jasné 
pravidlá, vylúči sa neistota budúceho vývoja investí-
cie, teda čo na pozemku postavia a ako stavbu 
začlenia do jestvujúceho prostredia. V súvislosti 
s pravidlami by som pomenoval tri prvky – priemy-

sel developmentu so všetkými jeho súčasťami, 
ktorý prostredie vytvára, ďalej je to verejnosť, ktorá 
vytvorené prostredie užíva, a napokon štátne inšti-
túcie, ktoré definujú procesy a dohliadajú na ne. 
Vyváženosť medzi týmito prvkami predstavuje cestu 
k dosiahnutiu ideálneho stavu a možno aj priamu 
záruku dodržiavania pravidiel. 

Ako jeden z cieľov IuR uvádzate sústrediť sa  
na vyvážený a dobre naplánovaný rozvoj miest 
a obcí. Dá sa to, keď v posledných rokoch nastal 
priam nekontrolovaný rozvoj našich sídel 
a mnohé už zvrátiť nemožno?
Všetko závisí od miery radikálnosti. Búrať sa však 
jednoducho nedá. To, čo vidíme okolo nás, sú 
výsledky toho, čo dopustila spoločnosť, teda –  
či sa nám to páči alebo nie – my všetci. Teraz  
sme na ťahu opäť. Aj preto vznikol inštitút. Myslím 
si,že by sme mali začať hľadať, nájsť a najmä  
uplatňovať kultúru priestoru. To sa však opäť dostá-
vame k už spomínaným pravidlám hry. Ak si  
ich definujeme a budeme akceptovať, potom  
sa k ideálnemu stavu dopracujeme tým, že ich 
budeme dodržiavať. 

Hovoríte o úsilí združiť profesijné skupiny pôso-
biace v tejto sfére a koordinovať ich spoluprácu. 
Znie to ambiciózne, no konkrétne kroky zrejme 
nebudú jednoduché. Ako si to predstavujete?
Aktivita inštitútu nebude spočívať v tom, že by sa 
zaoberal konkrétnymi projektmi, istými územiami 
a podobne. Naopak, naším cieľom je zlepšiť pro-
cesy, ktoré vedú k možnosti vzniku dobrého urbán-
neho prostredia. Pôjde predovšetkým o súčinnosť 
pri vytváraní územných plánov, prijímaní vyhlášok, 
smerníc, zákonov, ktoré sprevádzajú a ovplyvňujú 
tento proces. Ešte raz podčiarkujem, že nebudeme 
kritizovať, ale citlivo počúvať všetkých, ktorých  
sa riešenie dotkne, navrhovať, poskytovať pohľady 
na problematiku zo všetkých možných uhlov.  
Verím, že aj u pracovníkov verejnej správy nájdeme 
potrebnú pracovnú pôdu a staneme sa partnermi 
pri hľadaní čo najlepšieho spôsobu využívania 
jestvujúceho prostredia a vytvárania nového. 

Bude vás mať kto počúvať?
Predpokladáme, že o našich návrhoch a názoroch, 
ktoré vzniknú na základe vnútornej interakcie čle-
nov, množstva odborníkov, širokého spektra sub-

r o z h o V o r
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jektov, a teda budú dostatočne overené, sa rozvinie 
verejná diskusia. A do nej by mali intenzívne vstu-
povať aj tí, ktorí využívajú výsledky práce architek-
tov, developerov, stavbárov a celého spektra profe-
sií, podieľajúcich sa na procese vzniku stavby a jej 
okolia. Aby sa konečne začalo ťahať za jeden povraz 
smerom k peknému, príjemnému, ohľaduplnému 
a žičlivému urbánnemu prostrediu. 

Dá sa nájsť spoločná reč napríklad s develo-
permi, ktorí majú – veľká česť výnimkám – 
predsa len iné záujmy ako architekti a urbanisti?
Práve tým, že inštitút už teraz združuje veľmi širokú 
paletu subjektov – architektov, projektantov, zástup-
cov spoločností, ktoré tvoria infraštruktúru, teda 
elektrární, plynární, teplární a podobne, bankový 
sektor, právnikov a iných – môžu sa zrodiť vynika-
júce komplexné riešenia. V prostredí predsa málo-
kedy prerazí len jeden názor, jedna cesta, či – inak 
povedané – jeden záujem. Podobne to bude aj 
v inštitúte. Od združenia viacerých odborných  
subjektov a diskusie založenej na vlastnej aktivite  
si sľubujeme vygenerovanie všeobecného názoru, 
pravidla, ktoré bude prijateľné pre všetkých. uhly 
pohľadu, názory, požiadavky budú skutočne rozma-
nité, mnohé možno prekvapia, ďalšie budú inšpira-
tívne. Budem konkrétny: iné chce od nového bytu 
matka malého dieťaťa, iné starší manželia, inak sa 
na využitie priestoru pozerá ochranár, inak develo-
per... Samozrejme, že developerovi ide o najlepšie 
zúročenie financií, no práve dobré návrhy môžu 
v efektívnejšom vynaložení financií výrazne pomôcť, 
dokonca ho aj zásadne ovplyvniť. Ak sa vygenerujú 
dobré pravidlá, nemôže dôjsť k zlému využitiu 
priestoru... Dôkazom, že idea inštitútu oslovila  
aj zdanlivo nezlučiteľné skupiny, je fakt, že záujem 
o členstvo v inštitúte má viacero významných  
subjektov.

Nepomohla vzniku inštitútu aj momentálna  
menšia aktivita v stavebníctve, zapríčinená  
krízou?
Opäť sme pritom, že tvorcovia územných plánov 
musia myslieť v širokých súvislostiach času aj 
priestoru. Momentálne nastal útlm, tendencia  
v stavebníctve sa uberá skôr smerom k obnovova-
niu, zveľaďovaniu už jestvujúceho. Nastala však – 
čo je veľmi dobré a potrebné – príležitosť zamyslieť 
sa nad kvalitou, lebo v predchádzajúcich obdobiach 
často víťazila masovosť, a, priznajme sa, aj nekva-
lita. Súčasný stav ponímam ako otváranie nových 
možností. Stavať sa však bude vždy. Úlohu inštitútu 
v súčasnej situácii vidím v takom nastavení proce-
sov, aby sa prijaté pravidlá dodržiavali v rôznych 
meniacich sa podmienkach, spoločenských aj hos-
podárskych. 

Aký predpokladáte vývoj vzťahu IuR k ochrancom 
životného prostredia, „zelenej“ problematike? 
Ďakujem za túto otázku, pretože mnohým by sa 
mohlo zdať, že pôsobenie inštitútu pôjde v podob-
nom smere ako rôzne ochranárske združenia. Ich 
pôsobenie si veľmi vážim, no cesta inštitútu je iná: 
nechceme nahrádzať aktivity odborných či dobro-
voľných zoskupení, ale vytvoriť priestor na syner-
gický efekt skúseností a výsledkov spomínaných 
aktivít, aby navrhované riešenie, respektíve pravidlo 
zohľadňovalo čo najširšiu zhodu názorov. V tom 
vidíme aj základ úspechu práce inštitútu. 

Neobávate sa, že z ostatných častí Slovenska 
nepocítite takú výraznú podporu či účasť, keďže 
inštitút vzniká na pôde Bratislavy a „bratislavo-
centrizmus“ niekedy neprávom rezonuje v našej 
krajine ako niečo negatívne?
Je prirodzené, že takáto aktivita vzniká v hlavnom 
meste, pretože v ňom sa koncentrujú činnosti na 
úrovni celého štátu. Metropola je reprezentantom 
celej krajiny. Témy rozvoja urbánneho prostredia  
sú však témami každého mesta, sídla, i tej najmen-
šej obce, pretože dobré „pravidlá hry“, o ktorých 
zavedenie inštitútu ide a vďaka ktorým môžu vznik-
núť pekné projekty, sa týkajú celej krajiny. Aby som 
bol čo najkonkrétnejší: napríklad stavebný zákon  
nie je lokálne vymedzený, má pôsobnosť a musí sa 
dodržiavať na celom území SR, týka sa veľkomesta 
i najmenšej obce – tak aký „bratislavocentrizmus“? 
Aj týmto vyzývam k celoslovenskej aktivite. 

Často používate spojenie pekné životné prostre-
die. môžete opísať, čo si pod tým predstavujete?
Priblížim to na príklade: väčšina z nás rada cestuje, 
spoznáva nové. Pekné životné prostredie je podľa 
mňa to, kde sa cítime dobre a príjemne, spontánne 
si miesto odfotíme a vedeli by sme si tam predsta-
viť prežiť život. Ja som urbánny človek, rád navšte-
vujem mestá, centrá a pozorujem ich nielen ako 
architekt, ale najmä ako užívateľ, všímam si histo-
rické súvislosti vytvárania mesta, infraštruktúru, 
ako nové prvky „zapadnú“ k tým starším... Mám  
rád Paríž s jeho atmosférou funkčnosti starého 
a nového, vynikajúci príklad je Barcelona, kde jej 
predstavitelia podnietili pozoruhodný rozvoj, no 
milé sú aj malé obce v strednej Európe či škandi-
návska výstavba. Samozrejme, aj doma je veľa 
miest s mimoriadnym potenciálom. Tu však vidím 
najmä mnoho perspektív, mnoho voľného priestoru, 
ktorý by sa aj vďaka pôsobeniu IuR mohol stať pek-
ným životným prostredím, z ktorého bude profito-
vať celá spoločnosť.

za rozhovor ďakuje
B E ATA  V R z G u l O Vá

Komisie/zložky:
V rámci organizačnej štruktúry Inštitútu urbánneho rozvoja začínajú pracovať tri základné zložky:

Komisia urbanizmu, dopravy, parkov a zelene: zastrešuje komplexný okruh aktivít týkajúcich sa spolupráce 
na vypracovaní dlhodobých stratégií územného plánovania sídiel a územných i zonálnych plánov, na zjedno-
dušení stavebného konania, využití bývalých priemyselných zón, tvorbe dopravných stratégií, podpore  
uplatňovaniu ideí trvalo udržateľného rozvoja v plánovaní miest a obcí. 

Legislatívno – vyjednávacia komisia: sústreďuje sa na vypracovanie podkladov na rokovania s orgánmi 
štátnej správy a samosprávy, prípravu výkladov, komentárov a stanovísk k ustanoveniam zákonov (staveb-
ného, katastrálneho, o vlastníctve bytov a nebytových priestorov), zapojenie sa do legislatívneho procesu 
pripomienkovaním navrhovaných zákonov s cieľom zlepšiť legislatívne prostredie v SR. 

Publikačno-vzdelávacia komisia: zameriava sa predovšetkým na prezentáciu IuR širokej i odbornej 
verejnosti s dôrazom na vzdelávanie mladej generácie odborníkov. Jej poslaním je hľadať vhodné formy 
oslovenia cieľových skupín, sprostredkovávať zahraničné skúsenosti, organizovať školenia a odborné  
konferencie, preukazovať podporu školám i univerzitám, vyhľadávať príklady a prinášať vlastné návrhy.

Zakladatelia IuR:
Predseda
Roman Talaš absolvoval Fakultu architektúry 
STu v Bratislave. Niekoľkoročnú odbornú prax 
si obohatil praktickými skúsenosťami z navr-
hovania a realizácie stavebných projektov 
v domácich kanceláriách a spoločnostiach 
(TEAM T, Atelier A2T, DR. MATA, HORNEX). 
V roku 2002 založil s Matejom Siebertom kan-
celáriu SIEBERT+TAlAŠ zameranú na tvorbu 
občianskych a bytových budov, korporačných 
interiérov a urbanistických návrhov. Podieľal 
sa na realizácii administratívnych sídiel spo-
ločností PosAm, ST a SPP, ako aj pobočky 
Slovenskej sporiteľne v Piešťanoch, za ktorú 
získal nomináciu CE•ZA•AR 2006.

Podpredsedovia
Ľuboš Čema absolvoval Fakultu podnikového 
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bra-
tislave. Kariéru začal v roku 1998 v dnešnej 
uniCredit Bank Slovakia ako risk manažér. 
Neskôr sa zameral na financovanie nehnuteľ-
ností, v ktorom spočiatku pôsobil ako senior 
firemný poradca, neskôr ako vedúci oddelenia. 
Od roku 2007 pracuje na pozícii projektového 
manažéra pre IuRIS INVEST.

Jozef Hornický absolvoval v roku 
1998 Fakultu architektúry STu v Bratislave. 
Pracovné skúsenosti získaval ako samostatný 
architekt a realitný maklér. V roku 2001 sa stal 
manažérom medzinárodnej spoločnosti  
pôsobiacej v oblasti Facility Managementu, 
o dva roky neskôr projektovým manažérom 
v spoločnosti J&T REAl ESTATE. Od roku 
2008 pracuje ako projektový manažér  
v spoločnosti zIllION.

Igor lichý absolvoval Fakultu architektúry 
STu a VŠVu v Bratislave. Skúsenosti  
získaval v projektových firmách HuMA 
90 a SEFl+PARTNER Architekturbüro, neskôr 
v stavebnej spoločnosti STRABAG ako projek-
tový manažér na projektoch Polus City Center, 
Centrála Strabag a BBC V na Plynárenskej 
ulici. Od roku 2005 pôsobí v ITB Development: 
medzi jej vlajkové projekty patrí bytový dom 
Vista Residence, Hotel na Štefánikovej ul. 
a Olive Kramáre, obytná zóna Rusovský sad 
(Bratislava) a apartmánový komplex Tatraville 
vo Veľkej lomnici.

Drahan Petrovič je absolvent Fakulty  
architektúry STu v Bratislave. V rokoch 
2000 až 2007 pôsobil v kanadskom Van-
couveri. Vo firmách Busby Perkins and Will 
a IBI Group pracoval ako architekt i projektový 
manažér na projektoch v Kanade, uSA, Číne 
a Taliansku. Špecializoval sa na výškové 
obytné budovy. Po návrate na Slovensko  
sa v roku 2008 pripojil k firme Imagine 
Development aktívnej v oblasti rezidenčného 
developmentu.

Juraj Šaštinský študuje na Fakulte práva 
Janka Jesenského na Vysokej škole 
v Sládkovičove. Je projektovým riaditeľom 
spoločnosti Penta Investments limited,  
v ktorej pôsobí od roku 2005. zúčastnil sa  
na zakladaní divízie real estate v Pente a pra-
coval na unikátnom kancelárskom projekte 
Digital Park v Bratislave, ktorý získal Cenu 
Dušana Jurkoviča za architektúru (2009). 
Spolupracuje na projekte obytného súboru  
na Bajkalskej ulici a multifunkčného komplexu 
na Čulenovej ulici v Bratislave.
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Diskusia 
Slovenské  
pavilóny na Expo 

Regionálna rada Spoloku archi-
tektov Slovenska v Bratislave 
zorganizovala 6. mája 2010 
odbornú diskusiu na tému 
Slovenské pavilóny na Expo.

Hosťami boli autori Slovenských pavi-
lónov na svetových výstavách Expo 
v Seville z roku 1992 – Karol Kállay 
ml., v zaragoze z roku 2008 – Jozef 
Habodász, v Šanghaji 2010 – Miroslav 
zikmund a viceprezident SAS Štefan 
Šlachta. Podujatie moderoval Miro 
Minca. 

Diskusia bola odozvou na článok 
Jána Bahnu Svetové výstavy boli pý-
chou československej architektúry1, 
ktorý kriticky hodnotí úroveň sloven-
ských expozícií ostatnej dekády v po-
rovnaní s československou minulos-
ťou, ale aj so zahraničnou súčasnos-
ťou. Negatívne alebo ľahostajne sa 
k slovenskej účasti na Expo a k výstav-
níctvu ako takému stavia široká i od-
borná verejnosť. Otázkou je, či takmer 
absentujúce publikum tohto diskusné-
ho podujatia bolo potvrdením ponosy 
autorov expozícií na všeobecný nezáu-
jem, alebo krutým sarkazmom. 

Podmienky vzniku slovenských 
prezentácií sú už dlhodobo neštan-
dardné. Nahradenie architektonických 
(v tomto prípade výstavníckych)  
súťaží výberovým konaním je pre štát-
nu správu symptomatické, nie však 
akceptovateľné. Nedostatočný rozpo-
čet je fakt, ktorý už ťažko môže nieko-
ho zaskočiť. (Pre porovnanie: rozpočet 
slovenskej expozície na Expo 2008 bol 
necelý 1 mil. €; priemerný rozpočet 
pavilónu na Expo 2000 bol 13 mil. €. 
Náklady holandského pavilónu na 
Expo 2000 boli 35 mil. €, priniesol  
ale investície v odhadovanej sume  
350 mil. €.)2 Je potom prekvapivé,  
ak sa finančné úspory prejavia na kva-
lite, a nie na rozsahu alebo charaktere 
národnej prezentácie. A tu je ďalší 
problém – svetové výstavy prešli  
vývojom od industriálnych veľtrhov 
(1851 – 1938), cez kultúrnu výmenu 

(1939 – 1987) až po súčasnú koncep-
ciu národného brandingu3. Fakt, že 
slovenský pavilón má pod gesciou 
Ministerstvo hospodárstva SR a od-
borné organizácie (v závislosti od  
témy aktuálneho Expo), posúva chá-
panie tejto udalosti o storočie dozadu. 

Napriek tomu, že pavilóny architekto-
nicky vyspelých krajín tomu nenasved-
čujú, Expo nie je architektonická výsta-
va. Je to výstava toho, ako krajiny  
vidia samé seba a ako chcú, aby ich 
videl svet. Slovensko je malý a vo sve-
te stále neznámy štát, preto si nemôže 

dovoliť posunúť svoju expozíciu do  
polohy výstavy protéz (Francúzsko, 
2000) alebo semienok stromov (Veľká 
Británia, 2010). Môže však mať hrdosť 
Islandu, ktorý priniesol na Expo 2000 
jediné – gejzír. Koncepcia expozície  
nie je a nemala by byť úlohou architek-
ta (aktuálna téma „lepšie mesto, lepší 
život“ v sebe predsa len skrýva poten-
ciál pre čisto architektonický koncept), 
preto je ťažké ho robiť za ňu zodpoved-
ným. zároveň je ale pravdepodobne 
jediným členom prípravného tímu, 
ktorý si nedostatky nielen uvedomuje, 
ale dokáže ich aj pomenovať. Nech už 
bol architekt vybraný akokoľvek, vždy 
má možnosť suplovať chýbajúce zlož-
ky prípravy – autorsky alebo zostave-
ním multidisciplinárneho tímu (tak, 
ako je Expo prestížnou záležitosťou  
pre architekta, určite je atraktívne aj 
pre scenáristu, hudobníka, konceptu-
álneho umelca atď. bez prehnaných 
nárokov na odmenu). Tu sa ale vynára 
otázka autorstva: je to silná osobnosť 
architekta – majstra, alebo je možné 
aby autorom bola skupina známa pod 
anonymnou značkou? 

Štát, napriek tomu, že jeho súčasní 
predstavitelia sa hlásia k etatizmu, už 
nie je koordinátorom činností a určite 
nemá byť kontrolórom či cenzorom 
umenia. Jeho úlohou môže byť podpo-
ra, najviac však iniciovanie kultúrnych, 
spoločenských a občianskych poduja-
tí. Je preto nesprávne očakávať seba-
reflexiu a nápravu od štátnych orgá-
nov. Ak vzniká dopyt po zmene, je po-
trebné ju iniciovať – prostredníctvom 
profesijnej organizácie, s podporou 
združení, akým je SAS alebo nezávisle. 
V diskusii odznel aj konkrétny návrh 
zrealizovať nezávislú súťaž alebo 
workshop, ktorého výstup by slúžil 
ako podklad na lobing pred budúcim 
Expo 2015 v Miláne. Nie sme na za-
čiatku – problémy si nielen uvedomu-
jeme, ale vieme ich aj pomenovať.  
Žiaľ, diskusia autorov minulých expo-
zícií takmer bez publika pravdepodob-
ne riešenie neprinesie.

J á N  P E R N E C K y�

Poznámky:
1 – Ján Bahna, Fórum Architektúry  
2-3 2010
2,3 – zdroj: Wikipedia

Slovenský pavilón na Expo 2010 Shanghaj. Foto: Oficiálna web stránka slovenskej účasti

Slovenský pavilón na Expo 2008 zaragoza

Igor Bolčo, Karol Kállay, Miroslav zikmund Jozef Habodász, Igor Bolčo, Štefan Šlachta, Ľubomír Mihálik
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Business centrum 
Wallenrod

Autori: Tomáš Šebo, Emanuel 
zatlukaj, Igor lichý, ITB Architekti 
s.r.o.

Projektmanger: zuzana 
Novorolníková

miesto: Mickiewizova ulica 
Bratislava.

Funkcia: Administratíva, obchodné 
prevádzky a parkovanie.

Architekt a developer v jednom 
Tento projekt je zvláštny tým, že sme 
zároveň developermi aj jeho archi-
tektmi. Neocitli sme sa v takejto situ-
ácii prvýkrát. Developmentu sa popri 
architektonickej tvorbe venujeme už 
vyše sedem rokov a v podobnej kon-
štelácii sme pracovali na viacerých 
projektoch (napr. obytný dom  
Vista Residence na Vlčkovej ulici 
v Bratislave, apartmánový komplex 
Tatraville vo veľkej lomnici, obytná 
zóna Rusovský sad v Rusoviac a dva 
ďalšie, ktoré sú ešte len v štádiu prí-
pravy). Robiť development vo vlastnej 
réžii sme sa rozhodli okrem iného aj 
preto, lebo sme cítili, že nám chýbajú 
osvietení investori. Mnohé naše pro-
jekty by mohli dopadnúť lepšie, keby 
za nimi stál kvalitnejší investor. Až na 
prvom developerskom projekte sme 
si uvedomili, aký obrovský tlak je na 
investora vyvíjaný zo všetkých strán. 
Nie je jednoduché byť investorom 
a architektom zároveň. Ak architek-
tovi investor niečo z projektu 
z finančných dôvodov nezrealizuje, 
tak je to nepríjemné. Ale ak si archi-
tekt z projektu musí vyškrtávať veci 
sám, je to omnoho horšie. Na druhej 
strane je výhodou tohto prepojenia 
možnosť si dosledovať projekt 
dôsledne do konca, čo sa architek-
tom, ktorí robia pre klientov vždy 
nepodarí. 

Funkcia bola od začiatku jasná
Keď sme kupovali starú budovu 
v prieluke na Mickieviczovej ulici  
bolo nám jasné, že poloha a charakter 
ulice vylučuje niektoré funkcie a naj-
vhodnejšia bude administratíva 
v kombinácii s obchodom. Našim 
zámerom bolo vytvoriť malú adminis-
tratívnu budovu, ktorá bude v proti-
klade k veľkým business centrám 
vznikajúcim v širšom centre. zároveň 
bude klientom poskytovať komfort. 
Budova by mala byť komorná, neano-
nymná a mala by čerpať z toho, že sa 
nachádza v centre, v blízkosti vybave-
nosti. Ako samozrejmosť sme videli 
vysoký štandard vybavenia kancelárií 
(trieda A) a plnohodnotné vyriešenie 
parkovania. Nemali sme dôvod expe-
rimentovať s rozložením funkcií, a tak 
sme prebrali klasické členenia admi-
nistratívnej budovy v centre. Na prí-
zemí je obchodná prevádzka, ku kto-
rej sa podľa potreby môže pričleniť  
aj administratívny priestor na prvom 
poschodí. Ďalšie nadzemné podlažia 
sú administratívne. Parkovanie je 
v suteréne prístupné rampou.

Čo ovplyvnilo design?
Ako hlavnú prioritu sme stanovili 
vytvorenie kvalitných a humánnych 
pracovných podmienok pre ľudí, ktorí 
budú v budove pracovať. Projekt sme 
nevnímali ako príležitosť pre architek-
tonickú exhibíciu. Smerovali sme 
k funkčnému, pokornému a nadčaso-

vému riešeniu. Vzorom nám bola 
budova ČSOB v Prahe, dielo archi-
tekta Pleskota. Ďalším významným 
faktorom, ako to už na Slovensku 
býva, bola svetlotechnika, ktorá nás 
limitovala výškovo (nemohli sme sa 
vyrovnať okolitej zástavbe, boli sme 
nútení urobiť objekt nižšie a uhol 
zatienenia nás donútil naprojektovať 
do ulice pultovú strechu). Nedá nám 
nespomenúť pamiatkárov, ktorí spo-

lupracovali veľmi konštruktívne  
(čo nie je vždy pravidlom). Presa-
dzovali konvenčnejšie poňatie, a tak 
miesto navrhovanej celopresklenej  
do ulice smerujúcej máme plnú 
fasádu s pásovými oknami. 

Zelená fasáda
Kedže Mickiewiczova je pomerne 
frekventovaná ulica a hlavná fasáda  
je orientovaná na juhozápad bolo 

preDStaVuJeme
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jasné, že treba použiť ako ochranu 
pred hlukom, prachom a prehrieva-
ním fasádu zdvojenú. 

V našich projektoch často  
pracujeme so zeleňou (napr. presá-
dzanie vzrastlých stromov vo Veľkej 
lomnici, alebo „stromy na schodoch“ 
v projekte Olive Kramáre) avšak 
v tomto prípade, kde parcela je celá 
zastavaná sme žiadny priestor okrem 
zelených striech na zeleň nemali. 
Preto sme oprášili nápad starý  
asi desať rokov, keď v jednej malej 
administratívnej budove v Hamburgu 
architekti nechali prerastať zeleň 
z exteriéru až do medzipriestoru 
zdvojenej fasády. Aby sme videli ako 
toto riešenie funguje, vycestovali sme 
do Hamburgu. Avšak po podrobnejšej 
prehliadke sme zistili, že princíp sa 
v našom prípade nedá aplikovať. 
Nápadu sme sa nevzdali a začali sme 
v spolupráci so záhradníkmi, odbor-
níkmi na závlahu, stavebnými fyzikmi 
a dodávateľmi zdvojených fasád vyví-
jať fasádu. V nej by v našich klimatic-
kých podmienkach mohla celoročne 
rásť popínavá zeleň. Po desiatkach 
konzultácií a preverovaní rôznych 
variant sme dospeli k riešeniu, keď 
pred zateplenou fasádou obloženou 
titán-zinkovým plechom je predsta-
vená konštrukcia, ktorá nesie vonkaj-
šie bezrámové zasklenie a zároveň 
systém kvetináčov s popínavou zele-
ňou. Tá v dutine rastie celoročne. Ide 
o kombináciu opadavých a neopada-
vých druhov, kde sa ráta s tým, že 
farebný výraz fasády sa počas roč-
ných období bude meniť. V dutine  
sú ešte umiestnené lávky na údržbu, 
zavlažovací systém a tieniace žalúzie. 
zavlažovanie, prevetrávanie fasády 
spolu s tieniacim systémom, vykuro-
vanie a klimatizácia sú vzájomne pre-
pojené. Ovládané sú meraním a regu-
láciou. Toto riešenie je absolútny  
prototyp. zatiaľ sme sa s niečím 
podobným nestretli nikde v Európe 
a ani vo svete. 

I G O R  l I C H y�
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mesto – Región – 
metropola

Na túto v súčasnosti veľmi aktuálnu 
tému sa konalo 13. – 14. mája 
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho 
paláca medzinárodné sympózium 
s naozaj skvelou účasťou prednášajú-
cich. Koncepciu navrhli architekti  
Alena Kubová-Gauché (Lyonská univer-
zita) a Štefan Šlachta (hlavný architekt 
mesta Bratislava) spolu s Rémim 
Badouim (profesor na Ženevskej univer-
zite). Záštitu nad podujatím prevzali 
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky 
na Slovensku a magistrát hlavného 
mesta SR Bratislava.

Po úvodných slovách architektky Kubovej-
Gauché predniesol profesor Šlachta privítaciu 
reč od primátora mesta Andreja Ďurkovského. 
V nej spomenul v krátkosti vývoj Bratislavy a jej 
výrazný rozmach najmä v poslednom desaťročí 
– z urbanistického hľadiska a veľkosti investič-
ných nákladov je to nepochybne otvorenie 
novej polyfunčnej zóny pri Dunaji – Eurovea, 
ďalej o niečo menšej, ale funkčne podobnej 
zóny River Park pri PKO, ktorá je tesne pred 
dokončením a vo fáze začatia prvých etáp 
výstavby sú to aj veľké developerské projekty 
Južné mesto (Petržalka) a Bory (lamač). 

Téma Veľkého Paríža-le Grand Paris 
následne zaujala maximálnu pozornosť pub-
lika – Bernardo Secchi a Paola Vigano – urba-
nisti z Benátskej univerzity a Studia 09 to svo-
jou prezentáciou aj potvrdili. O dôležitosti 
celého projektu svedčí aj to, že ho pred rokmi 
inicioval sám prezident Nicolas Sarkozy. Tak 
sa mohla francúzska verejnosť pred rokom 
oboznámiť s desiatimi projektmi od domácich 
a zahraničných architektonicko-urbanistických 

tímov. Jedným z nich bol aj tandem Secchi-
Vigano. Ich prezentácia jasne ukázala, že pro-
jekt je naozaj vo svojich celkových dimenziách 
kolosálny. Veď celkový počet obyvateľov 
v tomto megapolise je 12 miliónov. A  „uče-
sať“ životné potreby a nároky obyvateľov,  
aby boli dosiahnuté čo najoptimálnejšie vo 
všetkých smeroch, je určite nanajvýš kompli-
kované a zložité. Secchi-Vigano, ako jeden 
z autorských kolektívov, tak využili rôzne 
progresívne metódy na definovanie jednotli-
vých nových parametrov megapolisu. Jednou 
z nich bolo aj vytvorenie akýchsi vertikálnych 
pásov zo severu na juh, ktoré analyzovali dané 
územie vo všetkých smeroch. Syntéza týchto 
pásov potom následne definovala potreby 
územia ako celku. 

Parafrázovaním slov prezidenta Sakozyho, 
že jeho pomyselný „pamätník“ tohto projektu 
nie je konkrétna budova, ale predovšetkým 
lepšia infraštruktúra, tak architekti Secchi-
Vigano jasne naznačili, v čom je podstata  
projektu le Grand Paris. Myšlienka autorov, 
že obyvatelia by sa mohli dostať kdekoľvek 
a akokoľvek v rámci megapolisu, znie možno 
ako sci-fi, ale definuje dôležitosť voľného 
pohybu obyvateľov a „zrušenie” hraníc medzi 
tzv. bohatými a chudobnými štvrťami, ktoré 

sú dnes vytvorené urbánne, respektíve 
infraštruktúrou. Poréznosť – teda akési mieša-
nie a vzájomné prestupovanie jednotlivých 
štvrtí by malo byť tým riešením.

Ďalší prednášajúci – Eric lengereau – 
architekt a urbanista, koordinátor medziná-
rodnej konzultácie na Veľký Paríž, hovoril 
o rôznych aspektoch a podmienkach pri  
navrhovaní jednotlivými tímami architektov. 
Okrem iného spomenul aj to, že celý projekt 
zastrešuje Ministerstvo kultúry, čo je na naše 
pomery dosť nepredstaviteľné...

Štefan Klein, vedúci Katedry dizajnu na 
VŠVu v Bratislave, nadväzne prezentoval zaují-
mavým spôsobom možnosti mobility v meste 
a regióne. Dizajnovo príťažlivo navrhnuté spô-
soby a princípy možno pôsobili skoro až futu-
risticky, ale je dobré mať tieto myšlienky v neja-
kom nadhľade, pretože čiastková alebo frag-
mentová časť by mohla byť realizovateľná 
možno v skorom období. Možno aj samotný 
aeromobil – auto-lietadlo v jednom, ktorého 
prototyp autor dokonca už aj vyskúšal v realite.

Nasledujúci deň pokračovalo sympózium 
ďalšími zaujímavými prednáškami. Ako prvý 
začal Rémi Badoui, ktorý veľmi exaktným spô-
sobom hovoril o klimatike a vplyvoch, ktoré 
má spätne na veľké mestá, ako napríklad 

lyon Foto: internet

Alena Kubová, Rachid Makhloufi, M. Didier TAlPAIN Alena Kubová a Štefan Šlachta

zo SVeta
architektúry
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Paríž. To, že ľudské činnosti spojené s osídle-
ním určitého územia a klimatika sú v interak-
cii, prezentoval potom na rôznych príkladoch. 

Philippe Dufieux – člen Rady pre architek-
túru, urbanizmus a životné prostredie v regi-
óne Rhône, svojim príspevkom o súčasnej 
urbanizácii mesta lyon zaujal aj preto, že  
toto mesto je veľkostne podobné Bratislave. 
Prezentáciu začal projektom na revitalizáciu  
či resocializáciu blokových „panelových“ 
štvrtí, ktoré vyrástli aj v lyone v okrajových 
častiach koncom šesťdesiatych rokov. 
Objemom naozaj veľký projekt, aj čo sa týka 
samotnej deštrukcie niektorých objektov, bol 
zaujímavý najmä znížením počtu podlaží 
a zmenou veľkých a nadrozmerných stavieb 
na modernú architektúru s merítkom územia. 
Druhým projektom bolo riešenie centrálnej 
zóny a jej prestavby – na lokalitne exkluzív-
nom pozemku v kontakte na vodné plochy 
rieky Rhône. Aj napriek negatívne pôsobiacim 
a rušivým vplyvom diaľnice a železnice, ktoré 
idú po nábreží a fyzicky tak bránia možnému 

optimálnemu urbanizovaniu v tejto polohe pri 
rieke, projekt je vo finalizačnej fáze realizácie 
a dáva mestu nové pozitívne dimenzie.

Architekt Michal Bogár z ateliéru BKu 
(Bogár Králik urban) sa zameral v prednáške 
na všeobecne dosť rezonujúcu tému zástavby 
Vydrice v Podhradí. Spomenul celkový  
vývoj projektu, ktorý siaha až do roku 1996 
a v súčasnosti je na prerokovaní a schválení 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. 
zapracované výsledky z medzinárodnej súťaže 
tak dávajú veľkú šancu na ďalšiu perspektívnu 
a kvalitne urbanizovanú časť Bratislavy  
v tak exponovanej polohe (výstava súťažných 
prác a celkový model prezentovali v máji 
v Galérii architektúry SAS).

zástupca jedného z významných sloven-
ských developerov – Penta Group – architekt 
Miroslav Hrušovský odprezentoval jednak  
realizované projekty (Digital Park II – získal 
cenu Dušana Jurkoviča v roku 2009), ako aj 
plánované na výstavbu v blízkej budúcnosti – 
Centrum Čulenova v bývalej priemyselnej 
časti mesta (teraz prebieha medzinárodná 
súťaž s účasťou takých mien ako je zaha 
Hadid) a už spomínaný projekt Bory v lamači. 
To, že jedným z architektov zúčastnených na 
projekte je aj Massimiliano Fuksas z Talianska 
len svedčí o tom, že developerovi dosť záleží 
na kvalite architektúry ako takej, čo nebolo 
doteraz v našich podmienkach samozrejmé.

Sympózium úspešne prezentovalo dané 
témy a celková koncepcia, ktorá vzišla zo 
Spolku architektov Slovenska potvrdila, že 
treba organizovať takéto medzinárodné fóra. 
Vzájomná výmena názorov a skúseností pri-
náša možnosti na kvalitnejšie riešenie domá-
cich projektov a realizácií, čo je naozaj 
v konečnom dôsledku vysoko pozitívne.  
Treba preto dúfať, že ďalší ročník bude tiež  
na vysokej úrovni po všetkých stránkach  
a aj viac prezentovaný v laickej verejnosti.

M I R O  M I N C A

Štefan Šlachta, luc Busquet, Eric langerau

Paola Vigano, Bernardo Secchi

Štefan Klein

Eric langerau
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Na ceste  
za inšpiráciou...

Neuplynulo veľa času a ateliér 
IG z Fakulty umení Tu Košice 
bol opäť na cestách. Skupinka 
diplomantov so svojim učite-
ľom, doc. Ivanom Gürtlerom, 
23. apríla 2010 vyrazila na dvoj-
dňovú študijnú cestu do okolia 
rakúskeho Neusiedler See  
a pod Wienerwald. 

Po skúsenostiach z predchádzajúcich 
ciest sme vedeli, že program bude 
bohatý a inšpiratívny, zameraný na 
dopracovanie našich diplomoviek. 
Viaceré realizácie sme už poznali 
z prezentácií nášho pedagóga na  
ateliérových konzultáciách v priebehu 
jeho pôsobenia na Fu Tu Košice. 

Najvýchodnejšia spolková repub-
lika Rakúska, Burgenland a susedná 
Niederösterreich v poslednom desať-
ročí zaznamenávajú nebývalý turistický 
rozmach. Je pozoruhodné, ako 
v Burgenlande vedia vyťažiť zo svojej 
tradície rovinatej poľnohospodárskej 
a mierne zvlnenej krajiny s vinicami, 
v ktorej dominuje „viedenské more“ – 
Neziderské jazero, chránená krajinná 
oblasť, zapísaná do Svetového prírod-
ného dedičstva uNESCO. Stepné 
jazero patrí medzi najvyhľadávanejšie 
dovolenkové destinácie v Rakúsku.  
To, že prosperita je na vzostupe,  
je zásluhou nielen veľmi cielených 
programov modernizácie a obnovy 
miest a krajiny, ale aj implantácie kva-
litnej modernej architektúry. Realizo-
vané architektonické diela sú väčšinou 
z dielní mladých a ambicióznych 
rakúskych architektov a ateliérov.  
Sú moderné, často avantgardné, ale 
rešpektujúce pôvodné urbanistické 
štruktúry, ich charakter a mierky.

Mestečko Weiden am See je uni-
kátnym európskym príkladom rozvoja 
a moderného napredovania stredoeu-
rópskych obcí. Je veľmi častým cieľom 
i zahraničných delegácií overiť si  
presvedčivé výsledky a získať skúse-
nosti. Nové Gemeindezentrum und 
Tourismusinformation, 2007 (archi-
tekti F. Riedl a J. Kandelsdorfer) je  
príkladom modernej polyfunkčnej 
budovy. Jeho hmotovo-priestorové 
riešenie vytvorilo do Hlavnej ulice 
námestie, s prepojením pasážou  
do kľudného tradičného námestia. 
Výborné dispozičné riešenie umožňuje 
flexibilitu jednotlivých prevádzkových 
celkov, so samostatnými i spoločnou 
prevádzkou. Je to objekt, ktorý sa stal 
centrom spoločenského i kultúrneho 
života obce, rôznych vekových kategó-
rií a profesií.

Gols je vinárskym centrom 
Burgenlandu. V posledných piatich 
rokoch obohatilo obec štvoro nových 
vinárstiev a Dom vinárskej kultúry. 

Vybrali sme si jedno z najaktuálnej-
ších, Weingut Claus Preisinger, 
2008-9 (architekti: propeler z). 
Expresívna hmota, osadená do viníc  
je novou dominantou nad obcou. 
Kombinácie betónu a dreva, ako 
základných konštrukčných materiálov 
sú základným motívom, zodpovedajú-
cich vinárskej technológii a prezentá-
ciám vín.

zámok Halbturn má pohnutú his-
tóriu. V 50. rokoch pri začatí rekon-
štrukčných prác vyhorel. Jeho obe 
krídla v parteri slúžia na výstavy 
a galerijné účely. Priestory v hospo-
dárskych objektoch, sú v dlhodobých 
prenájmoch, orientovaných na turiz-
mus: súkromná reštaurácia 
Knappenstöckl s hotelom,  dve vino-
téky a prechodné ubytovanie perso-
nálu a zamestnancov. zámocká rešta-
urácia poskytuje nielen gurmánske 
zážitky a pôžitky, ale aj ubytovanie 
v štýlových hotelových izbách nesú-
cich mená vinných odrôd, konferenčné 
a banketové priestory. Príklad, ako by 
sa dali využiť mnohé naše zámky, 
kaštiele, keby... 

V Národnom parku Neusiedler  
See – Seewinkel, významnej lokalite 
stredoeurópskej ornitológie, v novem-
bri 2009 dali do prevádzky nový 
kúpeľný a hotelový komplex St. 
Martins – Therme & lodge. Vo voľnej 
prírode je to neprehliadnuteľný kom-
plex, umožňujúci maximálny optický 
kontakt z interiéru do exteriéru, posky-
tujúci služby s najvyšším štandardom.

Café-restaurant Mole-West 
v Neusiedl am See, 2004 (architekt 
Herbert Halbritter) je asi turistami naj-
vyhľadávanejšou miestnou destináciou 
po celý rok. Priťahuje nielen moder-
ným a otvoreným gastronomickým, 
ale aj architektonickým konceptom. 
Absolútny kontakt s jazerom a okolitou 
prírodou nielen z interiéru, ale aj  
z kaskádovitých terás a prístavného 
móla vytvárajú neopakovateľné 
a pohodové prostredie.

Pri návrate do Bratislavy sme  
sa zastavili v Digital Parku II., 2009 
(Cígler Marani Architects), oceneného 
Cenou Dušana Jurkoviča 2009.  
Aj na konci zamračeného dňa nás 
oslovila jeho architektúra a parter  

Molo West

Gols Weingut Preisinger

Molo West

Gols Weingut Preisinger
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so zaujímavou terasou a parkovou 
úpravou.

Druhý deň ráno sme smerovali  
cez Schwechat do Baden bei Wien, 
s históriou cisárskeho a dnes súčas-
nosťou moderného kúpeľného mesta. 
Pri prechádzaní mestom nás zaujala 
železničná stanica, jej celková rekon-
štrukcia a hlavne celopresklenená sta-
ničná hala. Našim cieľom však boli 
Römertherme Baden. Rekonštrukcia 
starej Mineralschwimmschule je 
z roku 1999. S autorským výkladom 
R. Nemetza sme sa zoznámili s histó-
riu, so zámerom a konceptom rekon-
štrukcie, výstavbou a prevádzkou naj-
väčšieho kúpeľného komplexu mesta. 
Ťažiskový priestor, celopresklenená 
bazénová hala, je zaujímavá kon-
štrukčno-technickým riešením lanovej 

konštrukcie strechy a pod ňou rozľah-
lým suterénom s bazénovou technoló-
giou. Baden je úžasným miestom 
plným histórie i súčasnosti. Casino 
Baden, Herzoghof v kontakte s kúpeľ-
ným parkom, Wohnpark a Volksbank 
Baden sú tiež dielom Rolanda Nemetza 
a spoluvytvárajú charakter mesta 
Baden. 

z Badenu sme sa do Bratislavy 
vracali opäť cez Schwechat. Cestou 
popri letisku sme zazreli neprehliadnu-
teľnú 109 metrov vysokú kontrolnú 
vežu. V samotnom Schwechate sme 
sa zastavili pri Špeciálnej škole Bertha 
von Suttner, 2008 (architekti H. Fasch, 
J. Fuchs). Jej architektúra v štýle 
„high-tech“ zodpovedá výnimočnosti 
funkčnej náplne. V rokoch 2007 – 8 
získala niekoľko prestížnych architek-

tonických ocenení, napríklad AAA – 
Austrian Architecture Award.

Poslednou zastávkou bola Kultur-
fabrik Hainburg. Objekt a priestory 
bývalej tabakovej fabriky rekonštruo-
vali pod vedením architekta  
R. Gallinstera. Bola to pre nás  
príkladná revitalizácia industriálnej 
architektúry. Priečelie nad dunajským 
nábrežím je akcentované v 3. NP  
sklenenou terasou, prístupnou pano-
ramatickým výťahom, odkiaľ sú zážit-
kom panoramatické výhľady do 
Nationalpark Donau-Auen. Objekt  
sa stal kultúrno-spoločenským 
a vedeckým centrom Donauregion 
Auland-Carnuntum. 

Študijné cesty s osobným výkla-
dom nášho pedagóga a zorganizované 
stretnutia s tvorcami architektonických 

diel sú samozrejmou súčasťou jeho 
pedagogickej praxe. Presvedčili sme 
sa, že architektúra nemusí byť „veľká“ 
len svojim objemom, ale aj svojim 
poslaním, ideou, konceptom, výni-
močnosťou a obohatením mestského 
prostredia, alebo krajiny. Bolo prí-
jemné a poučné stráviť dva dni na  
cestách mimo ateliéru s Evou 
a Ivanom Gürtlerovými, za čo im 
srdečne ďakujeme. Skupina diploman-
tov z Fu Tu Košice si odniesla zo 
susedného Rakúska veľa inšpirácií 
a skúseností na dopracovanie diplo-
mových prác. A azda aj do svojej 
budúcej architektonickej praxe.

l u K á Š  S E Č K A
Fu KA Tu v Košiciach
Foto: lukáš Sečka a Ján Ďurčenka

St Martins kúpele

Weiden Gemeindezentrum

Špeciálna škola Schwechat

Baden RomerthermeSt Martins hotelová hala

Weiden Gemeindezentrum
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Telefónica – 
„Distrito C“

Názov projektu: Telefónica; 
„Distrito C“ 

Architekt: Rafael de la-Hoz 
Castanys 

Spolupráca: Conchi Cobo, 
Beatriz Heras, Gonzalo 
Robles, Jacobo Ordas, 
Guillermo Vidal, Ascension 
García, Javier Amrbruster, 
Karmen Marco, luise 
Wiegand. 

miesto: las Tablas, Madrid 
Investor: Telefónica, Španielsko 
Celková plocha: 390 000 m2 
Stavebné práce: 2004 – 2008 

Telefónica je najväčšia spoloč-
nosť v Španielsku z pohľadu  
rozpočtu a počtu zamestnancov. 
Svoje sídlo „Distrito C“ si vybu-
dovala na severe Madridu,  
na území nového rozvoja mesta 
známeho ako „las Tablas“,  
blízko nového letiskového termi-
nálu. las Tablas tvoria veľké 
obytné plochy, s nízkou hustotou 
civilnej bytovej zástavby na  
privátnom pozemku, ale bez  
väčších architektonických záme-
rov – ide o nízko rozpočtovú 
architektúru. V bezprostrednej 

blízkosti sídla je tiež moderná 
zastávka metra. 

Celý súbor objektov – „cam-
pus“ má vlastnú identitu. Jednou 

zo základných čŕt je prístup len 
pre peších. A, navyše – pre kaž-
dého chodca, teda nielen pre 
zamestnancov. Je to istá paralela 

s univerzitnými campami (okolie 
internátov je tiež dostupné pre 
každého). V Španielsku je to 
zrejme prvý „campus“ takéhoto 
typu, keď do firemných priesto-
rov môže vôjsť každý. Búra to 
hranice tradičného španielskeho 
chápania vlastníctva. 

Komplex slúži pre viac ako  
12 tisíc zamestnancov a jeho 
súčasťou je aj 5 tisíc parkovacích 
miest (parkovisko je 1 kilometer 
dlhé a asi 300 metrov široké).  
Po prvýkrát v histórii sa všetci 
zamestnanci dostali do jedného 
firemného areálu. 

Štyri veľké budovy pritom  
rešpektujú potreby vytvárania 
komunít spolupracovníkov, aby 
mali čo najbližšie k sebe. V strede 
je typické španielske „pátio“ – 
dvor, priestor na oddych. Funguje 
ako les. V španielsku totiž neraz 
platí, že slnko je nepriateľ a tieň 
priateľ. V architektúre to v praxi 
predstavuje nevyhnutnosť chrániť 
všetko pred slnkom. 

Na druhej strane solárne 
panely vyrábajú asi 18 percent 
energie pre budovy. Hoci niektorí 
odborníci tvrdia, že táto techno-
lógia zastaráva a bude ju treba  
po čase vymeniť ročne vyprodu-
kuje 4 milióny kilowatov energie. 
Nezanedbateľný je tiež fakt,  
že baldachýn fotovoltaických 
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panelov s plochou 3.8 ha posky-
tuje tieň a budovy chráni pred 
dažďom.

Architektonicky sú všetky 
budovy podobné, zmeny sú 
najmä v počte podlaží. Každá 
z budov má priamy vstup na 
hlavné patio, ale pri každej sú  
aj menšie – typicky španielske 
patia prikryté solárnymi panelmi, 
ktoré poskytujú tieň nielen budo-
vám, ale aj prechodom medzi 
nimi. Súčasťou projektu je aj 
malá kaviarnička, ktorá vytvára 
atmosféru života. Ľudia tam  
chodia oddychovať a neformálne 
diskutovať.

Pri navrhovaní sa architekti 
dôsledne zaoberali energetickou 
bilanciou – najmä presklenia. 
Špeciálne pre tento projekt vyvi-
nuli nový typ skla – SuPERDuAl 
Distrito C, ktorý je z interiéru 
transparentný a z exteriéru sa  
javí ako netransparentný.

Autori tiež vytvorili nový sys-
tém klimatizácie – špeciálnu dvo-
jitú fasádu – medzi ktorou sa 
vytvára chladenie. Navyše pridali 
aj vonkajšie elementy vytvárajúce 
tiene. 
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rese talk 3

V utorok 11. mája 2010 sme v rámci projektu 
rese arch so Spolkom architektov Slovenska 
zorganizovali tretí zo série diskusných veče-
rov rese talk. Hostia, Henrieta Moravčíková, 
Ján Bahna a Vladimír Šimkovič, diskutovali  
na tému architektúry neskorej moderny na 
Slovensku. Diela z 60. a 70. rokov 20. storo-
čia vzbudzujú vášne nielen u verejnosti, ale  
aj u architektov a kritikov. Vymedzenie sa  
voči tejto epoche podľa nášho názoru výrazne 
formovalo nasledujúcu generáciu architektov. 
Preto sme pozvali hostí, ktorí majú na tvorbu 
tohto obdobia rôzne pohľady.

Veľké gestá architektúry neskorej moderny 
(napriek tomu, že z diskusie vyplynulo, že 
tento termín je zavádzajúci) príliš pripomínajú 
dobu a okolnosti, v ktorej vznikali. Doma  
táto spomienka stále mrazí, zo zahraničia sa 
diela zrejme javia ako retro ikony mýtického 
(a porazeného) režimu. V Rakúsku fascinovali 
Herthu Hurnaus, Benjamina Konrada a Maika 
Novotneho tak, že vydali ich zborník pod 
názvom Eastmodern; holanďan Willem-Jan 
Neutelings zakladal fiktívny Slovenský inštitút 
na propagáciu a zachovanie komunistického 
monumentálneho architektonického dedičstva 
(SIFPPCMAH). Výskumu tohto obdobia sa 
venuje Ústav stavebníctva a architektúry SAV 

a architektúru Vladimíra Dedečka skúmajú 
pedagógovia so študentmi na VŠVu v spolu-
práci so SNG. 

Pokúšame sa pochopiť tieto diela ako 
architektúru, pokiaľ je to možné, oprostenú  
od ideológie. zaujímajú nás jej východiská, 
metódy, princípy vnútorného fungovania. 
Považujeme ju totiž v kontexte slovenských 
architektonických dejín, ale aj architektonic-
kých škôl (ak je tu vôbec plurál na mieste)  

za výnimočnú – reflektuje spacialistické ten-
dencie a reaguje na vnútorné architektonické 
podnety tak výrazne, že patrí do kontextu archi-
tektonickej teórie. Preto je súčasťou výskumu 
plurality konceptov projektu rese arch.

Ďalšia diskusia rese talk sa uskutoční na 
pôde Spolku architektov Slovenska v júni. 

J á N  P E R N E C K y�
rese arch

Noc literatúry 
2010 v SAS 

Európou medzi riadkami

Na atraktívnych miestach 
Bratislavy slovenské osobnosti 
čítali 12. mája od 18 do 23 
hodiny európsku literatúru. 
Partnerom hlavného organizá-
tora, Českého centra 
v Bratislave, bol aj Spolok 
architektov Slovenska.

Súčasťou podujatia bola tiež súťaž 
Vydavateľstva SlOVART. Tých,  
ktorým sa podarilo navštíviť všetky 
miesta a získali desať pečiatok,  
zaradili do žrebovania o  knižné  
tituly Vydavateľstva SlOVART.

British Council pozval záujemcov 
do sídla Spolku architektov Slove n-
ska, do Siene Dušana Jurkoviča 
v Ballasovom paláci. Barokový palác 
dal postaviť gróf Ballasa v druhej 
polovici osemnásteho storočia.  
Na prvom poschodí reprezentačné 
priestory s rokokovou štukovou 
výzdobou naplnili návštevníci  
každých 30 minút (15 minút trvalo 
čítanie a 15 bolo určených na presun) 
nielen do posledného miesta, ale  
stávalo sa, že najmä mladí, ktorí  

tvorili väčšinu záujemcov si čítanie 
odstáli. 

Richard Stanke čítal z knihy  
Eoin Colfer, Douglas Adams: A okrem 
toho... s podtitulom šiesta časť štvor-
dielnej trilógie Stopárov sprievodca 
galaxiou. Eoin Colfer je autorom série 
svetových bestsellerov pre deti. Kniha 
A okrem toho... je jeho prvou knihou 
pre dospelých. Absurdný, nezameni-
teľný humor nijako nezaostáva za 
ostatnými dielmi Adamsovej trilógie, 
a tak nečudo, že úryvok a brilantný 
výkon Richarda Stankeho získali  
po každom čítaní búrlivý potlesk.
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Chrám pre milión ľudí

uplynulo 20 rokov od prvej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku. Túto uda-
losť si pripomenuli aj autori víťazného súťažného návrhu na stvárnenie priestoru pre 
pontifikálnu svätú omšu, ktorú celebroval Ján Pavol II. vo Vajnoroch 22. apríla 1990. 
Architekti svoj urbanistický návrh nazvali Chrám pre milión ľudí. Staré vajnorské 
letisko sa vtedy skutočne premenilo na obrovský chrám pod otvoreným nebom, 
ktorý bol v priestorovom koncepte symbolicky aj fyzicky vymedzený celebračným 
miestom a vysokou vežou (zvonicou). Medzi týmito dvoma bodmi architekti navrhli 
rozsiahle priestranstvo pre slávnostné zhromaždenie, ktoré malo pôdorysný tvar 

vejára tvoreného sieťou 
jednotlivých uličiek  
a sektorov pre účastníkov 
svätej omše.

Autormi návrhu  
boli D. Berec, M. Bogár, 
A. Botek, M. Kodoň,  
M. Kvasnica, S. Ondruš, 
K. Trizuljak a v realizačnej 
etape aj F. Trnkus.

Spomienka architek-
tov a výtvarníkov na náv-
števu Jána Pavla II. sa 
uskutočnila v komornej 
výstavnej sieni K-gallery 
a bola spojená s výsta-
vou výtvarných diel  
slovenských umelcov, 
ktorí v roku 1990  
vystavovali svoje diela 
priamo na vajnorskom 
letisku (boli to Klára 
Bočkayová, Milan 
Bočkay, Alexander 
Trizuljak, Rudolf Sikora, 
ladislav Čarný, Dezider 

Tóth a ďalší). Viacerí z nich v čase totality pocítili tlak cenzúry pri vystavovaní svojich 
prác a vo Vajnoroch to bola pre nich jedna z prvých skutočne slobodných výstav.

Cieľom spomienkového stretnutia nebolo len nostalgické pripomenutie si 
významnej udalosti, ale aj konkrétna iniciatíva. Účastníci stretnutia navrhujú vytvoriť 
na území starého vajnorského letiska priestor pre vybudovanie duchovného centra, 
kostola, alebo kaplnky na mieste, ktoré je pre mnohých z nás mentálne aj fyzicky 
späté s prvou návštevou Jána Pavla II. Autori tejto iniciatívy veria, že nový duchovný 
priestor vo Vajnoroch by sa mohol stať prirodzenou súčasťou obytnej štvrte, ktorá  
sa navrhuje na mieste bývalého letiska. zároveň tu môže vzniknúť pamätné miesto 
so širším významom.

M I C H A l  B O G á R
 

P.S.
Iniciatívu za vytvorenie duchovného priestoru v novej obytnej štvrti na bývalom 
Vajnorskom letisku podpísali: M. Bogár, M. Bogárová, A. Botek, l. Čarný,  
D. Drobniaková, D. Králik, Ľ. Králik, J. Králiková, M. Kvasnica, M. Kvasnicová,  
S. Ondruš, K. Trizuljak, Ľ. urban.

Pasívny dom – štandard blízkej 
budúcnosti

Energeticky úsporné stavby sú čoraz častejšou témou  
mnohých konferencií a diskusií. Jedna z nich sa uskutočnila 
v bratislavskom hoteli Austria.

 
V úvode zoznámila účastníkov s touto problemtikou v prednáške BASF 
a jej kompetencie v energetickej hospodárnosti budov Ľubica Hromá. 
Na príklade rekonštrukcie školy v lietavskej lúčke ukázala, že pri  
plynovom vykurovaní bola ročná spotreba plynu asi 50.000 m³.  
Po rekonštrukcii, kde sú zdroje energie: zem 35 %, slnko 25 %,  
plyn 40 %, klesla spotreba plynu na približne 11.000 m³. Celkové 
úspory energie sú 75% čo znamená okrem veľkej finančnej úspory 
tiež ročné zníženie emisií oxidu uhličitého o 96 ton.

Nízkoenergetické domy a inteligentné riešenia od BASF boli témou 
Jozefa Horvátha.

Ten sa, okrem iného, zameral na princíp materiálu Neopor®. 
Neopor® je speniteľný plastový granulát na výrobu tepelno-izolačných 
platní. Čierne perly sa v speňovacích zariadeniach spracúvajú na strie-
borno-sivé penové platne, bloky a dielce. Surovina obsahuje špeciálne 
grafitové čiastočky, ktoré ako zrkadlo odrážajú tepelné žiarenie a tým 
znižujú tepelné straty. Pri menšej spotrebe materiálu tak dosahuje  
rovnaký tepelno-izolačný účinok ako Styropor®. Napríklad, na to, aby 
sa dosiahla nízka tepelná vodivosť 0,032 W/(m*K) je na zateplenie 
obvodového plášťa s hrúbkou 16 cm pri ploche 200 m² vonkajším 
kontaktným systémom potrebných asi 540 kilogramov Neopor®-u.  
Ak by sa na rovnakej ploche chceli dosiahnuť rovnaké tepelno-izolačné 
vlastnosti, muselo by sa použiť okolo 970 kilogramov bežného EPS. 
znamená to úsporu materiálu vyššiu o 40 percent.

Typické oblasti použitia Neopor®-u sú okrem vonkajších kontakt-
ných systémov aj zvuková izolácia, izolácia strmých a plochých striech 
a izolácia stropov pivníc. 

Architekt Henrich Pifko podpredseda Inštitútu pre energeticky 
pasívne domy a certifikovaný projektant pasívnych domov si kládol 
otázku Nízkoenergetické domy – len otázka peňazí? A v podtitule 
svojho vystúpenie si aj odpovedal Pasívny dom – štandard blízkej 
budúcnosti.

Dôkladnejšie sa zaoberal tiež cieľmi Európskej únie:
V oblasti energetiky a klimatických zmien bola dosiahnutá politická 

dohoda:
 v oblasti redukcie CO2: 20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 

1990,
 v oblasti úspor energie: 20 % z plánovanej spotreby na rok 2020.
z „uznesenia Európskeho parlamentu z 31. januára 2008 o akčnom 
pláne pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu“ vyplýva, že sa  
EP veľmi naliehavo obracia na Radu a na členské štáty s požiadavkou 
plniť ciele vyjadrené v smernici 2006/32/ES a vymenováva rad opat-
rení, ktoré vedú k splneniu stanovených cieľov energetickej účinnosti. 
Podľa EP je dosiahnutie viac ako 20 % celkových úspor energie do 
roku 2020 technicky a ekonomicky uskutočniteľné. Predkladá k tomu 
73 opatrení, z ktorých sa zlepšenia energetickej hospodárnosti budov 
týka aj opatrenie 29: vyzýva Komisiu, aby navrhla záväznú požiadavku, 
na základe ktorej by sa mali všetky nové budovy, ktoré si vyžadujú 
vykurovanie alebo chladenie, stavať podľa noriem pasívnych domov 
alebo by mali rešpektovať normy nebytových budov od roku 2011 
a požiadavku používať od roku 2008 pasívne riešenia vykurovania 
a chladenia.

Podľa Európskeho parlamentu mal byť PD normou už od budú-
ceho roku!

Plénum Európskeho parlamentu schválilo v prvom čítaní 23. apríla 
2009 nové znenie smernice o energetickej hospodárnosti budov  
(rozhodne o ňom RE či 2. čítanie):
 Najneskôr do 31. decembra 2018 musia... všetky novopostavené 

budovy vyrábať toľko energie, koľko sami spotrebujú...
 Členské štáty majú... určiť minimálne percentá budov, ktoré by 

mali mať nulovú spotrebu energie v roku 2015, respektíve v roku 
2020...

Henrich Pifko ukázal na veľké rezervy v tejto oblasti na Slovensku. 
Hoci úsporné domy vznikajú aj u nás sú skôr výnimkou. Certifikát PHI 
Darmstadt má zatiaľ ako prvý a jediný na Slovensku pasívny dom 
v Stupave (arch. B. Kierulf).

Výstava návrhov na urbanistické a architektonické stvárnenie letiska pre sv omšu Jána Pavla II  
v roku 1990.
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Nový portál  
www.uzemnePlany.sk

Kolegovia, po takmer 2. rokoch intenzívnej práce, 
vývoja a testovania vám s radosťou predstavujeme 
nový portál www.uzemnePlany.sk. Počas tohto 
obdobia sa nám podarilo vybudovať jeden z naj-
väčších portálov o urbanizme, územnom plánovaní 
a tvorbe krajiny v regióne Strednej a Východnej 
Európy. Vďaka podpore našich partnerov vás odte-
raz budeme pravidelne informovať o dianí v tejto 
oblasti.

Čo je nové?
Najväčším prínosom je komplexnosť poskytova-
ných informácií. Územné plány jednotlivých stup-
ňov sú odteraz konečne pokope. KuRS, VÚC,  
regióny, mestá a obce získali logickú hierarchickú 
štruktúru a naštudovať ich nebolo nikdy jedno-
duchšie. 

Veľkou novinkou je možnosť elektronicky  
pripomienkovať územný plán – tzv. Úradná tabuľa. 
Tento mimoriadny nástroj smerujeme k občanom. 
Automatické odpočítavanie dní k ukončeniu pripo-
mienkovacieho konania územného plánu. Podnet 
je automaticky odoslaný konkrétnej obci a povere-
nému obstarávateľovi daného územného plánu. 

Súvisiace územné plány – automatické prirade-
nie územných plánov, ktoré priamo, alebo 
nepriamo naväzujú na riešené územie – zobraze-
ním na google mape, alebo v poli priamo pod 
územným plánom. Stačí kliknúť a naštudujete  
si územie susedného katastra, samozrejme,  
v prípade ak je zadané a má spracovaný územný 
plán. Týmto spôsobom získate okamžitý prehľad 
o riešených územiach v okolí.

úplný zoznam spracovateľov a obstarávateľov 
územných plánov
Touto cestou vám ponúkame možnosť aktualizovať 
svoj profil. V prípade, ak nie ste v zozname ešte 
registrovaný máte možnosť zaregistrovať sa. Viac 
na http://www.uzemneplany.sk/registracia-archi-
tekta 

Jedinečnosť registrácie spočíva v interaktívnom 
prepojení vašich územných plánov. Akonáhle  
sa nejaký ÚPN nachádza na portáli www.uzemne-
Plany.sk (či už ste ho zaradili vy, alebo my) 
dostane sa táto informácia priamo do vášho  
osobného profilu. Stačí kliknúť a naštudujete si 
celý rozsah práce zvoleného spracovateľa, alebo 
dokonca obstarávateľa územného plánu.

V spolupráci so združením urbanistov a územ-
ných plánovačov sme pre vás pripravili prehľadný 
identifikačný formulár vašej urbanistickej práce.

Osobný profil treba aktualizovať!
Aby sme sa vyhli neoprávneným prístupom do 
vašich profilov treba získať osobné prístupové 
práva. Je to celkom jednoduché, stačí kliknúť  
na odkaz http://www.uzemneplany.sk/profil/
user?heslo zobrazí sa vám formulár so zaslaním 
nového mena a hesla – tieto si môžete následne 
upraviť podľa vlastnej potreby. Pozor, údaje budú 
zaslané na e-mailovú adresu, ktorou sme vás auto-
maticky zaregistrovali a je uvedená vo vašom  
profile. Ak sa vaša e-mailová adresa zmenila,  
prosím, kontaktujte nás.

Participujte na projekte 
Ani po dvoch rokoch intenzívnej práce vývoj nášho 
systému neskončil, práve naopak. Počas uplynu-
lého obdobia sme získali ohromné množstvo 
poznatkov, ktoré smerujú k ďalšej práci na rozširo-
vaní služieb a možností tohto jedinečného pro-
jektu. Aby naša práca nevyšla nazmar, chceme  
vás poprosiť o participáciu na projekte. zapojte  
sa doň, využívajte ho, aktualizujte, pridajte vlastné 
územné plány, či urbanistické štúdie. Jedine touto 
cestou sa dopracujeme k stavu, že na jednom 
mieste nájdeme pokope všetky informácie  
o rozvoji Slovenska.

Čo pripravujeme?
Máme záujem naplno otvoriť prístup dovnútra sys-
tému všetkým autorizovaným architektom, atelié-
rom a obstarávateľom územných plánov. V praxi  
to znamená, že každý architekt, obstarávateľ získa 
možnosť pridávať, aktualizovať, mazať… vlastný 
územný plán priamo z vlastného počítača. Vytvárať 
tak vlastnú, úplnú databázu.

Ak je táto možnosť pre vás zaujímavá, píšte  
na office@uzemneplany.sk 

Vytvárame najväčší portál o urbanizme, územ-
nom plánovaní a rozvoji krajiny v regióne Strednej 
a Východnej Európy – pridajte sa k nám.

Tvorcovia webovej stránky.

F. milučký 
o nominácii 
na Krištáľové  
krídlo

V predchádzajúcich číslach 
Fóra architektúry sme priniesli 
informácie o 13. ročníku 
Krištáľového krídla, ktorým  
sa oceňujú významné osobnosti 
Slovenska za čin alebo tvorbu 
v uplynulom roku a mimoriadne 
za celoživotné dielo.

V súvislosti s tohtoročným odovzdá-
vaním cien sa verejnosť dozvedela, 
že v kategórii Architektúra z pôvodne 
nominovaných troch architektov 
nomináciu na cenu neprijal Ing. arch. 
Ferdinand Milučký, ktorý poskytol 
našej redakcii svoje stanovisko zdô-
vodňujúce motiváciu tohto kroku.

Píše: „Domnievam sa, že moje 
tvorčie úsilie bolo v plnom rozsahu 
bohato ocenené, a to cenami veľkých 
osobností v uvedenej oblasti (Ceny 
D. Jurkoviča 6x, Cena E. Belluša, 
Cena J. G. Herdera, Rad Ľ. Štúra) 
ako aj ďalšími významnými cenami“. 

Svoju nomináciu na Krištáľové 
krídlo už nepovažuje„za vhodnú 
a spoločensky únosnú, najmä 
z aspektu prirodzenej potreby oceniť 
aj ďalšie osobnosti s nespornými 
zásluhami za svoj prínos v oblasti 
architektúry ...“

Vyjadril svoj kritický názor na 
skutočnosť, že v predchádzajúcom 
ročníku (za rok 2008) „nominovaný 
nestor slovenskej architektúry archi-
tekt Štefan Svetko“ Krištáľové krídlo 
nedostal, že „...došlo k vážnemu 
spoločenskému aj odbornému 
pochybeniu“ keď sa „...jeden z naj-
lepších slovenských architektov  
...bez slova rozpačito prizerá prebe-
raniu ceny o generáciu mladšími 
kolegami“. V závere svojho stano-
viska, ktoré adresoval organizátorom 
ceny navrhol Štefana Svetka na 
„udelenie mimoriadnej ceny za  
celoživotné dielo – in memoriam.“

K uvedenému stanovisku  
F. Milučkého v odpovedi z 1. 3. 2010 
autorka a producentka Krištáľového 
krídla Ing. Mária Vaškovičová  
uviedla: “Plne rešpektujem Vaše  
rozhodnutie neprijať nomináciu 
odbornej poroty na uvedené ocene-
nie a beriem na vedomie aj Vaše 
zdôvodnenie tohto kroku.“ V závere 
ďakuje za priame vyjadrenie názoru 
s poukázaním na náročnosť jej  
práce pri zohľadňovaní daných  
pravidiel a názorov členov  
odbornej poroty a rešpektovaní  
ich návrhov pre nominácie aj  
ocenenia.

- red -
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K článku  
Vládne tu anarchia

Zaujal ma polemický príspevok architekta Ľubomíra Titla Vládne tu 
anarchia uverejnený vo Fóre architektúry, v májovom čísle 2010. 
K tomuto problému: Prečo architekt považuje za anarchiu to,  
čo nearchitekt a developer považuje za demokraciu? A prečo  
sa architekt stáva niekedy neželanou osobou?

Asi v roku 1979, v dobe plánovaného socialistického stavebníctva, na kon-
trolnom dni stavby jedného nemocničného areálu, podrobil kritike náš návrh 
zástupca ÚV KSS (Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska – 
vysvetlivka pre mladých kolegov). Povedal, že stavba nemala byť atypická, 
architekti ju mali navrhnúť z typových hromadne vyrábaných bytovkových 
panelov, výstavba by tak postupovala rýchlejšie a bola by lacnejšia; že keď 
pracujúci človek môže žiť celý život v panelovom byte, kde je svetlá výška 
miestností 2,6 metra a šírka miestností asi 3,0 metre a  vykurovanie radiá-
tormi, mali by tie bytovkové parametre vyhovovať aj na tých niekoľko dní 
pobytu pacienta v nemocnici. 

O tom, aké nároky vyžaduje prevádzka nemocnice, o tom, čo sú to ope-
račné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, rádiodiagnostika a iné náročné 
oddelenia, asi nemal základné vedomosti. Keby tú nemocnicu projektovali 
sovietski architekti, asi by sa vtedy takú kritiku neodvážil povedať. Ale archi-
tekt bol v tomto prípade brzdou termínov plánovaného hospodárstva.

V roku 2007 som vypracoval projekt na riešenie systémovej poruchy 
jestvujúceho 9 podlažného panelového bytového domu pomocou kontakt-
ného zateplenia obvodového plášťa s potrebnými úpravami fasády a fareb-
ným riešením pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. 
Projekt mal slúžiť na získanie dotácie a pre realizáciu. Po ukončení projektu 
nastalo zo strany spoločnosti vlastníkov ticho, nevedelo sa , či sa spoločen-
stvu podarí zaistiť financovanie. zrazu, po dvoch rokoch, mi oznámili, aby 
som sa dostavil na stavbu spresniť niektoré detaily pred jej dokončením. 

Na stavbe som dostal šok. lešenie bolo už dolu, pôvodne navrhované 
decentné farebné riešenie fasád bolo pri realizácii totálne zmenené na 5 dru-
hov rozličných aj krikľavých farieb. Prítomní zástupcovia vlastníkov bytov  
na môj protest odpovedali, že farebné riešenie navrhla jedna pani blízka ich 
predstavenstvu, že ona farbám rozumie, že im sa to tak páči, veď oni si to 
sami platia.

Je to demokracia alebo anarchia? Choďte si pozrieť sídlisko Dlhé Diely 
v Bratislave. Hromadné a rýchlo postupujúce zatepľovanie polystyrénom 
osem až desať podlažných ozrutných panelových bytových blokov, každý 
dom v iných a často v krikľavých farbách, bez jednotiacej farebnej koncep-
cie. za socialistickej panelovej éry farebné riešenie sídliskových blokov mali 
v rukách architekti Stavoprojektu, bola tu koncepcia. Dnes, keď kompetentné 
úrady v Bratislave rozhodli, že na zateplenie obvodového plášťa a farebné 
riešenia panelových domov stačí podať na stavebný úrad len ohlášku, môžu 
podstatné zmeny vzhľadu veľkých objektov robiť aj neautorizované osoby 
a nikto nerieši a nie je zodpovedný za farebnú koncepciu širšieho celku. Ako 
vyzerá a kto navrhol nové farebné riešenie Svetkovho jedinečného sídliska 
z liateho betónu z roku 1960 pri Račianskom mýte na bývalej „Februárke“?

Čo tu zmôže hlavný architekt hlavného mesta bez potrebných právo-
mocí? Ako sa tu má angažovať sám pešiak – architekt, keď nemá podporu 
zákonov a záväzných nariadení magistrátu a starostov mestských častí 
a ktorého v tomto nemôže podporiť ani jeho stavovská organizácia? 

Na náboženstve nás kedysi pán farár učil, že každé dielo ľudských rúk  
je nedokonalé, dokonalé je len dielo Božie. Musím bezvýhradne súhlasiť 
s prvou časťou výroku pána farára, k druhej časti jeho výroku sa zdržím 
komentára, aby som sa nedotkol citov veriacich.

Vládu jednej strany sme nahradili systémom politických strán 
s demokraticky volenou vládou. Hranice medzi demokraciou a anarchiou 
naši volení zástupcovia a tvorcovia vyhlášok a nariadení nevedia vždy stano-
viť; lobystické skupiny, mocní developeri a finančný kapitál to dokonale  
využíva a priznajme si, ťažia z toho aj niektorí architekti v službách atraktív-
nych klientov.

záleží len na morálnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovni spoločnosti  
a jej predstaviteľov a  na úrovni tvorby a dodržiavania zákonov, aby sa veci 
pohli k lepšiemu. Ale, bude to cesta tak na dve generácie. No ideálne to  
asi ani potom nebude, vývoj prináša vždy nové a nečakané problémy. 

J A N  F I B I N G E R
autorizovaný architekt SKA

Osemdesiat rokov Slovenského  
národného múzea v Bratislave

Slovenské národné múzeum patrí k vrcholovým kultúrnym 
inštitúciám na Slovensku s najväčším počtom zbierok a dlho-
dobou tradíciou siahajúcou do konca 19. storočia. Začiatkom 
mája oslávilo osemdesiate výročie od slávnostného otvorenia 
Slovenského národného múzea (Zemedelského múzea) 
v Bratislave.
 
V novopostavenej sídelnej budove zemedelského múzea na Vajanského 
nábreží (predchodcu Slovenského národného múzea) sa zišli na jej 
slávnostnom otvorení 4. mája 1930, najvyšší predstavitelia politického 
a verejného života Československa, zástupcovia diplomatického zboru, 
kultúrnych inštitúcií, hospodárskych korporácií, vysokých a špecializo-
vaných škôl s poľnohospodárskym zameraním.

zemedelské múzeum v Bratislave (zM) zriadilo Československé 
zemědělské museum v Prahe ako svoju krajinskú pobočku v roku 
1924. Múzejnú budovu na Vajanského nábreží v Bratislave navrhol 
a stavbu viedol Milan Michal Harminc ako svoju druhú múzejnú 

budovu. Stavba sa začala slávnostným výkopom 22. septembra 1924, 
po dohotovení betónovej základovej dosky pokračovali stavebné práce 
11. júla 1925. Stavbu zabezpečovala firma V. Nekvasila. Budovu sko-
laudovali 17. – 19. decembra 1928. Po ukončení stavby nastalo inten-
zívne budovanie zbierkového fondu a príprava expozície. 

zbierkové predmety v stálej expozícii zM inštalovali tak, aby poskytli 
ucelený obraz poľnohospodárskej výroby na Slovensku.. 

Kuratórium zM uvoľnilo štyri siene na prvom a treťom poschodí  
na prezentáciu zbierok Slovenského vlastivedného múzea. Na čele  
úsilia zriadiť nové múzeum vlastivedného zamerania v Bratislave  
stál architekt Dušan Jurkovič, vládny komisár na ochranu pamiatok  
pri Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska a predseda 
Spolku Slovenského vlastivedného múzea. 

Slovenské národné múzeum prešlo počas svojho pôsobenia  
zložitým procesom formovania aj mnohými organizačnými zmenami. 
V súčasnosti s vyše trojmiliónovým zbierkovým fondom historických 
hmotných a písomných autentických a iných jedinečných prameňov 
dokumentuje prírodu a vývoj spoločnosti na území Slovenska, kultúru 
a život Slovákov doma aj v zahraničí.

Významné výročie otvorenia Slovenského národného múzea 
(zemedelského múzea) v Bratislave rezonovalo aj počas tradičného  
podujatia Noc múzeí a galérií 2010, ktoré sa uskutočnilo 15. mája 
2010.
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Architektonika 
2010

Od 28. apríla do 7. mája 2010 sme 
mali znovu možnosť navštíviť v Galérii 
architektúry Spolku architektov 
Slovenska výstavu Architektonika 
2010. Priliehavý názov výstavy je  
nápadom prof. Jána Bahnu. Stáva sa  
pomaly peknou tradíciou, že na tomto 
fóre majú možnosť prezentovať svoje 
architektonicko-konštrukčné modely 
študenti 4. a 5. ročníka Katedry archi-
tektonickej tvorby VŠVu. Študenti  
ich spracovávajú v rámci predmetu 
„Statika pre architektov“ pod odbor-
ným vedením Doc. Sabaha Shawkata. 
Ťažiskovou témou pri zadávaní a výbe-
re jednotlivých konštrukčných princí-
pov bola „zelená architektúra“ so zre-
teľom na použitie ekologických materi-
álov a logických konštrukčných princí-
pov s minimálnym negatívnym vply-
vom na životné prostredie. Modely  
sa spracovávajú ako fyzické zmenšeni-
ny staticko-konštrukčného systému 
zväčša s veľkým rozponom. Výhodou 
takto spracovaných modelov oproti 
virtuálnym 3D modelom je priama 
možnosť overenia statických zákoni-
tostí vo vzťahu k zvolenému materiálu 
a konštrukčno-statickej schémy. 
Študenti si tak môžu „prakticky“ pre-
veriť funkčnosť jednotlivých nosných 
princípov, ktoré možno aplikovať  
v širokej škále pri navrhovaní architek-
tonických objektov. Modely sú pravi-
delnou súčasťou výstavy Architekto-
nika. Každoročne patria k najatraktív-
nejším súčastiam výstavy. O ich atrak-
tivite hovorí aj anketa o najzaujímavej-

Model: Andrej zachar

Model: Kristína Rypáková Model: Erik Novitzky

Konštrukčný projekt: Peter Mihaľák

Konštrukčný projekt: Martin zajíček

z vernisáže výstavy

Konštrukčný projekt: Kristína Rypáková

ší model, ktorú v rámci výstavy Archi-
tektonika 2010 vyhrali traja autori: 
Kristína Rypáková, Andrej zachar 
a Erik Novitzcky. 

Výstava Architektonika ponúka 
okrem veľmi zaujímavých modelov  
aj postery prác z konštrukčného pro-
jektu poslucháčov VŠVu. zvláštnosťou 
a jedinečnosťou Konštrukčného pro-
jektu je spôsob spracovania. Poslu-
cháči rozpracovávajú iba svoje predo-
šlé architektonické návrhy do podoby 
projektovej dokumentácie s podrob-
nosťou tendrového respektíve jed-
nostupňového projektu. Ide o výsledky 
dvojsemestrálnej práce študentov pod 
odborným vedením garanta Sabaha 
Shawkata v spolupráci s Ing. arch. 
Martinom Vaščákom a iných exter-
ných spolupracovníkov z oblasti tech-
nických vied. Aj v rámci tejto kategórie 
sa konala anketa o najatraktívnejšiu 
prácu, ktorej víťazmi sa stali posluchá-
či 4. ročníka Peter Mihaľák, Kristína 
Rypáková a Martin zajíček. 

S A B A H  S H AW K AT
kurátor výstavy
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SPOlOK ARCHITEKTOV SlOVENSKA 
FOND Vy� TVARNy�CH uMENí 
MESTO KOŠICE 
KOŠICE 2013, N.O.
si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž

Kasárne – KuLTuRPARK, 
Košice
prezentácia súťažných prác architektonicko-urbanis-
tického riešenia

04. 06. 2010 / 16:00

v Galérii architektúry SAS, Balassov palác,  
Panská 15, Bratislava 4. 6. 2010 – 25. 6. 2010  
(pracovné dni) od 11.00 do 17.00 
Kurátor výstavy: Ing. arch. Martin Jerguš
Výstava sa koná pod záštitou primátora mesta 
Košice Františka Knapíka.
Výstava vznikla v spolupráci ÚHA Mesta Košice 
a neziskovej organizácie Košice 2013, n.o.

NEW FRONTIERS 
Experimental Tendences in Architecture
Experimentálne tendencie v architektúre

Spolupráca: Spolok architektov Slovenska  
a ORTE Architekturnetzwerk Niederösterreich

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.

Zasadala revízna komisia
V sieni Dušana Jurkoviča 11. mája zasadala Revízna 
komisia Spolku architektov Slovenska. Na programe 
bol rozbor hospodárenia za rok 2009. Revízna 
komisia predložený rozbor hospodárenia preroko-
vala bez pripomienok a odporučila Kancelárii SAS 
predložiť ho na rokovanie Prezídia Spolku architek-
tov Slovenska.

Návšteva bulharských  
architektov
Viceprezident Spolku architektov Slovenska Štefan 
Šlachta a riaditeľ Kancelárie SAS Peter Mikloš prijali 
17. mája v Sieni Dušana Jurkoviča SAS 1. podpred-
sedu zväzu bulharských architektov Ilka Nikolova 
v sprievode s riaditeľkou Bulharského kultúrneho 
inštitútu v Bratislave Elenou Arnaudovou. Partneri 

J u b i l e á
J ú N

 1. 6. 1925 Dezider MAlINOVSKy� Košice 85

 1. 6. 1950 Matúš DullA Št. na Ostrove 60

 3. 5. 1935 Mária ŠuSTROVá Bratislava 75

 4. 6. 1925 Mária ROTHOVá Prešov 85

 7. 6. 1935 Rastislav BERO B. Bystrica 75

 8. 6. 1950 Bohuslav PERNECKy� Piešťany 60

 10. 6. 1960 Alexander BuGAlA Michalovce 50

 11. 6. 1950 Jaroslav KIlIáN Bratislava 60

 16. 6. 1945 Peter GIBAlA Michalovce 65

 17. 6. 1955 Dušan MAŇáK Žilina 55

 23. 6. 1930 Ľudmila MIČINSKá Bratislava 80

 24. 6. 1950 Vladimír VRŠANSKy� Bratislava 60

 25. 6. 1945 Eva GRÉBERTOVá Bratislava 65

 26. 6. 1945 Viera JANČuŠKOVá Bratislava 65

 26. 6. 1955 Viera MRázOVá Bratislava 55

 27. 6. 1940 Pavol BENKO Bratislava 70

 29. 6. 1935 Štefan KuKuC Žilina 75

Srdečne blahoželáme

Cena Alžbery Güntherovej- 
-mayerovej 2010
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok  
a historických sídiel 24. apríla 2010 v Červenom 
Kláštore po tretíkrát slávnostne udelili cenu 
Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo 
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatko-
vého fondu Slovenskej republiky – Cenu Alžbety 
Güntherovej-Mayerovej 2010. 

Tohtoročnými laureátmi ceny sa stali  
Ing. arch. Stanislav Dúbravec, CSc., Mgr. Alojz 
Jursa a František Markuš in memoriam, ktorí stáli 
pri zrode dnešných krajských pamiatkových úradov 
v Banskej Bystrici, Bratislave a Prešove pred  
50. rokmi. Ceny odovzdala generálna riaditeľka 
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky  
Katarína Kosová. 

Na podujatí organizovanom Pamiatkovým  
úradom SR v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli 
národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláš-
tora v Červenom Kláštore sa zúčastnili zástupcovia 
Sekcie pamiatkového dedičstva Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, riaditelia slovenských kultúr-
nych inštitúcií, pracovníci Pamiatkového úradu  
SR a krajských pamiatkových úradov, ale aj širšia 
odborná a laická verejnosť.

Výstava  
Architekt Štefan Svetko 

Vo vestibule Fakulty architektúry STu v Bratislave 
sa 10. mája 2010 uskutočnila vernisáž výstavy 
Architekt Štefan Svetko. Kurátorka Jarmila Bencová 
pripravila výber z diela klasika slovenskej architek-
túry Štefana Svetka (1926 – 2009) a výstavu dopl-
nili sprievodné podujatia. O výstave a diele Štefana 
Svetka prinesie viac informácií Projekt – slovenská 
architektonická revue.

Premeny Zuckermandlu
V Slovenskom národnom múzeu – Múzeu kultúry 
karpatských Nemcov na Žižkovej ulici 14 
v Bratislave je do augusta 2010 prístupná výstava 
Premeny zuckermandlu. zachytáva podoby tejto 
časti bratislavského Podhradia.

SerViS 
Domáce poDuJatia

SaS 
informuJe

prerokovali súčasný stav spolupráce a možnosti  
jej ďalšieho vývoja.

V ten istý deň o 17. hodine otvoril Ilko 
Nikolov v Bulharskom kultúrnom inštitúte 
v Bratislave výstavu súčasnej bulharskej architek-
túry. Výstava bola súčasťou Archdays 2010 
v Bratislave.

Výstava Bratislava – Vydrica 

Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných 
umení, Vydrica a.s., zillion a.s. pozvali 11. mája 
2010 záujemcov na vernisáž výstavy Bratislava – 
Vydrica genéza víťazných návrhov z 5. paralelných 
medzinárodných súťaží v rokoch 2007 – 2009. 

Garantom výstavy bol ateliér BOGáR KRálIK 
uRBAN.

V Galérii architektúry SAS, Balassov palác  
(1. poschodie) výstava trvala do 28. mája 2010.
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Podujatia uIA
19. kongres architektov v Brazílii
Termín konania: 1. – 4. jún 2010
miesto konania: Recife, Olinca (Brazília)
Info: www.19cba.com.br

Európsky kongres – Architektúra v zdravotníctve 
a dizajn
Termín konania: 6. – 9. jún 2010
miesto konania: Rotterdam (Holandsko)
Info: www.tno.nl/ducha10

1. ročník medzinárodného stretnutia európskych 
architektov – historikov
Termín konania: 17. – 20. jún 2010
miesto konania: Guimaraes (Portugalsko)
Info: www.eahn2010.org/

Festival architektúry v Londýne
Termín konania: 19. jún – 4. júl 2010
miesto konania: londýn (Veľká Británia)
Info: www.lfa2010.org

Festival architektúry 
Termín konania: 22. – 26. jún 2010
miesto konania: Saskatoo (Kanada)
Info: www.raic.org

2. ročník medzinárodnej konferencie o dedičstve 
a udržateľnom vývoji
Termín konania: 22. – 26. jún 2010
miesto konania: Evora (Portugalsko)
Info: www.heritage2010.greenlines-institute.org/

Z programu podujatí IFLA 
a EFLA
10. ročník Zeleného víkendu
Konferencia na tému Environmentálna Európa 
Termín: 1. – 4. jún 2010
miesto: Brusel 
Info: http://ec.europa.eu/environment/greenweek

8. ročník festivalu „Rôznorodé záhrady“
Termín: 6. jún – 3. október 2010
miesto: Wersseling 
Info: www.parc-wesserling.fr

Súčasná krajinná architektúra a dizajn
Termín: 10. – 12. jún 2010
miesto: St. Peterburg 
Info: e-mail:contact@icon-la.org

6. ročník medzinárodnej konferencie
Termín: 17. – 18. jún 2010
miesto: Kodaň 
Info: www.sl.life.ku.dk/Forskning/

ParkerOgurbanelandskaber/world denmark 
2010.aspx

Seminár záhradnej architektúry
Termín: 18. – 19. jún 2010
miesto: Krakov 
Info: www.topos2010/sak.org.pl

16. seminár Aleje, chodníky a bulváre
Termín: 24. jún 2010
miesto: londýn (Veľká Británia)
Info: www.treeworks.co.uk/seminars/index.php

SerViS 
zahraničné poDuJatia

Obhliadka stavby č. 144
Termín: 11. 6. 2010, o 16.00 h
Adresa: Campus Vienna Bio Center; Dr. Bohr-Gasse 

3 (VBC 1) + 7 (VBC 3), Viehmarktgasse 2a  
(VBC 2) – Cluster St. Marx

Dostupnosť: S7 St. Marx alebo električkou č. 18 
(St. Marx) alebo u3 Schlachthausgasse,  
električka č. 18 (Viehmarktgasse), následne  
5 minút pešo.

miesto stretnutia: Vstupná hala VBC 1  
(IMBA-GMI), Dr. Bohr-Gasse 3
Sprevádza architekt Boris Podrecca.
V roku 2000 vyhral architekt Boris Podrecca súťaž 
na Výskumný ústav Akadémie vied vo Viedni. 
V časti St. Marx vyrástlo jedno z najväčších bio-
technologických centier strednej Európy.
Informácie: www.oegfa.at/event.php?item=5956

 

Tvorivé dielne
miesto konania: Architekturzentrum Wien – 

Podium, Museumsplatz 1, Viedeň
Termín konania: 19. jún 2010, 15.00 h
Vstupné: 3,50 Eúr
Dielne Od znejúcich miest a akustických miestností 
skúmajú: Ako možno udržať zvuk na uzde?  
Čo znamená čas dozvuku a akustický odraz...? 
záujemcovia budú hľadať odpovede s expertom  
na zvuk a poznatky si overia aj prakticky. 

Prihlásiť sa treba na tel. č. +43-01-522 31 15 
alebo office@azw.at

http://www.azw.at/event.php?event_id=1052

Best of Europe

Cena mies van der Rohe 2009

miesto: Architekturzentrum Wien – Alte Halle, 
Museumsplatz 1, Viedeň

Trvanie výstavy: 24. jún 2010 – 20. september 
2010

Otvorené denne: od 10.00 – do 19.00 h
Vernisáž: 23. jún 2010, 19.00 h
Vstupné: 7 Eur/zľavnené 4,50 Eur 
Úvodné slovo na vernisáži: Dietmar Steiner,  
riaditeľka Az W a lluís Hortet, riaditeľ Fundació 
Mies van der Rohe.

Celkovo do súťaže prihlásili 340 európskych 
projektov, porota nominovala 5 projektov. Cenu 
Mies van der Rohe 2009 získalo dielo nórskeho  
ateliéru Snøhetta so stavbou Štátnej opery a baletu 
v Oslo. Špeciálnu cenu „Emerging Architect“ za rok 
2009 udelili ateliéru STuDIO uP, architektom lea 
Pelivan und Toma Plejic, za Gymnázium (46° 09’ N / 
16° 50’ E) v Koprivnici. Na výstave prezentovali  
50 stavieb. 
Informácie: www.azw.at/event.php?event_id=1019

Obhliadka č. 145
Termín: 25. jún 2010 o 14.00 h
Adresa: Siemensstraβe 88-92, Viedeň
miesto stretnutia: vstup Siemensstraβe 92  

pri vrátnici
Sprevádzajú: Georg Soyka, Wolfgang Silber
Siemens City – veža Siemens architektov SOyKA/
SIlBER/SOyKA prepojením severo-južným smerom 
otvorila nový verejný priestor.

Informácie: Österreichische Gesellschaft für 
Architektur – ÖGFA, liechtensteinstraße 
46a/2/5, Viedeň, Tel: +43-1-319 77 15,  
Fax: +43-1-319 77 15-9, e-mail: office@oegfa.at

Prehliadka stavieb č. 234

museum_ specials

miesto stretnutia: Architekturzentrum Wien – 
vjazd, Museumsplatz 1, Viedeň

Termín: 27. jún 2010, od 13.45 do 20.30 h.
Vstupné: 28 Eur (vrátane vstupeniek do múzeí)
Sprevádza: Marion Kuzmany
Prehliadka povedie od Viedenského Belvedere,  
priblíži vydarené zreštaurované diela a súčasné 
zásahy – novo využité bývalé ženské kúpele,  
či skryté šperky Otta Wagnera... 
Info: www.azw.at/event.php?event_id=1026

NO LImITS – prelomiť  
hranice
Termín: 27. jún 2010, 14.00 – 16.00 h
miesto: Architekturzentrum Wien – Podium, 

Museumsplatz 1, Viedeň
Vstupné: 3,50 Eur
Tvorivé dielne pre deti od 6 rokov. Ploty, miestnosti, 
zákony prírody a  krajín, to všetko ovplyvňuje 
a obmedzuje náš každodenný život. Načo sú nám 
hranice? Predstavte si, že je rok 2317. zem je už 
husto osídlená, treba nájsť nové priestory na život... 

Prihlásiť sa možno na t. č. +0043 01-522 31 15 
oder office@azw.at.
http://www.azw.at/event.php?event_id=1063

Prehliadka Aufbruch in die 
moderne 
miesto stretnutia: Secession, Friedrichstraße 12  

vo Viedni 
Termín: 26. jún 2010, od 10.30 do 13.00 h.
Vstupné: 18 Eur (prineste si cestovný lístok) 
Ďalšie termíny: 31. 7., 28. 8., 25. 9. 2010
Formovanie architektúry začiatkom 20. storočia vo 
Viedni významnou mierou poznačili osobnosti ako 
Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich a Odolf loos. 
Obhliadka prevedie od secesie k Postsparkasse, 
ďalej k „looshaus“ na Michaelerplatz a priblíži 
architektonické klenoty tejto jedinečnej doby.

Na prehliadku sa treba prihlásiť  
na email kassa@azw.at alebo telefonicky na  
č. +43 1 522 31 15 30 (po – so 10.00 – 19.00 h.)

Podujatie sa koná v spolupráci s lEOPOlD 
MuSEuM v rámci konania výstavy „Jugendstil und 
Secession – Joseph Maria Olbrich“.
Trvanie výstavy: 18. 6. – 27. 9. 2010
miesto: Museumsplatz 1, Viedeň 
Otvorené denne okrem utorka od 10 – 18 h.
Viac informácií o prehliadke: www.azw.at/event.
php?event_id=1054



V čísle 02/2010

Architektonicko-urbanistická súťaž 
Kasárne Kulturpark Košice

Radomíra Sedláková:  
Bienále architektury Benátky 2010  
(k výberovému konaniu)

Reinhard Seiss: Rotterdam – mesto 
ako laboratórium rozvoja

Architektonicko-urbanistická súťaž 
Kasárne Kulturpark Košice. 

Víťazný návrh:  
Ing. arch. Irakli Eristavi, Prešov, 

autori: Martin Jančok, Pavol Šilla, 
Silvia Miklušová, Milan Vlček

E-mrak: Přirozená architektura.  
Víťazný návrh pre Bienále architektúry  
Benátky 2010

V máji pred 70. rokmi bol Rotterdam  
zrovnaný so zemou pri bombardovaní.  
Archívna snímka z Deutsches Bundesarchiv



24 FóRum ARCHITEKTúRy
6. 2010


