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Zuzana Wienk
Každá zmena však potrebuje svojich
nositeľov a hrdinov. Ľudí, ktorí budú
protestovať proti ohavnostiam, ktorí
pôjdu príkladom a budú prinášať
riešenia.
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Jak je vůbec možné, že člověk
takto nesmyselně zachází
nejen s krajinou, která ho
obklopuje, ale se samotnou
planetou, kterou je mu dáno
obývat? Víme, že se chováme
sebevražedně, a přesto se tak
chováme.
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Nie som si však istý, či politici
akéhokoľvek sfarbenia v Košiciach
vôbec pochopili, že na čo je
vlastne funkcia hlavného
architekta mesta...

Viedenská Mariahilfer Strasse bola pre nás vždy symbolom veľkomestskej nákupnej ulice. Po prestavbe infraštruktúry a výstavbe metra sa jej
pulz ešte zrýchlil. Od mojej prvej návštevy v roku 1966 zažívajú jej kulisy
ukážkové prestavby. Obchodný dom Gerngross má už asi tretiu fasádu,
tentokrát prepojenú aj do redesignu interiérov. Generali dávno vymenila
svoju zrkadlovú kulisu. Herzmannského nahradil Peek and Cloppenburg.
Parter sa už šplhá do troch podlaží. Pred historické fasády sa inštalujú
presklené výkladové plochy, ktoré budú za pár rokov vymenené.
V priebehu minulého roka sa tu začala rysovať zaujímavá prieluka.
Jej sklené plochy sa pomaly zapĺňali. Prieluka však nezastavovala celú
čelnú plochu, ale na treťom nadzemnom podlaží vynechala plochu pre
terasu, ktorú sprístupnila exteriérovým eskalátorom. Na terase a celom
podlaží má svoje sídlo najväčšia rakúska predajňa vína – Wein and Co.
Aj horné podlažia sú perforované, takže celá prieluka pôsobí
neobyčajne vzdušne.
J. M. Bahna
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K veci...
Keď budete čítať prvé tohtoročné číslo Fóra architektúry
budeme už za polovicou prvého štvrťroka a v rozbehnutom
pracovnom kolotoči. Minulý rok sme uzavreli výstavami
laureátov spolkových cien a udalosti spred pár mesiacov sa
pomaly stávajú už iba spomienkami. Sústreďujeme sa na
to, čo je pred nami.
Popri každodenných pracovných povinnostiach nás oča
káva aj pár výnimočných udalostí. Samozrejme, každý rok
má zvyčajne svoje priority, no tento rok budú rezonovať
predovšetkým dve, ktoré ho svojim významom presahujú.
Najdôležitejšou udalosťou roka bude Valné zhromaždenie
Spolku architektov Slovenska, plánované na koniec aktu
álneho funkčného obdobia orgánov SAS – bude koncom
novembra. Pred jeho konaním, na jeseň, sa uskutočnia
regionálne snemy SAS. Členovia SAS budú mať možnosť
prediskutovať mnohé otázky spolkového života a zhodno
tiť trojročné funkčné obdobie.
Rok 2011 je veľmi dôležitý aj pre UIA (Medzinárodná
únia architektov) a jeho členské sekcie. V období od
25. septembra do 1. októbra sa v Tokiu konajú XXIV.
Svetový kongres a XXV. Valné zhromaždenie UIA. Zva
žujú sa možnosti zastúpenia Spolku architektov Sloven
ska v Tokiu a jeho prezentácie aj v rámci spoločnej
výstavy krajín V4. Tak ako vždy je možná aj individuálna
registrácia architektov. Ako členská sekcia máme záujem
prezentovať dobré meno SAS, ktoré sme získali na tomto
poli v minulosti.
K ďalším prioritným aktivitám SAS radíme tradičné
podujatia, ktoré charakterizujú profil spolku. Paralelne
s prípravou valného zhromaždenia a účasti na kongrese
v Tokiu budú prebiehať prípravné organizačné aj reali
začné práce týkajúce sa rokovania porôt, výstavných pre
zentácií a publikačných výstupov pri príležitosti udeľova
nia cien SAS – Ceny Dušana Jurkoviča, Ceny prof. Jozefa
Lacka, Ceny Emila Belluša a Ceny prof. Martina Kusého.
Vydavateľské aktivity sa štandardne budú orientovať na
spolkové periodiká Projekt a Fórum architektúry, vrátane
neperiodických publikácií katalógového typu k spolkovým
cenám.
Fórum architektúry začína v roku 2011 svoj 21. ročník.
Za dvadsať predchádzajúcich rokov prekonalo pozoru
hodný vývoj. Zrodilo sa v prelomovej situácii bezpro
stredne po roku 1989, spočiatku bolo názorovou platfor
mou pri budovaní nového spolkového života slovenských
architektov, neskôr spolu s informačnými funkciami pribu
dlo aj zameranie na spoločenské aspekty architektúry
a otázky architektonickej tvorby. Z niekoľkých listov
spolkového informačného bulletinu sa po čase stal po

obsahovej aj grafickej stránke časopis, ktorý seriózne pre
zentuje hlavne činnosť Spolku architektov Slovenska.
Každý mesiac zaznamenáva dianie v slovenskej architek
túre, a tak aktualitami dopĺňa reprezentačný časopis
Projekt, slovenskú architektonickú revue. Aj naďalej bude
vychádzať v nezmenenej podobe, ale s dvojmesačnou peri
odicitou. Z pochopiteľných dôvodov – aj na vydavateľskú
činnosť má dopad nepriaznivá hospodárska situácia.
Z podnetu spoluvydavateľa a po vzájomnej dohode sme
akceptovali aj na pôde redakcie toto – dúfame, že nie defi
nitívne – no v tejto chvíli racionálne opatrenie.
Neodmysliteľnou súčasťou spolkovej práce sú združenia
tvorené na báze odborných záujmov (napr. ZUUPS /
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie, BLOK
architektov a výtvarníkov, IVD – Interiér Výstavníctvo
Design, ale aj regionálne pôsobiace – napr. Cech architek
tov mesta Ružomberok). Dôležitou úlohou SAS bude
vytvárať vhodné zázemie pre ich činnosť
V oblasti medzinárodných stykov bude SAS preferovať
kontakty a spoluprácu v rámci UIA, IFLA, EFLA, EFAP,
DOCOMOMO a architektonické partnerstvo v rámci
krajín V4.
V roku 2011 bude, prirodzene, ešte rad ďalších aktivít
SAS, ktoré napĺňajú jeho poslanie – napr. výstavy domáce
a zahraničné, semináre, konferencie a pod. Na tomto
mieste nemožno všetko vymenovať. Všetko však závisí
od možnosti a schopnosti získavania finančných zdrojov
na činnosť spolku. Táto úloha má dnes, či sa nám to
páči alebo nie, reálne naozaj najvyššiu prioritu
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, rád by som pripo
menul pre Spolok architektov Slovenskaveľmi dôležitú
vec – jeden z možných zdrojov financovania niektorých
jeho aktivít – a zopakoval by som možno už tradičnú
výzvu. V období, keď podávame daňové priznania za
minulý rok má každý z nás možnosť rozhodnúť o použití
2 % z odvedenej dane z príjmu. Aj Spolok architektov
Slovenska spĺňa všetky zákonné predpoklady prijímateľa
týchto príspevkov. Je vecou každého z nás ako sa roz
hodne. Rád by som však v tejto súvislosti uviedol, že hod
nota poukázaných príspevkov mala v uplynulých rokoch
stúpajúci trend. Čoraz viac našich členov akceptovalo, že
posilnením svojej stavovskej a kultúrno-umeleckej organi
zácie pomáha upevňovať aj jej postavenie v spoločnosti.
Príspevky sme v súlade s pravidlami použili v oblasti
vydavateľských aktivít SAS a ich použitie preukázali
Daňovému úradu. Aj v tomto roku budú príspevky slúžiť
skvalitneniu toku informácií; vydavateľským aktivitám
a popularizácii architektúry.
Každý 2 % príspevok, teda aj váš, pomáha napĺňať spolo
čenské poslanie a autoritu Spolku architektov Slovenska.
P eter M iklo š
riaditeľ Kancelárie Spolku architektov Slovenska
f ó r u m ar c h i t e ktúry
1/2011
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47. ročník Ceny
Dušana Jurkoviča
22. ročník Ceny
Emila Belluša
Foto: Peter Gula

9. ročník Ceny
Martina Kusého

V Galérii SAS na Panskej ul. 15
v Bratislave – v prízemí a na 1. poschodí
budovy – sa pri tejto príležitosti uskutočnili dve výstavy:

Výstava Cena Dušana Jurkoviča

vaše diela by mohli v tomto ročníku
„zabodovať“ pri hodnotení medzinárodnej
poroty a získať prestížnu Cenu Dušana
Jurkoviča.
Pri udeľovaní Ceny Dušana Jurkoviča
2010 sa porota rozhodla pre štyri nominácie a neudelila samotnú cenu. (Viac o tom
hovorí na str. 14 člen poroty Andrej Alexy.)
Okrem Ceny Dušana Jurkoviča
v Zrkadlovej sieni udelil Spolok architek-

Foto: Peter Gula

Matúš Dulla – Cena Martina Kusého

Foto: Peter Gula

Výstava Ladislava Kušníra
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Ladislav Kušnír, laureát Ceny Emila
Belluša 2010
K obidvom výstavám vyšli katalógy
vo vydavateľstve SAS.

Foto: Ctibor Bachratý

Tlačová konferencia

Cenu Emila Belluša prevzala za Ladislava Kušníra jeho pani manželka

Cena Dušana Jurkoviča 2010, na ktorej
sa prezentovali všetky prihlásené diela

Foto: Ctibor Bachratý

seda Fondu výtvarných umení Peter Brtko
a generálna riaditeľka Sekcie umenia
a štátneho jazyka Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky Janka Motyčková.
Poobhliadnime sa za nimi, hoci tento
rok už pripravil priestor na nové príležitosti
prihlásiť sa do súťaží a ocenení za architektonické diela, celoživotnú tvorbu či propagáciu architektúry. Kolegovia, architekti
– neváhajte a začnite premýšľať – ktoré

Foto: Peter Gula

Bilancia minulého ročníka
Koncom minulého roka sa uskutočnil
maratón odovzdávania výročných ocenení
Spolku architektov Slovenska. Slávnostné
odovzdávanie cien sa konalo v piatok
17. 12. 2010 už tradične v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Cenu Dušana Jurkoviča nominovaným
architektom odovzdali prezident Spolku
architektov Slovenska Ján Bahna, pred-

tov Slovenska aj ďalšie dve výročné
ocenenia: Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo, ktorej laureátom sa stal architekt a pedagóg doc. Ladislav KUŠNÍR
(spoluautor Nového mosta a Presscentra –
dnes Tower 115 – v Bratislave) a Cena
Martina Kusého za vedeckú a teoretickú
činnosť a popularizáciu architektúry.
Jej laureátmi sa stali: prof. Matúš DULLA
architekt, vedec, pedagóg a popularizátor
architektúry a Ing. arch. Darina LALÍKOVÁ,
architektka, publicistka a vydavateľka,
riaditeľka vydavateľstva Eurostav.

Darina Lalíková – Cena Martina Kusého

Architektúra
a spoločnosť

Foto: Ctibor Bachratý

Emil Makara, Kalin Cakov – nominácia – Cena Dušana Jurkoviča

Foto: Ctibor Bachratý

Ján Pernecký, Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká – nominácia – Cena Dušana Jurkoviča

Foto: Ctibor Bachratý

Norbert Šmondrk – nominácia – Cena Dušana Jurkoviča

Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Roman Halmi a Števo Polakovič – nominácia – Cena Dušana Jurkoviča

Aj architekti
potrebujú svojich
hrdinov
Človek žijúci v dnešnej dobe v pozícii
„stredobodu“ sveta, môže ľahko zabudnúť, ako hlboko sú v ňom vpísané
inštinkty a informácie z jeho dlhej evolučnej cesty. Môže dokonca zabudnúť
i na to, že informácie z „necivilizovaných“ období a štádií jeho vývoja sú
vpísané silnejšie, hlbšie a na rozdiel
od civilizačného náteru utvrdzované
miliónmi rokov. Jednými z takých
informácií sú prispôsobivosť a prežitie
silnejšieho.
Kognitívni vedci vo svojich výskumoch poukazujú na to, že zlo alebo
iné negatíva často nepramenia ani tak
z vnútornej predispozície človeka ako
z nastavenia prostredia. Prostredie
vytvára normu, vplýva na človeka,
a ten sa podľa evolučného imperatívu
prostrediu prispôsobuje, aby prežil.
Moji starí rodičia videli na vlastné
oči odporné veci. Videli, ako musela
pre most padnúť synagóga, i časť Dómu
svätého Martina. Videli, ako Bratislavu
ovládol betón a škatule. Pre ich generáciu boli tieto zásahy drastickou zmenou
prostredia, ktoré spoluvytváralo ich
estetickú normu, pre generácie po nich
už boli normou, ich životným prostredím. Počas nášho detstva sme mali
z betónu už aj preliezačky na Železnej
studienke. Spomínam si, ako blahodarne a očividne na mňa zapôsobilo
jednoduché natretie fasád historických
budov farbami či otvorenie dvorov
a brán v bratislavskom Starom Meste.
Dnes podľa môjho názoru vytvárajú
normu prevažne neosobné chladné
administratívne a komerčné budovy,
na rozmery nášho mesta megalomanské
developerské projekty či katalógové
domy pre všetkých, ktorí majú práve
toľko, aby mohli uniknúť z paneláku.
Až pri prechádzkach Bretónskom,
Toskánskom, Londýnom či Holandskom
si človek uvedomí, že tamojší ľudia
vidia od svojho narodenia celkom iné
normy, že ich prirodzený cit pre estetiku
je vytváraný inou realitou.
Práve vďaka takému poznaniu sa
mi potom ľahšie znáša aj tá naša realita.
To ma privádza späť k začiatku tohto
zamyslenia – naše deformácie nie sú
spôsobené tým, že by sme mali nejakú
vnútornú poruchu, ale sú výsledkom
dlhodobo pretrvávajúceho prostredia
a noriem. Žiadne rýchle zmeny preto nie
sú podľa mňa možné. Ako iné oblasti

Foto: SME

Foto: Ctibor Bachratý
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spoločenského života, aj táto je otázkou
postupnej zmeny prostredia a noriem,
spravovania si vecí verejných vlastnými
silami, ktoré prinášajú aj väčšiu vnímavosť a zaangažovanosť, súťaže a slobodnej diskusie, ktorá podporuje kreativitu a vznik alternatívnych riešení,
bohatnutia populácie, ktoré umožňuje
výber a podporuje kvalitu i citlivosť na
niektoré témy, a napokon aj vzdelávania.
Som presvedčená, že postupnou
zmenou prostredia, jednotlivosťami,
ktoré budú z normy vytŕčať a postupne
ju meniť, najprv objavíme, že môžeme
žiť v estetickejšom a krajšom prostredí,
potom začneme kopírovať nositeľov
zmeny a napokon to prostredie pretvoríme. Každá zmena však potrebuje svojich nositeľov a hrdinov. Ľudí, ktorí
budú protestovať proti ohavnostiam,
ktorí pôjdu príkladom a budú prinášať
riešenia. Tak ako majú svojich obrancov
lesík Krasovského či PKO, alebo svojich
protestujúcich výšková budova na
Šancovej ulici v Bratislave alebo socha
Svätopluka na Bratislavskom hrade, tak
ich musia mať aj architektúra a urbanizmus. Takými nositeľmi sú pre mňa už
teraz napríklad autori návrhov malých
mestských zásahov, ktorí nám ukazujú,
že estetika a inovácie môžu prichádzať
v malom, postupne a aj za menej
peňazí.
Prajem nám všetkým na tejto ceste
veľa trpezlivosti, otvorenosti a podpory
pre odvážnych inovátorov či reformátorov. Aj toto štádium nás veľa naučí –
minimálne si svoje okolie vážiť a uvedomiť si, že zmena nie je bez dobrých
rozhodnutí jednotlivcov možná.
Zuzana Wienk
Zuzana Wienk je programovou riaditeľkou
občianskeho združenia Aliancia Fair-play.
Organizácia od roku 2002 monitoruje
politiku, jej financovanie a efektivitu
míňania verejných zdrojov. Formou inves
tigatívno-analytickej práce upozorňuje na
prešľapy zodpovedných a formou legislatívnych či iných návrhov sa snaží o systémovú
zmenu prostredia. Vyštudovala žurnalistiku
na Filozofickej fakulte Univerzity Komen
ského, neskôr sa zamerala na domácu politiku. Ako redaktorka či moderátorka politických diskusií pôsobila v rádiu Twist, spravodajstve Slovenskej televízie a týždenníku
Domino Fórum. Príležitostne prednáša
a publikuje na témy spojené s činnosťou
Aliancie Fair-play.
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Predstavujeme

Polyfunkčný objekt
Ipeľská ulica
Košice
Identifikačné údaje
Stavba: Polyfunkčný objekt, Ipeľská ulica,
Košice
Investor: IQS, s.r.o., Košice
Autori: Ján Kostrian, Július Rybák
Spolupráca: Ľubomír Bobák, Katarína
Gáboríková, Pavol Mikolaj
Projekt: G-ATELIÉR, s.r.o.;
www.g-atelier.sk
Základné kapacitné údaje
Riešené územie: 6345 m2
Zastavaná plocha:1275 m2
Plochy zelene: 2650 m2
Úžitková plocha: 9445 m2
(z toho 3250 m2 podzemné podlažia)
Počet budovaných parkovacích
miest: 113 (z toho v objekte 92)
Charakter územia a urbanistický
kontext
Širšie územie je predstavované obslužným
areálom Fakultnej nemocnice L. Pasteura
(FNLP) v Košiciach. Územie s plochou
približne 77 400 m2 – ohraničené troma
mestskými komunikáciami (ul. Ipeľská,
Popradská a Tr. SNP) je mierne klesajúce
východným smerom a je dopravne napojené na miestne komunikácie. V území
dochádza k postupnej funkčnej reprofilácii
zmenami vo vlastníckej štruktúre a predpokladanou efektivizáciou prevádzok
samotnej FNLP. Pre overenie možnej regulácie tohto širšieho územia bola v roku
2009 spracovaná urbanistická štúdia
Obslužný areál FNLP Košice (G-ATELIER),
ktorá overila v návrhu možnosť polyfunkčného využitia postupne sa reprofilujúceho
územia s prevahou občianskeho vybavenia
v novo navrhovanej štruktúre mestského
typu, ktorá nadväzuje na novú dopravnú
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kostru počítajúcu s premiestnením vjazdu
do územia z Ipeľskej ulice a úpravou jej
koridoru. Návrh budúcej zástavby predstavuje ortogonálnu štruktúru umiestňovanú
do jednotlivých blokov vytváraných novou
dopravnou kostrou obsluhy územia. Jej
orientácia nadväzuje na hmotovú štruktúru
areálu FNLP a je na jednej strane konfrontovaná s uvoľnenou štruktúrou obytného
súboru Terasa a strane druhej s individuálnou bytovou zástavbou s významným
podielom zelene v oblasti ulice Račí potok.
Polyfunkčný objket
Plánovaný polyfunkčný objekt je v zmysle
spracovanej UŠ umiestňovaný do nárožia
ulíc Popradská – Ipeľská. Uvedená
zástavba bola vytypovaná v rámci urbanistickej štúdie ako možná 1. etapa realizácie

zámeru, podmienená však realizáciou
nového vjazdu do územia z Popradskej
ulice. Polyfunkčný objekt v sebe obsahuje
dve základné funkcie: obchodnú – predstavovanú obchodným parterom orientovaným do juhozápadnej a juhovýchodnej

fasády s možnosťou umiestnenia komerčných prevádzok a administratívnu – predstavovanú prenajímateľnými administratívnymi plochami, ktoré sú umiestnené do
vyšších podlaží. Tieto plochy sú doplnené
v úrovniach plochých striech strešnými

terasami. Dispozičné riešenie administratívnych prevádzok umožňuje rôzne koncepcie ich vnútornej organizácie. V dvoch
podzemných podlažiach sú umiestnené
parkovacie plochy a technické zázemie
objektu. Hlavný nástup do rozhodujúcej
administratívnej funkcie je umiestnený
v južnom nároží objektu vo väzbe na plánované dopravné napojenie a polohy
zastávok MHD. V prízemí objektu sú
okrem vstupných priestorov umiestnené tri
komerčné prevádzky, kde jedna z nich je
prevádzka baru umiestnená vo väzbe na
vstupné priestory administratívnych prevádzok, ktoré obsahujú spoločnú recepciu
s kontrolou vstupu a spoločné komunikačné jadro. V juhovýchodnom priečelí
je umiestnený v 1. NP i vjazd do podzemného parkoviska.
Vzhľadom na nárožnú polohu parcely
v dotyku s vyššou obytnou zástavbou
Ipeľskej ulice (8 podlaží) a polyfunkčnou
zástavbou v Popradskej ulici, ktorá obsahuje i samostatne stojace rodinné domy
(2,5 až 4 podlažia) je objekt koncipovaný
v troch výškových úrovniach predstavovaných dvojpodlažnou podnožou, štvorpodlažným krídlom umiestneným z  juhovýchodnej strany a šesťpodlažnou hmotou
umiestnenou do koridoru Ipeľskej ulice
a polohy nárožia. Parter z Ipeľskej ulice
je zasunutý vytvárajúc krytý peší ťah sprístupňujúci komerčné prevádzky 1. NP.
Exteriér objektu je koncipovaný ako kombinácia plných a presklených plôch so
zvýraznením dvojpodlažnej podnože
pomocou navrhovanej štruktúry fasády
ako i jej materiálového stvárnenia (obklad
v kombinácii so sklenenými plochami).
Fasády vyšších podlaží sú riešené v kombinácii omietaných a presklených plôch
umiestňovaných v rôznych úrovniach
vytvárajúcich jemnejšiu plastickú štruktúru, doplnenú o zasunuté objemy lodžií.
Objekt je koncipovaný vo výraze umožňujúcom kontakt na plánovanú zástavbu širšieho územia, ktoré v návrhu UŠ sa pretvára z obslužno-prevádzkového charakteru na plnohodnotnú kompaktnú mestskú
štruktúru.
Zámer sa nachádza v štádiu územného
konania.
Autori
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Zo sveta

Architektúry
Fosterovo
prvé vinárstvo
Vo významnej španielskej vinárskej oblasti
Ribera del Douro, v provincii Kastília – Leon
otvorili prvé vinárstvo, ktoré navrhol Norman
Foster. Komplex vinárstva známej značky
Faustino je založený na trojkrídlovej kompozícii. Tri základné fázy technologického procesu , fermentácia v tankoch, proces zrenia
v dubových sudoch a zrenie vo fľašiach so
skladovaním sa stretávajú v centre. Ročná
produkcia Bodegas Portia je viac miliónov
fliaš. Žltú vignetu Faustino I – VII poznáte aj
z našich obchodov. Mladé víno Faustino VII
ešte dokážete zaplatiť. Faustino I archívne
je dostupné iba solventným.
Podľa Fostera bolo vinárstvo ako typologický typ pre nich veľkou výzvou. Jednotlivé
procesy sa snažili optimalizovať tak, aby
nakoniec z ideálnych podmienok a dobrej
architektúry vytieklo aj výborné víno.
Betónová novostavba je integrovaná do
svahu. Jej šikmé plochy a strechy sú pokryté
cortenovými šupinami. Do strechy sú zakomponované aj fotovoltaické články. Betónová
hmota stavby pod terénom umožňuje udržiavania stabilnej teploty.
Aj v Rakúsku vznikajú naďalej nové
vinárstva. Víno sa stáva kultúrnym fenoménom jednotlivých regiónov. Oblasť Wagram
je známa svojimi vynikajúcimi veltlínmi
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a rizlingmi. V Kirchbergu am Wagram
otvorili nové informačné centrum a vinotéku
pre celú oblasť. Autori – architekti Gerner –
Gerner plus osadili objekt centra práve na
terénnu sprašovú hranu, na wagram. Z jeho
terasy sa otvára nádherný pohľad na vinohradnícku krajinu až k Dunaju. Vo vinotéke
sú sústredené kolekcie 52 regionálnych
vinárov.
Jedinečná a špičková oblasť Wachau
žije tradíciou. Z jej svetovej vinárskej päťky –
Hirtzberger, Prager, Knoll, Brundlmeyer
a F.X. Pichler sa posledne menovaný rozhodol k inovácii svojej prevádzky. V Unterloiben
vznikla medzi vinicami exkluzívna čierna
kocka zo skla a čierneho betónu. Jej telo je
opásané hliníkovými rúrkami, ktoré podtrhujú celkový high-tech image. Iná , hliníková
kocka od Stevena Holla dominuje úspešne
už pár rokov vinorodým svahom nad mestom
Langenlois.
J. M. Bahna

Waterfront cities
V Hamburgu sa na sklonku minulého roka stretli komunálni
politici, architekti a pedagógovia architektúry na diskusnom
kolokviu s ústrednou témou Waterfront cities. Stretnutie sa
uskutočnilo v kontexte s revitalizáciou hamburskej štvrte
HafenCity, ktorá je momentálne v realizácii. Kolokvium uviedol architekt Peter Gero, ktorý stál na čele Úradu rozvoja
a výstavby centrálnych častí Hamburgu práve v období prípravy a prvých realizačných krokov tohto výnimočného projektu celoeurópskeho významu. Vo vystúpení stručne pripomenul niekoľko základných informácií o HafenCity, o jeho
Master pláne a o vývoji projektu až po jeho momentálnu
fázu realizácie. Zároveň naznačil, že v súčasnosti je veľmi
dôležité poskytnúť obyvateľom tejto štvrte popri bývaní
aj kvalitné služby vrátane špecifických foriem transportu
po vode spojených napríklad s aktivitami voľného času
(s knižnicami a podobne).
Architekt Mats Pemer, ktorý bol v nedávnom období riaditeľom oddelenia územného plánu mesta Štokholm prispel
samostatnou prednáškoul. Vo svojej prezentácii predstavil
Hammarby Sjostad ako jednu zo zrealizovaných nových
štvrtí koncipovaných v kontakte s vodou.
Panelová diskusia, ktorú moderoval Peter Gero, mala
podtitul „Leben und Arbeiten am Wasser“ a zúčastnili sa jej
okrem Matsa Pemera aj Karin Loosen (predsedkyňa spolku
architektov BDA Hamburgu), Markus Schreiber (starosta
okresu Hamburg-Mitte), Norman Zurke (člen predstavenstva
UVHH Hafen Hamburg), Ingo Egloff (SPD-Búrgerchäfs
fraktion Hamburg). Debatu venovali bývaniu a pracovným
príležitostiam v nových mestských štvrtiach, ktoré majú
špecifický vzťah k vode. Ako spoluautorov územného plánu
zóny podhradie v kontakte s bratislavským nábrežím nás
zaujímala hlavne metodika prípravy HafenCity, forma prerokovania územno-plánovacej fázy a spôsob vedenia diskusií s verejnosťou.

Model HafenCity – v popredí objekt Elbfilharmonie

Michal Bogár, Ľubomír Králik,
Ľudovít Urban

Nábrežná hrana Labe – nová promenáda

Nová nábrežná promenáda

Administratívny dom – BRT Architekten

HafenCity – v priehľade Elbfilharmonie vo výstavbe

f ó r u m ar c h i t e ktúry
1/2011

9

„As Time Goes By“
PF 2011
Tak, ako po každý rok Spolok architektov
Slovenska dostal množstvo novoročných
prianí. Musíme konštatovať, že informačná
technika je na postupe a vinšov v e-mailovej
schránke každoročne pribúdalo, ale zahanbiť
sa nedala ani „papierová“ klasika.
A, hoci je už február, vrátime sa v čase
a pripomenieme si štart do tohto roka výberom niekoľkých Pf-iek.
Ďakujeme za novoročné pozdravy
a želáme všetko najlepšie v roku 2011.

architektonické štúdio atrium

Redakcia

Architektonická kancelária Ľubomíra Závodného

Drahovský – Pázstor Architekti

Architekti BKŠP
Martin Kohlbauer

Ľubo Radena

A Plus (Jaromír Černý, Karel Tuza, Petr Uhlíř)

šujan_stassel
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CD
Viktória Cvengrošová
Virgil Droppa

Karol Chudomelka

V á c l av H av e l
k problémom sveta,
v akom by sme chceli žiť
Nadväzujem na informáciu z novembra minulého
roka o priebehu 14. konferencie FÓRUM 2000
o problémoch architektúry a urbanizácie, ktorá
sa konala v prvej polovici októbra v pražskom
Žofíne, Goetheho inštitúte, Francúzskom inštitúte
a Akadémii vied. Stretlo sa na nej asi 3000 účast
níkov z celého sveta – mnoho súčasných špičko
vých architektov, vedcov, filozofov, mysliteľov,
politológov, ekonómov, ekológov, novinárov
a vôbec veľa múdrych ľudí, ktorí chcú a majú čo
povedať k architektúre, mestám, krajine a urbani
zácii. Úvodné slová na slávnostnom otvorení kon
ferencie predniesol bývalý prezident ČSR a ČR
Václav Havel, majúci stále vysoký spoločenský,
morálny a medzinárodný kredit. Celé plénum
účastníkov ho privítalo euforickým potleskom.
Uverejňujeme prejav Václava Havla.
Marián Marcinka

Dámy a pánové, vážení přátelé,
srdečně vás všechny vítám na letošní konferenci Fora 2000
a pevně věřím, že čas, který tu strávíte, nebudete považovat
za ztracený.
Vím sice o bezpočtu vážnějších problémů s lidskými
sídly na této planetě – od chudinských slumů lemujících
asijské či jihoamerické megapole až po města po zemětřeseních a povodních – začnu však dovolíte-li, trochu osobně:
když jsem před mnoha lety jel autem z Prahy do naší venkovské chalupy ve východních Čechách, trvala cesta z centra
města k tabuli, která označovala jeho konec, přibližně patnáct
minut. Pak byly louky, lesy, pole a vesnice. Dnes jedu
z Prahy toutéž cestou dobrých čtyřicet minut i déle, aniž
někde poznám, jestli jsem město už opustil nebo nikoliv.
To, co bylo donedávna jasně srozumitelným městem, ztrácí
dnes své hranice a s nimi i svou identitu. Je to totiž obrostlé
ohromným věncem čehosi, o čem nevím, jak to nazvat.
Město tak, jak tomu slovu rozumím, to není, ba ani předměstí, a tím méně vesnice. Mimo jiné proto, že to nemá ani
ulice, ani náves. Jsou to nahodile rozhozené ohromné přízemní velkosklady, průmyslové zóny bez průmyslu, supermarkety a hypermarkety, prodejny aut i nábytku, benzinové
pumpy, stravovny, ohromná parkoviště, osamělé vysoké
domy ke kancelářskému pronajmutí, skládky všeho možného
i jakési soubory vilek, které si jsou sice blízko, ale přesto
jsou beznadějně osamělé. A mezi tím vším — a to mi vadí
nejvíc – jsou veliké kusy země, které nejsou ničím, to znamená ani loukou, ani polem, ani lesem, ani pralesem, ani
smysluplným lidským osídlením. Občas lze v tomto těžko
pojmenovatelném prostoru vidět architektonicky krásný či
originální dům, ten je však jen oním proslulým kůlem
v plotě; není včleněn do žádných souvislostí, není ničemu
blízko, ani ničemu daleko, prostě jen trčí. Čili: někdo trvale
dopouští, aby naše města nekontrolovatelně likvidovala
okolní krajinu, přírodu, tradiční cesty, aleje, vesničky, mlýny,

klikaté potůčky a na místě toho všeho budovala jakousi
gigantickou aglomeraci, která anonymizuje život, trhá sítě
přirozených lidských společenství a útočí svým internacionálním uniformismem na všechnu jedinečnost, identitu či
různorodost. A pokud se pokouší něco místního či originálního napodobit, působí to vesměs dost podezřele, protože se
pozná, že jde o účelový falzifikát. Vzniká nový typ už dříve
popsaného existenciálního úkazu: bezbřehá konzumní kolektivita rodí nový typ samoty.
Z čeho vzniká a proč se dál a dál prohlubuje celý tento
neblahý vývoj? Jak je vůbec možné, že člověk takto nesmyslně zachází nejen s krajinou, která ho obklopuje, ale se
samotnou planetou, kterou je mu dáno obývat? Víme, že se
chováme sebevražedně, a přesto se tak chováme. Jak je to
možné?
Žijeme v první vskutku globální civilizaci. To znamená,
že cokoli se na její půdě zrodí, může velmi rychle a snadno
obepnout celý svět.
Žijeme ovšem i v první ateistické civilizaci. Tedy v civilizaci, která ztratila vztah k nekonečnu a věčnosti. Proto má
u ní vždy převahu zisk krátkodobý nad ziskem dlouhodobým.
Důležité je, zda se nějaká investice vrátí do deseti či patnácti
let, méně důležité je, jak poznamená život našich potomků
za sto let.
Nejnebezpečnějším rysem této globální ateistické civilizace je ovšem její pýcha. Pýcha kohosi, kdo je samotnou
logikou svého bohatství veden k tomu, aby přestal ctít dílo
přírody i našich předků, aby je přestal ctít z principu a ctil
je nanejvýš jako další možný zdroj zisku.
A skutečně: proč by se měl developer namáhat se stavbou patrového skladu, s nímž jsou jen potíže, když může mít
kolik chce země a postavit si tudíž jednopodlažních skladů
kolik chce? Proč by se měl trápit otázkou, zda se jeho objekt
hodí k lokalitě, kde ho staví, když k ní vede nejkratší cesta
a je u ní možnost postavit ohromné parkoviště? Co mu je po
tom, že mezi jeho stánkem a sousedním je stepní nicota?
A co mu je konečně do toho, že z letadla vypadá město stále
víc jako do všech stran metastazující nádor, k čemuž on
účinně přispívá? Proč by se měl vzrušovat kvůli několika
desítkám hektarů, které ukrajuje z půdy, kterou mnozí vnímají
stále ještě jako samozřejmý rámec své domoviny?
Cítím za tím vším nejen globálně se šířící krátkozrakost,
ale i nabobtnalé sebevědomí této civilizace, k jejíž bytostné
výbavě patří i pyšná idea, že všechno víme, a to, co nevíme,
se brzy dozvíme, protože víme, jak na to. Jsme přesvědčeni,
že tato naše domnělá vševědoucnost, zaštiťující se závratným
vývojem vědy a techniky a vůbec racionálního poznání,
nás opravňuje sloužit čemukoliv, co je prokazatelně účelné.
Anebo co prostě přináší měřitelný zisk. Co způsobuje růst
a růst růstu a růst růstu růstu, včetně růstu aglomerací.
S kultem měřitelného zisku, prokázaného pokroku a viditelné účelnosti mizí ovšem respekt k tajemství. A s ním
i pokorná úcta ke všemu, co nikdy nezměříme a nepoznáme.
Jakož i bolestivé tázání po nekonečnu a věčnosti, těmto
donedávna nejdůležitějším horizontům našeho konání.
Úplně jsme zapomněli na to, co věděly všechny předchozí civilizace: že nic není samozřejmé.
Myslím, že nedávná finanční a ekonomická krize byla
velmi důležitým a ve své nejhlubší podstatě vlastně velmi
výchovným znamením pro soudobý svět.
Většina ekonomů se přímo nebo nepřímo spoléhala na
to, že svět včetně lidského počínání je víceméně pochopitelný, vědecky popsatelný a tudíž předvídatelný. Tržní ekonomika a všechny její právní rámce počítaly s tím, že víme,
kdo je člověk a jaké cíle sleduje, jaká je logika chování bank
a firem, co dělá akcionářská veřejnost a co lze očekávat od
toho či onoho subjektu či komunity.
A najednou bylo všechno jinak. Iracionalita se na nás
šklebila ze všech burzovních tabulí či obrazovek. A i velmi
fundamentalističtí ekonomové, kteří -jako intimní důvěrníci
pravdy – byli se skálopevnou sebedůvěrou přesvědčeni,
že neviditelná ruka trhu ví, co dělá, museli najednou doznat,
že se této ruce nemohou než divit.
Doufám a věřím, že elity dnešního světa pochopí, co
nám toto znamení říká.
Vlastně to není nic zvláštního, co by vnímavý člověk
nevěděl dávno. Je to varování před nepřiměřeným sebevědomím a pýchou moderní civilizace. Lidské chování není úplně

vyzpytatelné, jak si mnozí tvůrci ekonomických teorií a konceptů myslí. A tím méně počínání firem či institucí či celých
komunit. Samozřejmě, že po této krizi se vynoří tisíc a jeden
teoretiků, kteří dokonale popíší, jak a proč se co stalo a jak
tomu napříště zabránit. Ale to nebude výrazem pochopení
zprávy, kterou nám krize dala. Spíš naopak: bude to jen
další výron onoho nepřiměřeného sebevědomí, o němž tu
mluvím.
Chápu nedávnou krizi jako velmi malou a velmi nenápadnou výzvu k pokoře. Jako malou a nenápadnou výzvu
k tomu, abychom nebrali všechno automaticky za samozřejmé. Dějí se a budou se dít divné věci. Nepřipouštět
si to, je cestou do pekel. Divnost, nesamozřejmost, záhada,
nepředstavitelnost byly ze světa seriózního myšlení odsunuty
kamsi do podezřelých kabinetů podezřelých lidí. Dokud
nebudou osvobozeny a nevrátí se do našich myslí, nebude
to dobré.
Moderní pýcha, o níž mluvím, se neprojevila v architektuře až v posledních desítiletích. Už v době meziválečné
přece mnoho jinak skvělých avantgardních architektů sdílelo
názor, že pouhá sebevědomá racionální úvaha může být klíčem k novému pohledu na lidské osídlení. A tak začali plánovat různá šťastná města s oddělenými zónami bydlení,
sportu, zábavy, obchodu či pohostinství, všechno pěkně
logicky infrastrukturně propojeno. Ti architekti podlehli
bludné představě, že je v silách osvíceného mozku vymyslet
ideální město. Nic takového ale nevzniklo. Ukázalo se, že
smělé urbanistické projekty jsou jednou věcí a život věcí
druhou a že si život začasté vyžádá něco úplně jiného,
než co mu architekti nabízejí, například městskou část
jako prapodivnou propleteninu různých funkcí, kde je hřiště
vedle vládní budovy a vládní budova vedle hospody a hospoda vedle činžáku a ten vedle parčíku. Po staletí žilo lidstvo
v kulturotvorných civilizacích, což znamená, že osídlení mělo
přirozený řád daný obecně sdíleným cítěním, dík němuž
každý negramotný středověký kovář, měl-li ukout skobu,
neomylně ukul skobu gotickou, aniž k tomu potřeboval učitele gotiky či gotické designéry. Civilizace designérů, v níž
žijeme, je jedním z mnoha sekundárních důsledků právě oné
novověké pýchy, kdy si člověk myslí, že všechno pochopil
a může tudíž kompletně naplánovat svět.
Údiv a vědomí nesamozřejmosti jsou, domnívám se,
jedinou možnou cestou z nebezpečného světa civilizační
pýchy.
Copak je vůbec něco samozřejmého?
Údiv nad nesamozřejmostí všeho, co tvoří náš svět,
je ostatně i prvním impulzem k otázce, jaký to má všechno
smysl, proč to všechno je, proč vůbec něco je. To nevíme
a nikdy se nedozvíme. Není vyloučeno, že to všechno zde
je jen proto, abychom se měli čemu divit. A že my tu jsme
jen proto, aby se měl kdo divit. Proč je ale vůbec zapotřebí,
aby se někdo něčemu divil? A jakou alternativu má bytí
samo? Vždyť kdyby nic nebylo, nebylo by ani nikoho, kdo
by to zpozoroval. A kdyby nebylo nikoho, kdo by to zpozoroval, je velkou otázkou, zda by vůbec bylo či mohlo být samo
nebytí.
Pouhých několik set světelných let od naší země se
možná někdo na nás dívá dokonalým dalekohledem. Co vidí?
Vidí třicetiletou válku. Už proto platí, že všechno tu stále
je, že nic, co se stalo, se nemůže odestát a že každým svým
slovem či pohybem děláme kosmos navždy jiným, než byl
předtím.
Ať tak či onak, jsem si jist, že naše civilizace se bude
řítit do katastrofy, pakliže se soudobé lidstvo nevzpamatuje.
A vzpamatovat se může jen tehdy, když se utká s krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti
a nabobtnalou pýchou, které jsou tak hluboce zakotveny
v jeho mysli a v jeho konání.
Je třeba se divit. A je třeba se trápit nesamozřejmostí
věcí.
Věřím a doufám, že letošní Forum 2000 se bude zabývat
nejen architekturou a urbanismem, které si vzalo jako své
hlavní téma, ale i všemi jejich širšími souvislostmi. Co
jiného by totiž mělo být velkou výzvou k úvahám o dnešním
světě, než způsob, jakým člověk osidluje jedno z mnoha
miliard vesmírných těles?
Děkuji vám za pozornost. Neberu ji jako samozřejmost.
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BLOK prvýkrát odovzdával
Ceny Vladimíra Karfíka
v Zlíne
Členovia BLOK-u sa zišli 21. januára 2011 na Valné zhromaždenie v Zlíne. To sa malo uskutočniť ešte minulého roku
– 26. októbra, v deň výročia narodenia Vladimíra Karfíka.
Rôzne organizačné okolnosti a komunálne voľby v ČR odročili tento zámer. Po troch rokoch, posledné Valné zhromaždenie sa uskutočnila pred študijnou cestu členov BLOK-u
do Grazu v Lechoviciach 12. 10. 2007, sa zišlo v Zlíne 24
architektov a výtvarníkov z Čiech, Moravy a Slovenska.
Valné zhromaždenie BLOK-u predchádzalo slávnostnému odovzdávaniu Cien Vladimíra Karfíka za obdobie
rokov 2007 – 2010. Na základe dohody so zástupcami štatutárneho mesta Zlín a podpísaného Memoranda o spolupráci v októbri 2009 – prvýkrát v meste spojenom s tvorbou
Vladimíra Karfíka – sa Ceny odovzdávali na Magistráte
štatutárneho mesta Zlín. Samotná budova magistrátu,
dielo ďalšieho významného zlínskeho architekta, Františka
Gahuru, vytvorila skvelý rámec slávnostnej ceremónii.
Cenu Vladimíra Karfíka založil BLOK architektov
a výtvarníkov v roku 1991. Udeľuje sa osobnostiam a realizáciám, ktoré najviac zodpovedajú osobnosti a architektúre
Vladimíra Karfíka, charakteristické vlastnosťami: racionalita,
efektivita a logika od konceptu až po realizáciu. Poslednými
laureátmi Ceny Vladimíra Karfíka za celoživotné dielo sú
z roku 2008 Alena Šrámková, Jozef Chrobák a Viktor Rudiš.
Ceny Vladimíra Karfíka za obdobie 2007 – 2010 udelili
vo dvoch kategóriách: za celoživotné dielo a realizované
architektonické dielo.
Cenu za celoživotné urbanistické a architektonické
dielo udelili Ing. arch. Štefanovi Svetkovi in
memoriam.
Architekt Štefan Svetko patril v 2. polovici 20. storočia
k najvýraznejším nielen slovenským, ale i československým
architektonickým osobnostiam. Bol autorom viacerých urbanistických koncepcií, hlavne Bratislavy a objektov, ktoré sa
stali ikonami progresívnych konceptov a architektonických
riešení. Najznámejšou je budova Slovenského rozhlasu
v Bratislave, ako „obrátená pyramída“, ocenená vo verejnej
ankete ako stavba 21. storočia na Slovensku. Bol predsedom Zväzu slovenských architektov, v čase normalizácie bol
vylúčený z verejného života. Po roku 1989 bol iniciátorom
založenia Spolku architektov Slovenska a Slovenskej
komory architektov. Ako výrazná osobnosť slovenskej architektonickej scény vychoval vo svojom ateliéri zo svojich
mladých kolegov a spolupracovníkov dnes už viacero
významných osobností strednej a mladej slovenskej architektonickej generácie.
Cenu prevzala manželka Štefana Svetka, pani Katarína
Svetková.

Zasadnutie Valného zhromaždenia

Zasadacia sieň Magistrátu (F. Gahura) – v 1.rade zľava laureáti
Ceny Vladimíra Karfíka: J. Knesl, J. Kynčl, manželka Š. Svetka
K. Svetková

1. rad: D. Nová, hlavná architektka Zlína, M. Adámek, primátor
Zlína; 2. rad: I. Ruller, A. Nový, J. Němec; 3. rad: Z. Müller

Cenu za celoživotné dielo v oblasti teórie urba
nizmu a architektúry udelili Ing. arch. Jiřímu
Hrůzovi, CSc.
Jiří Hrůza sa venoval urbanizmu najrôznejších regiónov
celého Československa. Jeho hlavným záujmom bola Praha,

V „lietajúcej“ kancelárii T. Baťu: P. Havaš, M. Marcinka,
E. Vršanská, I. Kočan
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Katarína Svetková preberá Cenu Vladimíra Karfíka 2010 in
memoriam, udelenú Štefanovi Svetkovi za prítomnosti Dagmar
Novej, hlavnej architektky Zlína a M. Adámka, primátora Zlína.

kde pôsobil na Útvare hlavného architekta. Jeho najväčším
prínosom je však teória urbanizmu. Vydal niekoľko publikácií, z ktorých najvýznamnejšie sú Budúcnosť miest, Teória
mesta, Mestá utopistov a Mesto Praha. Dnes pôsobí ako
pedagóg na najvýznamnejších českých architektonických
školách: na Fakulte architektúry ČVUT v Prahe a Akadémii
výtvarných umení v Prahe.
V mene Jířího Hrůzu, ktorý sa nemohol osobne zúčastniť odovzdávania cien, Cenu prevzal jeho blízky spolupracovník Jiří Michálek.
Cenu za realizované architektonické dielo udelili
brnenskému tandemu Ing. arch. Jířimu Kneslovi
a  doc. Ing. arch. Jakubovi Kynčlovi, PhD.
za Rodinný dom Kuřim 01.
Knesl+Kynčl architekti je autorská architektonická kancelária, ktorej náplňou je územné plánovanie, urbanizmus
a architektúra v celej šírke, teda od výskumu cez projektovanie až po autorské dozory. Ich architektonická tvorba nie je
limitovaná špecializáciou, ale záberom takmer všetkých
typologických druhov.
Obaja architekti pôsobili ako pedagógovia na FA VUT
v Brne. J. Knesl bol predsedom Akademického senátu
FA VUT (2002 – 2005), doc. J. Kynčl bol prodekanom pre
zahraničné styky (1997 – 2000), vedúcim Ústavu navrhovania II. (2007 – 2009) a dodnes je členom Vedeckej rady
FA VUT v Brne.
Ich architektonická tvorba dosiahla viac významných
domácich i zahraničných ocenení, napríklad GP OA 2010 –
čestné uznanie v kategórii Rodinný dom za Rodinný dom
Kuřim 01, GP OA 2007 – čestné uznanie v kategórii Novo
stavba za objekt šatní TJ Sokol Křižanovice, ktorý v roku
2007 nominovali tiež na Európsku cenu za architektúru
Mies van der Rohe Award 2007, odmena v medzinárodnej
súťaži Guanajuato – mesto pre 6000 obyvateľov v roku
2006 a ďalšie.
Publikačná činnosť Jakuba Kynčla je zameraná v odborných médiách predovšetkým na oblasť súčasnej svetovej
architektúry. Je autorom publikácie Bydlení ve městě/Living
in the City, vyd. ERA group, 2005.
Zasadnutie BLOK-u v Zlíne ukončila v sobotu 22. januára
2011 doobedňajšia exkurzia po centre Zlína, v sprievode
hlavnej architektky mesta, Ing. arch. Dagmar Novej. Začala
sa v Karfíkovom objekte, slávnej „21-tke“, pokračovala
v Baťovej „lietajúcej“ kancelárii a výkladom o územnom rozvoji mesta a pamiatkovej obnove modernej architektúry
z terasy objektu. Exkurzia skončila prehliadkou novostavieb
od zlínskej rodáčky, londýnskej architektky Evy Jiřičnej –
Knižnice Univerzity T. Baťu a Kongresového centra.
Nedá mi odcitovať pár myšlienok kolegyne Dagmar
Novej na záver nášho stretnutia: „...Při takových setkáních si
vždy uvědomím, jak moc mám Zlín ráda, že přes všechny
překážky pořád stojí za to se o něj starat, byť to tak na první
pohled při procházkách městem ani tak nevypadá.“

Kaviareň v Kongresovom centre (E. Jiřičná)

Ivan Gürtler
BLOK – SAS

Danubiana si porozumela
s Jankovičovými plastikami
Svedectvo na okraji 4. 9. 2010 – 28. 11. 2010
Poznámky k výstave v galérii Danubiana v Čunove
Jozef Jankovič má veľmi blízko ku architektúre. Známe sú jeho štúdie architektúr,
utopické vízie či digitálne kompozície. Aj jeho sochy sú komponované do priestoru,
takže Danubiana im poskytla vhodné podmienky na inštaláciu. Sochy si rozumeli
s architektonickým priestorom.
Jankovič už ako mladý sochár sa dostal k spolupráci s profesorom Dušanom
Kuzmom na Pamätníku SNP v Banskej Bystrici. Dynamická rozorvaná forma je
výsledkom hľadania dvoch skulpturalistov. Jozef spolupracoval s Kuzmom pri hľadaní
výslednej formy objektu. Dotvoril kompozíciu pozostávajúcu z dvoch fragmentov
sugestívnym súsoším, ktoré bolo
tak výrazné, že sa stalo predmetom obrazoborectva normalistického režimu. Socha bola premiestnená do povstaleckej
dedinky Kalište. Až v roku 2004
sa vrátila na svoje pôvodné
miesto v pamätníku a našla tak
definitívne miesto v našich
novodobých dejinách.
Nádherný novembrový podvečer so zapadajúcim slnkom
kĺzajúcim sa po vystavených
plastikách podtrhol mimoriadny
zážitok z výstavy a návštevy
galérie.
J.M. Bahna

Cechový
patriotizmus
v architektúre
Kde niet poznania minulosti,
nemôže byť vízia budúcnosti.
(Sabatini)
Starostlivosť o výskum a zachytenie minulosti života rodín, resp. rodov, na Sloven
sku oproti iným krajinám ešte zaostáva.
Mnohí dôvodia, že v ich rode sa nevyskytli
nijaké osobnosti a prevláda názor, že mŕtvym treba dať pokoj. V ktorejsi knihe som
čítal, že predkovia sú nezaujímaví len pre
nezaujímavých. Myšlienku o nezaujímavých predkoch rozvíjal nemecký spisovateľ
Jean Paul (1763 – 1825), ktorý vyslovil
myšlienku, že „Predkovia sú nulami
len pre nuly. Postav sa ako číslica na
ich čelo a všetko bude mať iný význam“.
Podobnú myšlienku už dávno pred ním
vyslovil aj Aurelius Magnus Cassiodorus
(5. – 6. stor. n. l.), minister ostrogótskeho
panovníka Theodoricha, ktorý napísal
v dejinách Gótov: „Vo dne i v noci uvažuj
o pamiatke otcov, spytuj počiatky svojho
národa, pozoruj deje a pomníky zápiskov,
lebo nie je pekné chodiť po svojej vlasti
ako cudzinec“. Ságy kultúrnejších národov, najmä severských, svedčia o tom,
že sa rodinné tradície prísne zachovávajú,
eviduje sa rodinná genealógia, deťom sa
rozpráva o predkoch a významných udalostiach v rodine.
Genealógiou nášho národa ako celku
(v tomto prípade „veľkej rodiny“ Slovákov,
Čechov, Goralov, Nemcov, Maďarov,
Rusínov a iných), čiže obyvateľstva žijúceho alebo pôsobiaceho na teritóriu
dnešného Slovenska, sa zapodievajú
historici, etnológovia a archeológovia.
Genealógii činností ľudí v jednotlivých
profesiách – remeslách sa venujú väčšinou úzko špecializovaní odborníci
v daných odvetviach a nie je ich nadpriemerne. Pre výskum a zachytenie ich histórie a vývoja, so skúmaním ich „odkazu“
pre dnešok, platí obdobne to, čo pre genealógiu rodov. Zdá sa však, že u nás pretrvávajúci laxný prístup k histórii vlastných
rodov sa rovnako prenáša aj na prístup
nie len k dejinám vlastného národa, ale
aj k histórii vlastnej profesie na našom
území. Nedivme sa potom, ak tento náš
väčšinovo všeobecný nezáujem o vlastnú
históriu si vysvetľujú vo vyspelejších
kultúrach ako dôsledok našej adoles
cencie.
Profesie – remeslá sa zväčša dedili
z generácie na generáciu v rámci rodinného podniku a preukazovali svojský
rodový „atavizmus“. Dejiny architektúry,
staviteľstva a nadväzných remesiel na
Slovensku, aj keď sa nedajú porovnať
napríklad s Gréckom, Talianskom,
Francúzskom, sú zreteľne vnímateľné cez
tisícročné obdobie a zapadajú do širšieho
európskeho kontextu. Architekti by mali
o nich vedieť čo najviac, lebo je to studnica tisícročných skúseností a poznania

osobitostí, ktoré vtlačili svoju pečať do
výsledkov práce našich predkov na poli
architektúry a staviteľstva na území
Slovenska. Práve znalosť týchto osobitostí
z vylúhovaných extraktov tradície a ich
pretavenie do súdobého tvaroslovia, by
mohlo obohatiť výrazové prostriedky našej
modernej architektúry, dať jej charakteristický punc nášho doslovne stredoeurópskeho regiónu, pri zachovaní všetkých
atribútov a trendov modernej architektúry.
Alebo sa uspokojíme len s povrchným
a často nepremysleným „vykrádaním“
cudzích vzorov, v rámci napĺňania bezobsažného a umelo presadzovaného výrazu
globalizácia, ktorý rafinovane slúži pudu
našej civilizácie k možnému zániku?
Inšpirácia v dejinách architektúry a staviteľstva na Slovensku (od Veľkej Moravy
až po dnešok), na podporu svojráznosti
našej modernej architektúry, bez podrobnejšej znalosti ich genia loci (genius
regionis a genius populi) však možná
nie je.
Nedávno (v decembri 2010) sa konal
na SAS súbor zaujímavých prednášok
o 150 ročnom pôsobení štyroch generácií
staviteľov Feiglerovcov na území Bra
tislavy. Okrem prednášajúcich a zástupcov
pamiatkových inštitúcií bolo prítomných
žalostne málo bratislavských architektov.
Nie je to prvýkrát, keď na zaujímavé
a poučné podujatie organizované SAS prišlo minimum ľudí z architektonickej obce.
Na školách architektúry sa síce prednášajú
dejiny svetovej architektúry, ale na naše
regionálne alebo miestne dejiny veľa
priestoru nie je. Je to aj dôsledok toho,
že knižná odborná literatúra ešte nie je
v dostatočnom rozsahu k dispozícii.
Mnohé témy sú už síce spracované, len
chýbajú peniaze na ich knižné vydanie.
Tým skôr prekvapuje nezáujem o záslužnú
organizačnú prácu predstaviteľov a pracovníkov SAS zo strany architektov.
V posledných rokoch sa konajú rôzne
okázalé a finančne nákladné podujatia
na udeľovanie rôznych cien za realizáciu
architektonických projektov. Tieto „divadelné“ predstavenia sú však skôr zámienkou, alebo príležitosťou, na predvádzanie
sa tzv. celebrít zo show businessu, ktoré
s architektúrou nemajú nič spoločné
a svojím vystupovaním v jednotlivých dejstvách programu skôr potláčajú pôvodný
dôvod podujatia do úzadia. Keby časť
z týchto finančných prostriedkov bola
venovaná len na sponzorovanie už spracovaných a pripravených tém na knižné
vydanie, ročne by mohlo uzrieť svetlo
sveta niekoľko užitočných odborných kníh,
napríklad kniha o Feiglerovcoch.
Smutné však je, že rozvoj slovenskej
kultúry je závislý viac menej od dobrovoľnej finančnej podpory produktov „javiskovej“ revolúcie. Ešte smutnejšie je, že proti
tomu nič nerobíme. (Bezohľadné napĺňanie
„amerického sna“ v globálnom rozmere
úmerne rozkladá kultúru, tiež v globálnom
rozmere. Dôsledok bude všeobecný nástup
barbarizmu, ktorý sa už možno zlovestne
vznáša nad ľudstvom.)
P e t e r H o lý
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Moja úvaha
o slovenských
architektonických
cenách
Po práve skončenom aktuálnom ročníku súťaží o najlepšiu
architektúru Slovenska som premýšľal o tých našich slovenských architektonických oceneniach. Z počtu architektonických cien akceptujem Cenu časopisu ARCH, ktorá má
svoje nezmenené pravidlá už 13 ročníkov a ktorej princípy
a zásady sú všeobecne akceptovateľné. Ako jediné ocenenie je založené na výbere prác redakčnou radou privátneho
časopisu a vyhýba sa mne tak nevlastnému samo prihlasovaniu. Stavba roka je súťaž zhotoviteľov a i keď architekti
sú jej plne účastní, nedá sa hovoriť čisto o architektonickej
cene. Krištáľové krídlo v kategórii architektúra je na slovenskom trhu ešte len tri roky a ceny sa udeľujú nie dielu,
ale architektovi. A tak tu máme naše dve najdôležitejšie
ceny, Cenu Dušana Jurkoviča a CE.ZA.AR. Obe ceny zahrňujú spoločenstvo architektov, prevažne však tých istých.
Prví sú združení v dobrovoľnom občianskom združení
Spolok architektov Slovenska, ktorý je jej vypisovateľom.
Cena Dušana Jurkoviča spolu so svojimi predošlými formami a pôvodnými názvami má dnes 46. ročník, má veľkú
kontinuitu a tradíciu. Oceňuje dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej tvorby. Tí druhí,
avšak prevažne tí istí architekti, sú v stavovskej profesijnej
organizácii Slovenská komora architektov, ktorá združuje
autorizovaných architektov. Cena za architektúru SKA sa
udeľuje za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované
architektonické dielo a tento ročník bol už deviaty. Obe
skupiny súťažia o najlepšiu architektúru a po niekoľkých
rokoch to obe robia zodpovedne a správne. Obe stanovia
svoju uznávanú odbornú medzinárodnú porotu a každé
nominované dielo si porotcovia osobne prezrú na mieste.
To nebolo v minulosti úplne dodržiavané, a preto to znehodnocovalo to ktoré ocenenie v očiach niektorých architektov. Zdalo by sa teda, že všetko je v poriadku a čím viac
súťaží máme na trhu, tým lepšie. Nemôžem sa zbaviť ale
zlého dojmu z takéhoto dvojakého súťaženia o tom istom
a napadá ma porovnanie v tejto dobe s aktuálnymi dvoma
paralelnými televíznymi súťažami. Talentmánia na jednej
televíznej stanici a Česko Slovensko má talent na konkurenčnej stanici hľadajú talenty a vysielajú v ten istý čas obe
súťaže, pričom si dajú záležať aj na časovo rovnako stanovených reklamných pauzách. Obe však akceptujem o čosi
viac ako tie naše súťaže, pretože do tej o talente, nie
o architektonickom talente, sa môžem prihlásiť len do
jednej. Do oboch súčasne by to bolo asi trápne a vzhľadom ku vzájomnej konkurencii oboch podnikov nemožné.
A tak si kladiem otázku, či u nás architektov, prihlasovaním
do oboch našich najdôležitejších súťaží neprispievame
k devalvácii architektonických cien. Alebo či by sme sa
predsa len opäť nemali pokúsiť sa dohodnúť na cene jednej. Viem, že to nie je jednoduché a že pokus tu už bol
a tiež príklady nezdaru spojenia od susedov varujú. Ale
kým k tomu dôjde mali by sme mať chrbtovú kosť a keďže
samo prihlasovanie nám zdá sa nevadí a vyhovuje, vybrať
si len účasť v jednej z týchto cien. A aby som len nemoralizoval, tento rok som bol vyzvaný riaditeľom kancelárie
SAS o prihlásenie troch realizácii do Ceny Dušana
Jurkoviča. Napriek tomu, že pre mňa toto meno znamená
veľa, a nielen preto, lebo moji predkovia sú pochovaní na
tom istom cintoríne ako Dušan Jurkovič, som so slušným
vysvetlením tie diela do ceny neprihlásil. Vybral som si
CE.ZA.AR, lebo som aktívny v Slovenskej komore architektov a týmto mojim osobným stanoviskom som mal
v úmysle prispieť k tomu aby na Slovensku popri iných
architektonických oceneniach bola len jedna oficiálna cena
za dobrú architektúru.
Ľ u b o Z áv o d n ý
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Cena Dušana Jurkoviča
2010 očami člena poroty
Jedným z členov poroty hodnotiacej diela
v súťaži o Cenu Dušana Jurkoviča 2010
bol aj architekt Andrej Alexy. Ten na stretnutí s novinármi, ktoré sa uskutočnilo
niekoľko hodín pred slávnostným odovzdávaním cien Spolku architektov
Slovenska povedal:
„Porota zasadala 23. a 24. septembra
2010 v priestoroch Spolku architektov
Slovenska v zložení: prof. Štefan Kurylowicz, Poľsko; arch. Peter
Janesch, Maďarsko; arch. Rolf Reichert, Nemecko; Ing. arch. Jakub
Cígler, Česko; Ing. arch. Andrej Alexy, Slovensko; Ing. arch. Jozef
Fabián, Slovensko; Ing. arch. Igor Teplan, Slovensko. Členovia
poroty si zvolili za predsedu Jakuba Cíglera.
Do súťaže o Cenu Dušana Jurkoviča 2010 prihlásili 33 architektonických diel, 4 prihlásení účasť v súťaži odvolali. O nomináciách na Cenu Dušana Jurkoviča 2010 bez určenia poradia porota
rozhodla takto:
Vinársky komplex IN VINO, Modra – autori architektonického
riešenia: Kalin Cakov, Emil Makara, Ján Obušek, Metodiy Monev,
Miloš Duračka.
Porota ocenila predovšetkým veľmi citlivé osadenie vinárskeho
komplexu do krajiny. Súčasne ocenila spojenie funkcie galérie
výtvarného umenia s prezentáciou vinárstva, pričom obe funkcie
sú reprezentované svojbytnými hmotami vytvárajúcimi harmonicky
pôsobiaci kontrast. Vinársky komplex IN VINO súčasne prispieva
k pozdvihnutiu vinárskeho umenia tohto kraja.
Pamätník obetiam holokaustu z okresu Bánovce nad Bebravou
– autori: Anna Pernecká, Ján Pernecký, Bohuslav Pernecký.
Porota vysoko ocenila silnú myšlienku autorov pamätníka
stvárnenú jemným a citlivo premysleným návrhom, pričom použili
prostriedky, ktoré pôsobia drsne až brutalisticky. Objekt pamätníka
materializuje pamäť pomocou svetla a tieňa, vďaka čomu vytvára
atmosféru nadčasovosti.
Polyfunkčný dom VELES, Bratislava – autor: Norbert Šmondrk.
Porota ocenila ako autor projektu dokázal včleniť súčasný
nekompromisný architektonický koncept do zložitého kontextu
okolitej nesúrodej historickej zástavby. Hmota celopreskleného
domu výborne komunikuje s cestou pod susediacim viaduktom.
Dom ponúka v tomto stiesnenom mestskom priestore veľkorysý
nástup do tohto v zásade drobného objektu, čím projekt ako celok
získava dynamický rozmer.
INNER City Residence, Bratislava – autori: Roman Halmi,
Peter Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo Polakovič. Porota ocenila
predovšetkým vysokú architektonickú invenčnosť autorského tímu,
ktorý dokázal včleniť do zložitého kontextu historického jadra
mesta svojbytnú rezidenčnú budovu s aktívnym obchodným parterom. Napriek tomu, že objekt veľmi intenzívne využíva danú lokalitu, podarilo sa udržať optimálny vzťah budov k voľnému priestoru.
Riešenie hlavného vstupu spolu s ďalšími exteriérovými prvkami
na uličnej a dvorovej fasáde prispieva k výraznému obohateniu
architektonickej úrovne Bratislavy.
Na základe ďalšieho posudzovania nominovaných diel sa porota
rozhodla Cenu Dušana Jurkoviča 2010 neudeliť. Neudelenie ceny
porota nevníma ako negatívny odkaz hoci na prvý pohľad by sa tak
mohlo zdať. Množstvo kvalitných prihlásených projektov spôsobilo
– oproti minulým ročníkom – nevídanú vyrovnanosť architektonickej úrovne, a preto sa porota po dlhej a vášnivej diskusii rozhodla
udeliť štyri nominácie, ktoré sú podľa štatútu ceny citované ako
odmeny. Podarilo sa tak vyzdvihnúť a odmeniť diela, ktoré reprezentujú súčasnú slovenskú architektonickú scénu v celej šírke jej
záberu – od priemyselnej architektúry v spojení s galériou v tesnej
väzbe s krajinotvornou – IN VINO, cez komornú memoriálnu tvorbu
pamätníka obetiam holokaustu, administratívnu budovu – VELES
na Karpatskej ulici a rezidenčnú budovu s aktívnym obchodným
parterom v kontexte historického jadra – INNER City Residence.“
Andrej Alexy

...Cenu neudeliť!!!
Bude to nepochybne zaujímavé
a mimoriadne podujatie – Slávnostné
odovzdávanie ceny, ktorú sa rozhodla
odborná porota neudeliť.
Akosi sme si na Slovensku zvykli, že sa
„Cena“ neudelí, súťaž nevyhodnotí, výberové
konanie zruší. Je v podstate jedno, či udalosť organizuje SAS, komora, mesto, nadácia či nejaké ministerstvo. Na Slovensku je
to tak. Zrejme aj takto si sami sebe zvrhlo
dokazujeme svoju výnimočnosť a bojujeme
o miesto na slnku.
Veľakrát je len ťažko, pre priamo nezúčastnených, hľadať dôvody takéhoto konania. Iste, sú roky, kedy je „architektonická
úroda“ slabšia a niekedy sa vyberá dosť
ťažko, ale...
Nemyslím si, že v poslednom roku
nemali niektoré diela takú kvalitu, aby to
porotu oprávňovalo a ospravedlňovalo, že
Cenu Dušana Jurkoviča neudelila. Viem,
je to jej právo – nespochybňujem ho – ale aj
jej zodpovednosť. Rovnako nesie zodpovednosť Prezídium SAS za menovanie poroty.
Využitie práva cenu neudeliť v tomto roku
však v porovnaní s niektorými cenou ovenčenými dielami v posledných 10. – 15. rokoch
vyznieva až príliš smiešne. Mnohé ocenené
diela v nedávnej minulosti až príliš rýchlo
zapadli prachom zabudnutia, či priam celkom
prestali fyzicky existovať (a aj oprávnene),
pritom sme v čase udelenia ceny zo stránok
časopisov a pier renomovaných teoretikov
čítali o „európskej úrovni“. S istotou, mnohé
tohtoročne prihlásené diela tento osud
našťastie nečaká. Neudelenie Ceny za rok
2010 je pre mňa skôr len prezentovaním určitej bohorovnej nadutosti poroty alebo niektorých jej členov, či zámernej povýšeneckej
ignorácie miestnych pomerov.
Neudelenie Ceny je významným míľnikom
na ceste dostať kedysi prestížne ocenenie
na ozajstnú perifériu, o ktorú sa už nikto
zaujímať nebude. Na Slovensku sa čoraz
viac teší všeobecnému verejnému uznaniu
ocenenie Krištáľové krídlo. Udeľovanie ocenení je mimoriadnou, nákladnou a naozaj
slávnostnou udalosťou. Je vysielané televíziou v hlavnom vysielacom čase, na hlavnom programe. Ťažko si predstaviť, ako by
sa cítili všetky zúčastnené organizácie, televízni diváci či sponzori, keby sa pred kamery
postavil moderátor a oznámil, že porota sa
rozhodla cenu neudeliť. Sponzori, televízia
i široká verejnosť by nepochybne prejavili
„mimoriadny záujem“ o nasledujúci ročník.
Možno by som vedel akceptovať zhýralo
módne nevyhodnocovanie súťaží a neudeľovanie cien v tzv. „chudobných rokoch“,
keby bolo vyvážené udelením napríklad
dvoch Cien v „rokoch hojnosti“. To sa však
u nás po r. 2000 nestalo. Pravda, s výnimkou Ceny prof. Kusého, ktorú SAS udelil
v roku 2008 dvakrát. (Prečo mám dojem,
že sa u nás o architektúre výborne píše
a architektúra sa zle robí?)
Môžeme však hovoriť o „chudobnom
roku“, keď sa v ňom uviedli do prevádzky

také diela ako modranské In Vino, či bratislavská
Eurovea? Osobne si nepamätám, že by nejaké
architektonické dielo na Slovensku bolo širokou
verejnosťou (a aj tou „odbornou“) , tak spontánne
kladne prijaté, že by bol tak výrazný a rozsiahly
mestotvorný počin okamžite akceptovaný. Reno
movanej odbornej porote súťaže Cena Dušana
Jurkoviča, však toto dielo nestalo ani za udelenie
nominácie. Zrejme našla veľa dôvodov, pre ktoré
toto dielo nedostatočne „prispieva k zvýšeniu
úrovne a prestíže architektonickej a urbanistickej
tvorby na Slovensku“ (citát zo štatútu súťaže
čl. 1 ods.1). Že by radšej súťaž „Stavba roka“?
Počúvam a vnímam argumenty : ...medzinárodná porota, ...v medzinárodnom kontexte,
...diela nedosahujú takú medzinárodnú úroveň,
aby sa Cena udelila, atď., atď. Opakujem: rozhodnutie poroty treba rešpektovať a rešpektujem ho –
to však neznamená, že sa s ním nedá polemizovať.
Myslím, že In Vino i Eurovea bez problémov
obstoja v medzinárodnom porovnaní. Osobne
nepoznám (samozrejme moje znalosti sú limitované) v okolitých krajinách moderné architektonické dielo z posledných približne 5 rokov, s tak
bohato riešenou polyfunkciou, navyše vytvorením
veľkorysých verejných priestorov a výtvarne
dotvorenou, verejnosťou akceptovanou nábrežnou
promenádou ako bonus, ako ponúka Eurovea.
Nenašiel som vo Viedni ani v Budapešti, nenašiel
som ani inde v širšom okolí (našiel som v Singa
púre s podpisom hviezdneho architekta i hviezdneho investora). Nenašiel som ani na webových
stránkach členov poroty. V žiadnom prípade
nespochybňujem ich kompetentnosť a oprávnenosť rozhodnúť. Som presvedčený, že to bola
dosiaľ najkopetentnejšia porota s najhviezdnejším
obsadením v histórii Ceny. Rešpektujem.
Žiaľ to „Ale“ zostáva. Predovšetkým vo vzťahu
k verejnosti, lebo si myslím že Cena Dušana
Jurkoviča má mať ambíciu byť signálom aj pre
verejnosť. Nemá „verejnosť“ teraz oprávnenie si
myslieť, že v roku 2010 nevzniklo nič čo „prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej a urbanistickej tvorby na Slovensku“ (opäť štatút čl. 1 ods. 1)? Ukľudňuje ma to, že „verejnosť“
má vlastný rozum a k vytvoreniu vlastného úsudku
hádam ani Cenu nepotrebuje. Naozaj sa však
nečudujme, keď sa k rozvoju našich miest budú
na tlačových konferenciách, či besedách v rozhlase a televízii vyjadrovať dvaja – traja nominanti
politických strán, zopár ochranárov a pamiatkárov,
zástupcovia nadácií a rôznych občianskych iniciatív, niekoľko podnikateľov a stavebných firiem,
celá armáda developerov a ani jeden architekt.

Reakcia na Pohľad z pera
Martina Porubjaka
Vo Fóre architektúry 12/2010 sme v rubrike
Pohľad uverejnili príspevok od Martina
Porubjaka. Teraz zverejňujeme ohlas, ktorý
vyvolal u architekta Ivana Hojsíka:
Vážený pán profesor Martin Porubjak,
isto si myslíte, že dáky architekt a trafená hus zagága,
keď si prečítate môj list Po prečítaní Vášho príspevku
„Zelená sa tráva...“ vo „Fórum architektúry č. 12“
Spolku architektov Slovenska som si musel položiť
opäť otázku aj ja, či je niečo optimistické v našej
novej architektúre.
Mňa už optimizmus opúšťa, ako starnem. Tiež
som Bratislavčan i keď som sa narodil v roku 1945
ako evakuant s mojimi rodičmi na Moravsko-slo
venské pomedzie do Radošoviec. Veľa obyvateľov
nemohlo zostať ani vo svojej dedine a museli sa opäť
evakuovať do Vinohradov – „hajlochov“. Ak prežili
vojnový front...
To, čo trápi všetkých prispievateľov, ktorých
osloví Beáta Vrzgulová, trápi nás architektov mnohonásobne viac, lebo všetko je pravda. Architektúra
a životné prostredie je vecou každého kultúrneho
i nekultúrneho občana, a preto my architekti musíme
omnoho viac počúvať ľudí. Ja ich počúvam od skončenia školy.
My, architekti mnohokrát proti sebe vystupujeme
aj preto, lebo naša tvorba má nielen racionálny ale
aj emočný – teda variabilný základ. Lekári sú v tomto
zdržanliví, držia veľmi spolu a málokedy sa pohádajú.
Väčšinou sa na vedeckom a znalostnom základe
dohodnú. Keďže som nikdy v živote programovo
nechcel navrhovať „paneláky“, som voči nim kritický.
Rovnako proti iným stavbám, ktoré sa šplhajú do
výšky a nemajú „piatu fasádu“ teda siluetu striech.
Som presvedčený, že Bratislavské objekty by nemali
opakovať chyby svetových a európskych mrakodrapových sídiel.
Všetci politici i tí, čo rozhodujú, majú plné ústa
výrazov typu:

V Bratislave 15. a 16. decembra 2010

 „krásavica na Dunaji“
 „... Nové a čerstvé veľkomesto v Európe“ aké to
šťastie...
 atd, atd
Prečo by sa nemohlo toto mesto zbaviť nezmyselných zámerov pre isté lokality na uplatnenie výškových stavieb?
Prečo nie je vypísaná súťaž na architektonické riešenie nábrežia (PKO)? Veď my architekti nie sme ovce
a husi, ale sme plní nápadov, čo z toho mesta urobiť
do roku 2050 a aj dlhšie. Aj to PKO môže zostať,
potrebuje len prístavby a možno aj nadstavby také,
aby duch vnútornej funkcie bol obohatený a zostal
taký „zvnútornený“ aj možným obalom v exteriéri.
Všetci ho vnímame ako celok jednotný v exteriéri,
rovnako aj v interiéri. Predovšetkým však duchom,
ako v Hausmanovom Paríži.
Preto si Vám dovoľujem poslať zopár mojich
súčasných aj minulých PF novoročeniek a iných vecí,
aby ste boli naplnený aj naďalej optimizmom, nie voči
architektúre v zeleni, ale voči nám tvorcom, ktorí sa
nedajú ovplyvniť balíkom peňazí arogantných podnikateľov a nepripustia si znásilňovať svoje vlastné svedomie. Ani vtedy, keď sme mnoho razy v situácii
nezarábajúcich, na voľnej nohe a chceme sa uskromňovať...

Pav e l S u c h á n e k

I va n H o j s í k

Jedna lastovička leto nerobí. Udelená či neudelená
Cena koleso neroztočí ani nezastaví. Skutočná
kvalita sa ukáže a preverí časom bez ohľadu či
dielo nejakú Cenu má alebo nie. Ktovie za čo
a ako sa bude udeľovať Cena v najbližších rokoch,
keď sa veľa domov ukončovať nebude. Možno
však prišiel čas zamyslieť sa nad štatútom Ceny,
spôsobom menovania a prácou poroty, miestom Ceny v porovnaní s inými oceneniami
a možno aj nad tým akú cenu má Cena.
P.S. Všetkým autorom, nielen nominovaných diel,
úprimne gratulujem a želám ešte veľa krásnych
domov v budúcnosti (viem, že nevravím len za
seba). Vaše diela majú inú Cenu.

Výstava Grand prix
Architektů 2010
na Slovensku
Bratislavská Design factory otvárala rok 2011 českou architektonickou výstavou – Grand Prix architektů 2010 – Národní cena
za architektúru, ktorá predstavila 17. ročník tejto najväčšej českej architektonickej súťaže.
Zdokumentovala prehliadku súčasnej českej architektúry –
všetkých 71 prihlásených diel v 7. kategóriách: Novostavba,
Rekonštrukcia, Rodinný dom, Urbanizmus, Krajinárska architektúra a záhradná tvorba, Architektonický dizajn, drobná architektúra a výtvarné dielo v architektúre a Interiér. Medzi nimi aj
laureáta Grand Prix 2010 – Národnú technickú knižnicu v Prahe
z dielne známeho ateliéru Projektil architekti. Súčasťou vernisáže 27.januára 2011
bola aj prezentácia
architekta Romana
Brychtu o tomto skvelom diele.
Súťaž Grand Prix
architektů vyhlasujú každoročne Obec architekPrednáška Romana Brychtu / Projektil
tov a Česká komora
architekti – Národná technická knižnica
architektov v spolupráci
v Prahe, víťaz hlavnej ceny Grand Prix
s viacerými národnými
2010
inštitúciami. Diela hodnotila medzinárodná odborná porota v zložení Martin Holub
(USA) – predseda, Jiŕí Klokočka (BE), Willem Jan Neutelings
(NL), Zoran Michalčák (SK) a Milan Tomac (SLO).
Celkovým víťazom súťaže, držiteľom Grand Prix 2010 sa
stala Národná technická knižnica z dielne Projektil architekti.
Ďalšími ocenenými dielami v tomto roku boli, napríklad rezidenčný súbor Central Park Praha (A69 – Architekti), Vyvýšená
cyklotrasa v Kadani A/ít Branda/, Rodinný dom Kuřim 01
(Knesl + Kynčl Architekti) či 66 Gallery – Botas Concept Store
(AlArchitects).
Výstavu sprevádza aj vyše 100 stranový katalóg, ktorý
predstavuje všetky diela prostredníctvom fotografií, pôdorysov
a textov. Zároveň približuje spôsob práce poroty i fungovanie
súťaže a organizácií, ktoré ju zastrešujú.
Výstava v Design factory na Bottovej v Bratislave trvala
do 13. februára 2011.
Viac o cene a tomto ročníku na: www.qrandprix-architektu.cz

Národná technická knižnica, Praha-Dejvice. Autori: Roman Brychta,
Ondřej Hofmeister, Adam Halíř, Petr Lešek. Foto: Andrea Thiel Lhotáková

Roman Brychta, Jaromír Hainc – sekretár súťaže, Miloš Grigorij Parma –
predseda OA, Zoran Michalčák – člen poroty
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Holcim Slovensko

K výsledku európskej súťaže o najlepší
urbanistický projekt 2010

Spolok architektov Slovenska

V Bruseli, v priestoroch Výboru regiónov EÚ vyhlásili koncom minulého roka najlepšie projekty v oblasti urbanizmu
a územného plánovania. Za víťazov súťaže vyhlásili tieto
projekty:
	Cezhraničná Ženeva – projekt Franco-valdo-ženevskej
aglomerácie (Francúzsko)
	Plány, programy a projekty ochrany a tvorby životného
prostredia povodia rieky Pád v oblasti Piedmontu
(Taliansko)
	Liverpool jedna. Regenerácia, obnova, reinvencia
(Spojené kráľovstvo)
	Torino – územný plán. Lineárna centralita centrálneho
koridoru (Taliansko)
	Plán transformácie územia La Mina v barcelonskej
konurbácii (Španielsko).
Osobitné uznanie získali tri ďalšie projekty:
	Heerhugowaard – Alkmaar – Langedijk: Slnečné
mestá (Holandsko)
	Nagykanisza – vzájomne prepojené mestské priestory
	Zelená promenáda okolo regiónu Brusel – hlavné
mesto.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 29 projektov z 15. krajín.
Napriek očakávaniu sa projekty vyhodnotili bez ich
začlenenia do kategórií. Slovensko, ktoré sa tejto
súťaže zúčastnilo po prvýkrát, zastupovali dva projekty,
nominované Združením urbanizmu a územného plánovania Slovenska, a to:
	Urbanistická štúdia oblasti Zlaté piesky v Bratislave
(autori: Bohumil Kováč a Ján Komrska)
	Revitalizácia lesoparku Kamenný mlyn v Trnave
(autorka M. Horňáková a kol.).
Tieto projekty sa medzi vyhodnotenými projektmi ako aj
na výstavke zúčastnených prác nestratili. Naopak, predseda medzinárodnej poroty Petter Wiberg (Nórsko) tieto
projekty považuje z hľadiska kvality ich spracovania rovnako za víťazov (v symbolickom ponímaní). Oba projekty
obdržia od predsedu poroty hodnotiace listy.
V rámci Európy sa dnes možno stretnúť s mnohými
druhmi realizácie územnoplánovacej a environmentálnej
dokumentácie, respektíve spôsobmi ako vyjadriť potrebu
regenerácie/revitalizácie, obnovy či transformácie miest
a obcí v súlade s meniacimi sa podmienkami na globálnej
a tiež na miestnej úrovni. Podstatná časť územnoplánovacích prác sa zaoberá s projektmi na miestnej úrovni, spojenými s každodennou plánovacou praxou. Zvyšuje sa
však úloha plánovania na regionálnej a medzinárodnej
úrovni (presahujúcimi celoštátne hranice). Prejavuje sa
to pri formovaní nových prístupov v úsilí zvládnuť najmä
environmentálne a klimatické problémy a výzvy. V súčasnosti je v projektovej činnosti rozsiahla diverzita a široký
rozsah činností: od regenerácie a obnovy urbanistických
a iných celkov, hospodárstva, plôch voľného času, po riešenie nových výziev v miestnej, regionálnej, či tranzitnej
doprave. Pri plánovaní treba riešiť aj úlohu ako uspokojiť
nároky obyvateľstva v oblasti ekonomickej a sociálnej
kohézii, ako zvýšiť kultúrnu identitu občanov a je tu tiež
rastúci význam zvýraznenia koncepcie „územnej kohézie“
prostredníctvom programov, plánov, koncepcií i rozširovania príkladov najlepšej praxe. Tým sa má ukázať ako plánovači a ďalší účastníci plánovacieho procesu formulujú
spoločné stratégie, ako sa vysporadúvajú s problémami
v oblasti priestorového rozvoja vo vzájomne prepojenom
svete, a to aj v území za administratívnymi ako aj celoštátnymi hranicami.
J u r a j S i lv a n
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Holcim Foundation for
Sustainable Construction

Seminár
Udržateľná výstavba –
myslieť na zajtra
už dnes!
V priestoroch Spolku architektov Slovenska
Panská 15, Bratislava sa 16. decembra 2010
uskutočnil seminár Udržateľná výstavba –
myslieť na zajtra už dnes!
Zorganizovali ho: Holcim Slovensko,
Spolok architektov Slovenska, Holcim
Foundation for Sustainable Construction.
Mottom bola skutočnosť: Vo vyspelých
krajinách spotrebujú budovy viac ako 40 %
energie (odhad OECD). Svetová populácia sa
každý týždeň rozrastie o milión ľudí. Je preto
načase prísť s nápadmi, ako dosiahnuť udržateľné parametre budov, v ktorých žijeme
a pracujeme.
Na seminári vystúpili:
	Prof. Holger WalIbaum, Eidgenôssische
Technische Hochschule, Zurich
	Ing. arch. Henrich Pifko, Fakulta architektúry STU
	Luigi Centola, Centola & Associati
	Ing. arch. Eugen Nagy, Ph.D., max15
Témami prednášok a diskusie boli:
Udržateľná výstavba – prečo práve teraz?;
Príležitosti a prekážky; Aplikácia princípov
udržateľnosti pri výstavbe na Slovensku;
Urbanistické projekty cez prizmu udržateľnosti
– skúsenosti z Talianska; Slovenské a rakúske
príklady udržateľnej výstavby.
Výstava najlepších príkladov udržateľnej
výstavby z celého sveta sa uskutočnila
v Galérii architektúry SAS začiatkom tohto
roka.

Krištáľové krídlo 2010
V novej budove SND 16. januára 2011 odovzdali počas galaprogramu výročné ceny „Krištáľové krídlo“ za rok 2010.
Cena je uznaním mimoriadnych a originálnych počinov v ôsmich kategóriách – hudba, divadlo a audiovizuálne
umenie, výtvarné umenie, architektúra, medicína a veda, publicistika a literatúra, šport, hospodárstvo.
V kategórii architektúra nominovali na Krištáľové krídlo
za rok 2010: Ing. arch. Andreja Alexyho, MgA. Ladislava Kaboša
a Ing. arch. Viktora Šabíka.
„Krištáľové krídlo“ za rok 2010 porota udelila Viktorovi
Šabíkovi. Patrí ku generácii ´69. Je majiteľom architektonického
ateliéru BARAK architekti. V rokoch 2007-2010 boli jeho realizácie nominovane na významné európske architektonické ceny
Mies van der Rohe Award, Brick Award a Piranesi Award.
Je laureátom CE.ZA.AR 2007 a CE.ZA.AR 2010. Od roku 1996
je dvorným architektom kaštieľa v Mojmírovciach. V roku
2004 bol ateliér vybratý do európskeho network projektu
WONDERLAND. V roku 2008 bol talianskym prehliadačom
newitalianblood Barak architekti vybratý medzi TOP 10 slovenských ateliérov do 40 rokov. Práce ateliéru sú pravidelne publikované v odborných časopisoch ARCH, A10, EUROSTAV. Medzi
najznámejšie diela patria Prezentácia archeologických nálezov
v kazematách nitrianskeho hradu, Vináreň kaštieľ Mojmírovce,
Mestská športová hala v Nitre, Cheese house v Nitre, Staré
divadlo v Nitre.

Feiglerovci
a architektúra Bratislavy

Miklos Hofer
(1931 – 2011)

V sieni Duašana Jurkoviča Spolku architektov Slovenska
sa uskutočnila 2. decembra 2010 Vedecká konferencia
k 190. výročiu narodenia Ignatza Feiglera ml. a 220.
výročiu narodenia Ignatza Feiglera st.
Na organizovaní konferencie sa podieľali Spolok architektov
Slovenska a Fakulta architektúry STU v Bratislave. Vedecký výbor
konferencie tvorili: Jana Pohaničová, Peter Mikloš, a Štefan Šlachta.
Po otvorení sa k prítomným prihovorila Jana Pohaničová
s prednáškou na tému: Fenomén Feiglerovci, alebo: Štyri generácie
staviteľov, architektov a stavebných podnikateľov.
O tému Rozmanité dimenzie sakrálnej tvorby Feiglerovcov sa
podelili Elena Lukáčová a Jana Pohaničová.
Župný dom v Bratislave a Ignatz Feigler st. bola téma príspevku
Jany Šulcovej.
Zuzana Labudová sa zamerala na Obytné nájomné domy a vily
Feiglerovcov.
Architektúra Feiglerovcov v pamiatkových výskumoch:
Meštiansky dom č. 2 na Michalskej ulici v Bratislave – historický
vývoj zavŕšený Feiglerom predniesla Zuzana Ševčíková.
Téme Industriálna architektúra Bratislavy a Feiglerovci sa venovala Viera Obuchová.

Vo veku nedožitých 80 rokov
zomrel 10. januára tohto roka
významný a uznávaný maďar
ský architekt, mimoriadny
profesor Fakulty architektúry
Technickej univerzity
v Budapešti Miklos Hofer.

V následnej prednáške Dve bratislavské železničné stanice –
pre konskú i parnú trakciu informovala účastníkov Michaela
Haviarová.
Druhý život pamiatky: architektúra Feiglerovcov z pohľadu
pamiatkovej obnovy bola témou prednášky Jarmily Laľkovej.
Na záver vedeckej konferencie sa uskutočnila podnetná
diskusia.
Referáty z vedeckej konferencie vyšli v zborníku
Feiglerovci a architektúra Bratislavy, ktorý vydalo
Vydavateľstvo SAS.

Narodil sa v obci Bozsok, v rokoch
1949 – 1954 vyštudoval architektúru v Budapešti, kde potom pôsobil ako asistent pre priemyselné
stavby. V rokoch 1962 – 1963 pracoval v ateliéri Ernö Goldfingera
v Londýne, potom sa vrátil opäť na
fakultu. Bol členom maďarského
výboru UNESCO a členom Saskej
akadémie umení.
Už v roku 1965 sa stal ex aquo
víťazom medzinárodnej súťaže na
budovu Národného divadla, bol
autorom televíznej veže v Miškolci,
kultúrneho centra a knižnice
v Szentendre, školy pre dopravu
a komunikáciu v Györi, školy
v Szentmártonkáta, sídla vodárni
v Budapešti a mnohých ďalších
stavieb. Bol Laureátom Ceny
Miklosa Ybla, Ceny Pro Urbe
Budapest a Szechényiho ceny.
Patril k najvýznamnejším
osobnostiam maďarskej architektúry 2. pol. 20. storočia.
Š t e f a n Š l a c h ta

Otvorený list
primátorovi Košíc
Nový primátor mesta Košice Richard Raši odvolal hlav
ného architekta mesta Martina Drahovskeho, na čo rea
goval otvoreným listom primátorovi Peter Pásztor.
Vážený pán primátor,
s ľútosťou sme vzali na vedomie správu o ukončení pôsobenia
kolegu Drahovského vo funkcii hlavného architekta mesta.
Nechápeme kroky, ktoré Vás k tomu viedli (veď ho v princípe ani
nepoznáte), ale ešte viac nás mrzí, že sa to stalo bez akejkoľvek
konzultácie s architektonickou obcou, keďže v tomto prípade nejde
o funkciu politickú, ale výsostne odbornú. A práve preto máme ešte
väčšie obavy z toho, čo bude ďalej? Hoci – pred nástupom Martina
Drahovského do tejto funkcie bolo mesto bez hlavného architekta
10 mesiacov a nič také strašné sa nestalo... možno, že to aj teraz
prežijeme v relatívnom zdraví!
Martin Drahovský zastával túto funkciu tri roky a tri mesiace.
Načim mu poďakovať za vykonanú prácu – len nie som si istý, či
sa mu poďakovania dostalo, resp. dostane. (Martin, za veľkú časť
košických architektov – ďakujem!) Podľa mňa – starý primátor
vlastne ani nepochopil, načo je hlavný architekt v meste a Vy, nový
pán primátor, si zrejme myslíte, že Drahovský je knapíkovec – niet
dôvodu ho držať v úrade naďalej... A zrejme máte svojho človeka
už vytipovaného...
Rád by som Vám pripomenul, kto je vlastne Martin Drahovský?
Tento bývalý aktívny športovec – plavec je v prvom rade skvelým
architektom, okrem iného nositeľom najvyššieho architektonického
vyznamenania na Slovensku – Ceny Dušana Jurkoviča, ale aj Stavby
roka (to všetko za rekonštrukciu Hotela Bankov). Z jeho architektonickej tvorby by som rád pripomenul ešte nádherné Domy smútku

v Kamenici nad Cirochou a vo Valalikoch, ale aj koncepciu Uličky
remesiel v Košiciach, rekonštrukciu Katovho bytu pri Miklušovej väznici, Letecké múzeum v Košiciach a v súčasnosti dva rozostavané
kostoly na sídliskách KVP a Ťahanovce. Jeho architektúra vyniká citlivou prepracovanosťou detailov a hľadaním väzieb stavby na okolie,
ale aj na jeho históriu. Pred nástupom do funkcie hlavného architekta
mesta bol historicky prvým architektom zo Slovenska, ktorý sa stal
viceprezidentom Svetovej únie architektov (UIA), predtým roky pracoval v najvyššom výkonnom orgáne tejto organizácie v Rade UIA;
bol viceprezidentom Spolku architektov Slovenska, ale aj podpredsedom Slovenskej komory architektov. V neposlednom rade pôsobil
ako pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, ale
aj ako profesor Medzinárodnej akadémie architektúry v Sofii. Je to
človek so skutočným medzinárodným rozmerom, jazykovo mimoriadne zdatný.
Po nástupe do funkcie hlavného architekta mesta sa vzdal
prakticky všetkých funkcií s odôvodnením, že sa chce naplno venovať mestu a jeho rozvoju. A tento človek je naraz pre mesto nepotrebný... Beriem, nikto nie je nenahraditeľný (a Martin sa má naozaj
kam vrátiť –do svojho architektonického ateliéru, z ktorého vlastne
nikdy neodišiel), najmä ak v zástupe čakajú ďalší vynikajúci adepti
na túto funkciu. Žiaľ, nie je tomu tak!
Mám v živej pamäti hodiny našich spoločných dialógov,
v rámci ktorých som ho presviedčal, aby sa pokúsil pomôcť mestu,
a aby tú ponuku bývalého primátora Knapíka prijal – neboli to jednoduché rozhovory. Nakoniec sme ho zlomili a dnes mi je toho
ľúto...
Pre politikov sa veľmi rýchlo stal nepohodlným a po roku
a pol sa ho snažil Mestský parlament odvolať – pretože si dovolil
oponovať názoru politikov! Nakoniec ho síce neodvolali, ale celý
jeho Útvar hlavného architekta, ktorý podľa môjho názoru má
fungovať ako absolútne apolitická a výsostne odborná inštitúcia,
garantujúca zdravý rozvoj mesta, začlenili do štruktúry Magistrátu
na úrovni oddelenia – s predstavou – a teraz nás už nemôže neposlúchať! Nevyšlo...

Nie som si však istý, či politici akéhokoľvek sfarbenia
v Košiciach vôbec pochopili, že na čo je vlastne funkcia hlavného
architekta mesta... A som si istý, že absolútne nechápu, že napr.
načo potrebuje mesto územný plán, keď ho predovšetkým vnímajú
ako základnú prekážku pri realizácii rozvojových zámerov spriatelených developerov, od ktorých dostávajú mastné provízie.
O Martinovi Drahovskom však všetci vedeli, že – neberie... Ťažko
byť s takým človekom v jednej partii!
Drahovskému sa dá vyčítať, že sa stal nakoniec súčasťou
ťažkopádneho a nerozhodného mechanizmu knapíkovskej éry
Magistrátu, lebo ani jemu sa nepodarilo rozbehnúť práce na novom
územnom pláne, ktorý toto mesto nutne potrebuje! Množstvom
požiadaviek na stále ďalšie a ďalšie zmeny územného plánu sa dal
zatlačiť do defenzívnej pozície, v ktorej mu nezostala energia na
tvorbu novej koncepcie mesta. Na druhej strane mal napr. jasnú
víziu o opätovnom návrate mesta k rieke a o celkovej ekologizácii
verejných priestranstiev. Na Fakulte umení sme sa pod jeho gesciou snažili niektoré jeho predstavy dostať aj na papier, keď už na
to mesto nedokázalo vyčleniť adekvátne prostriedky. Má leví podiel
aj na tom, že nikdy predtým sa v Košiciach neuskutočnilo za také
krátke obdobie také množstvo verejných architektonických súťaží –
dokonca s medzinárodnou účasťou, resp. zahraničnými porotcami!
Vážený pán primátor, vieme, že Vaše rozhodnutie je konečné
a nemenné. Zámerom tohto listu nie je zvrátiť Vaše rozhodnutie, ale
upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že súčasťou tohto mesta
sú aj architekti, ktorým nie je ľahostajný jeho ďalší osud a rozvoj.
Skúste to pochopiť ako výzvu k najužšej možnej spolupráci –
a skúsme začať už výberom nového hlavného architekta mesta!
S úctou
Prof. Ing.arch. P e t e r P á s z t o r , PhD.
regionálny zástupca Slovenskej komory architektov a vedúci
Katedry architektúry Fakulty umení Technickej univerzity
v Košiciach
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5. ročník Ceny
Združenia ABF Slovakia
Bakalár 2010
Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
Bakalár 2010 s vernisážou výstavy všetkých prihlásených
záverečných bakalárskych prác sa uskutočnilo koncom
minulého roka v sídle organizátora jej piateho ročníka,
na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Na podujatí sa zúčastnili: dekan Stavebnej fakulty STU
Alojz Kopáčik, prodekan tejto fakulty Jozef Oláh, dekanka
fakulty architektúry STU Ľubica Vitková, prezidentka
Združenia ABF Slovakia Mária Brichtová, prezident Spolku
architektov Slovenska Ján Bahna, podpredseda Slovenskej
komory architektov Vladimír Benko a ďalší hostia.
Každú ocenenú bakalársku prácu verejne prezentoval
jej autor – obrazom i textom. Po skončení sa uskutočnila
vernisáž výstavy 41 ocenených bakalárskych prác
vo výstavnej sieni SvF STU v Bratislave.
Vyhlasovateľom ceny a jej zriaďovateľom je Združenie
pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF
Slovakia. Spoluzriaďovateľmi sú: Slovenská komora stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska,
Slovenský zväz stavených inžinierov, Zväz stavebných
podnikateľov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa
a Vydavateľstvo EUROSTAV.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
Cena sa organizuje v štyroch sekciách:
I. Architektúra a urbanizmus,
II. Pozemné stavby,
III. Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV. Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Hlavnými kritériami hodnotenia ceny sú: tvorivý prístup k riešenému problému, komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia, originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť
riešenia. Ceny pozostávajú z diplomov a finančných
odmien.
Odbornými garantmi ceny sú Jozef Oláh, (STU
v Bratislave, SvF), Dušan Majdúch, (SKSI), Štefan Šlachta,
(SAS). Hlavný sponzor ceny je Prvá stavebná sporiteľňa.
Do ceny BAKALÁR 2010 prihlásili 41 záverečných
bakalárskych prác zo šiestich vysokých škôl: Stavebná
fakulta STU v Bratislave; Fakulta architektúry STU
Bratislave; Stavebná fakulta TU v Košiciach; Fakulta umení
TU v Košiciach – katedra architektúry; Vysoká škola
výtvarných umení v Bratislave – katedra architektonickej
tvorby; Žilinská univerzita v Žiline -Stavebná fakulta.
Poroty pracovali v zložení:
Sekcia Architektúra a urbanizmus: Ivan Hojsík (predseda),
Pavol Franko, Rudolf Melčák.
Sekcia Pozemné stavby: Jozef Ďurďa (predseda),
Oľga Szaboóvá, Ján Ralbovský.
Sekcia Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby:
Jozef Recký (predseda), Ľuboš Rojko, Vladimír Hanzel.
Sekcia Vodné stavby a vodné hospodárstvo:
Oľga Majerčáková (predseda), Marek Čomaj,
Miloš Kedrovič.

Výsledky:
Sekcia Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2010
Téma práce: Aréna ORBIS 2013, Tyršovo nábrežie, Košice
Autor: Zuzana Poórová,
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Zuzana Poórová: Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2010 – Sekcia Architektúra a urbanizmus

Karol Ličko: 2. miesto – Sekcia Architektúra a urbanizmus

Alexandra Masárová: 2. miesto – Sekcia Architektúra a urbanizmus

Lukáš Štens: Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2010 –
Sekcia Pozemné stavby

Igor Hianik: 3. miesto – Sekcia Architektúra a urbanizmus

Vedúci práce: Štefan Pacák
Škola: TU Košice, Fakulta umení
Zdôvodnenie: Najvyššie ocenenie udelené za netradičný
prístup využitia typového kontajnerového prvku umožňujúceho vytvárať rôznorodé priestorové kompozície
funkčne odlišných riešení, urbanisticky doplňujúcich
existujúce mestské prostredie.
2. miesto
Téma práce: Transformer 2013, Tyršovo nábrežie, Košice
Autor: Karol Ličko
Vedúci práce: Juraj Koban, Štefan Pacák
Škola: TU Košice, Fakulta umení
Zdôvodnenie: Zatiaľ na Slovensku málo používané zhodnocovanie drevenej suroviny pri tvorbe nosného
konštrukčného systému ako hlavného stavebného

materiálu. Kladne je hodnotené aj zakomponovanie
objektu do prírodného prostredia s využitím vodných
plôch.
2. miesto:
Téma práce: Tenisový klub s reštauráciou – Pri Habán
skom mlyne
Autor: Alexandra Masárová
Vedúci práce: Jozef Baláž.
Škola: STU Bratislava, Fakulta architektúry
Zdôvodnenie: Myšlienka využitia dynamicky tvarovanej
konštrukčnej zelenej strechy ako prirodzenej lúky na
relax nad funkciami tenisového areálu, hodnotené ako
výrazne netradičný spôsob riešenia zadania.
3. miesto:
Téma práce: Rekonštrukcia námestia v Modre
Autor: Igor Hianik
Vedúci práce: Miroslav Kollár
Škola: STU Bratislava, Fakulta architektúry
Zdôvodnenie: Urbanistické a architektonické riešenie
námestia v Modre je výrazným prístupom k zmene
jeho súčasného chaotického využitia a vnáša do
prostredia celoročný pokoj a variabilnosť funkcií
námestia. Fenomén zelene a drobnej architektúry
zmäkčuje kulisu historicky hodnotnej architektúry.

Sekcia Pozemné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2010
Téma práce: Bytový dom
Autor: Lukáš Štens
Vedúci práce: Andrea Vargová
Škola: STU Bratislava, Stavebná fakulta
Zdôvodnenie: Najvyššie ocenenie udelené za komplexné
zvládnutie a zosúladenie požadovaných úžitkových
vlastnosti bytového domu s architektonickým riešením
vzhľadu objektu. Autor preukázal znalosť konštrukcie
stavby až po riešenie detailu.
2. miesto:
Téma práce: Tenisový klub s reštauráciou – Pri Habán
skom mlyne
Autor: Daniel Gajan
Vedúci práce: Beáta Polomová
Škola: STU Bratislava, Fakulta architektúry
Zdôvodnenie: Preukázané skĺbenie riešenia budovy s jej
konštrukčným riešením a funkčnou náplňou. Hmotová
priestorová kompozícia je v súlade s lokalitou, ktorá
má charakter nižšej rodinnej zástavby.
3. miesto:
Téma práce: Prevádzkovo – administratívna budova
Autor: Richard Slávik
Vedúci práce: Renáta Korenková
Škola: ŽU v Žiline Stavebná fakulta
Zdôvodnenie: Veľmi dobré konštrukčné riešenie prevádzkovej budovy pre výrobných a technicko-hospodárskych pracovníkov. Budova zaujala komplexnosťou
riešenia a jednoduchým čistým architektonickým
vzhľadom.

Výstava
Štefana
Svetka

v prezidentskom
paláci
Za účasti Prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča
a jeho manželky sa 18. januára
2011 v galérii Sala Terrena
v Prezidentskom paláci
v Bratislave uskutočnila
vernisáž výstavy Ing. arch.
Štefan Svetko – Výber
z architektonickej tvorby.
Dielo autora a spomienku
na jeho životnú dráhu uviedli:
Henrieta Moravčíková,
Ján Čomaj a Ján Bahna.
Kurátorom výstavy bol architekt
Marián Marcinka.

Sekcia Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2010
Téma práce: Porovnanie účinnosti strešných väzníkov
s veľkými rozpätiami
Autor: Ján Brodniansky
Vedúci práce: Zoltán Agócs
Škola: STU Bratislava, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Nosná betónová konštrukcia nádrže
Autor: Dávid Sagan
Vedúci práce: Sergej Priganc
Škola: TU Košice, Stavebná fakulta
3. miesto:
Téma práce: Nosná konštrukcia budovy pre šport – športovej haly – so zázemím
Autor: Marek Petrík
Vedúci práce: Mohamed Al Ali
Škola: TU Košice, Stavebná fakulta
Sekcia Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Cena Združenia ABF Slovakia BAKALÁR 2010
Téma práce: Tvorba extrémneho odtoku z topenia snehu
na povodí
Autor: Lucia Klačanská
Vedúci práce: Ing. Silvia Kohnová
Škola: STU Bratislava, Stavebná fakulta
2. miesto:
Téma práce: Zachytávanie a využívanie dažďových vôd
v urbanizovanom území
Autor: Monika Macurová
Vedúci práce: Martina Želenáková
Škola: TU Košice, Stavebná fakulta
3. miesto:
Téma práce: Posúdenie zmeny klímy na odtokový režim
vybraného povodia
Autor: Petra Mikliková
Vedúci práce: Kamila Hlavčová
Škola: STU Bratislava, Stavebná fakulta

Z informácie ABF Slovakia

Maciej Nowicki
100. výročie narodenia
Naše médiá zabudli pripomenúť 100. výročie narodenia
geniálneho poľského architekta Macieja Nowickieho,
ktorého dielo sa stalo významnou súčasťou architektúry
20. storočia a ktorého odkaz pripomína aj bratislavská
športová hala na Pasienkoch.
Rodák z Čity na Sibíri (26. júna 1910), potomok
významnej poľskej šľachtickej rodiny, skončil štúdiá
na varšavskej polytechnike u prof. R. Swierczyňskieho
v roku 1936. Už ako 29 ročný získal 2. cenu za návrh
poľského pavilónu pre World Expo v New Yorku.
Cez 2. svetovú vojnu bojoval v Armii Krajowej a po
roku 1945 odišiel do USA ako poľský delegát Stavebnej
komisie pripravujúcej novú Budovu OSN v New Yorku.
Stal sa vedúcim katedry architektúry na North Carolina

State University. Zomrel pri leteckej katastrofe v Egypte
v roku 1950.
Spolupracoval s Eero Saarinenom, Le Corbusierom
i Albrechtom Mayerom. K jeho bezosporu najdôležitejším dielam patrí jedna z ikon modernej architektúry tzv.
Paraboleum, dnes nazývaná JS Dorton Arena v Raleigh,
Wake County, North Carolina, kde bola po prvýkrát riešená zavesená lanová strecha – princíp, ktorý potom
uplatnili J. Chovanec s J. Poštulkom aj u nás. Bola
dokončená až po jeho smrti inžiniermi W. Deitrickom
a F. Severudom. V roku 1949 v spolupráci s A. Meyerom
a Wittleseyom (firma z Massachusetts) navrhli urbanistický plán Chandigarhu, nového hlavného mesta štátu
Pandžáb, ktorý potom dokončil Le Corbusier. Smrťou
Nowickieho stratila svetová architektúra jednu zo svojich najvýznamnejších osobností.
December 2010
Š t e f a n Š l a c h ta
f ó r u m ar c h i t ekt úry
1 / 2011
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Ladislav Kušnír
(16. 7. 1929 – 25. 12. 2010)

Cieľavedomý a talentovaný tvorivý
architekt Ladislav Kušnír venoval
podstatnú časť svojho života svojej
milovanej profesii – architektúre.
Organizoval svoju činnosť tak, aby
sa jej mohol maximálne venovať
v rôznych formách – počnúc tvor
bou, pedagogikou až po publicis
tiku. Nenápadne, s charakteristic
kou zdržanlivosťou a jemnou graci
óznosťou presadzoval to, čo považo
val v architektúre za podstatné –
aby jeho diela dobre slúžili ľuďom.
Citlivý a vnímavý introvert Ladislav Kušnír vedel veľmi rýchlo pocho
piť každú profesionálnu situáciu a vydať sa správnym smerom tam,
kde ho ťahalo ľudské a tvorivé presvedčenie. Kapacita jeho vnímavosti
a túžba po poznaní a osvojovaní si nových princípov, bola temer nevyčer
pateľná. Nadobudnuté poznatky neostávali v jeho encyklopedických vedo
mostiach, ale na základe svojej brilantnej kombinatoriky a zmyslu pre
praktickosť nimi obohacoval výsledky svojej tvorby. Navyše ich rozdával
vďačne svojim kolegom a študentom.
Laco si svoj optimistický a asertívny vzťah k ľuďom overil počas dlho
ročných profesionálnych vzťahov v tvorivých kolektívoch, v ktorých pôso
bil. Boli to tímy: J. Lacko, I. Slameň, J. Antal, C. Rovňák; alebo L. Jen
dreják, P. Puškár, J. Šilinger; neskôr I. Kubík, M. Kiaček, B. Hnát, Brna
a napokon – J. Antal, D. Frejanc , J. Michalica, J. Havaj.
Tento príkladný vzťah k ľuďom sa mu niekoľkonásobne vrátil v podobe
kvalitných dlhodobých priateľských vzťahov.
Počas celoživotnej púte sa ocitol na rôznych zamestnaneckých,
ale aj vedúcich postaveniach. Je potvrdením jeho vysoko odborných
a humánnych vlastností, že v každej situácii bol schopný si vybrať to
lepšie z každého z nás a na zlé zabudnúť. Svoje postavenie vedúceho
ateliéru ŠPTU, vedúceho katedry alebo prodekana Fakulty architektúry
nikdy nezneužil na presadzovanie podružných záujmov na úkor vyššieho
princípu.
Architekt Ladislav Kušnír pochádza z charakteristických slovenských
vidieckych pomerov. Už po stáročia tam platil tvrdý zákon života. Za mini
mum vynaložených prostriedkov a energie, bolo vždy treba získať maxi
mum. Tento postulát racionality sa stal aj jeho charakteristickým princí
pom chápania architektúry. Tvoril s minimalistickými prostriedkami.
Jeho dielo charakterizuje systematická práca s modulom, rastrom
a lamelami v rôznych rytmických obmenách a gradáciách, dakedy v kon
trapunkte s akcentom hmoty organického tvaru. Výraz jeho architektúry
nikdy neskĺzol k formálnosti , ale zostal vždy v tesnej spätosti s funkciou,
konštrukciou a s géniom loci.
Tým, že Laco mal nefalšovaný cit pre konštrukciu, bravúrne zvládal
problém od konceptu až po detail. Jeho diela sú dokončené. Sú výpove
ďou stvoriteľa, ktorý ich tvoril s chuťou, nie pre svoju samoľúbosť ale
s cieľom – slúžiť.
Architektúra minulého storočia vznikala na základe inšpirácie človeka
strojom. Tento inšpiračný podnet Laco viditeľne pretavil do svojich diel.
Dokazuje to dodnes inšpirujúcimi detailami, a to hneď v aplikácii dvoch
nosných materiáloch doby – v oceli a pohľadovom betóne.
Celoživotná architektonická činnosť Ladisvava Kušníra sa vinie
a prepletá ako dve paralelné nite. Tvorivá a pedagogická. Táto symbióza
činností ho počas celého života vzájomne obohacuje a vrcholí v mnohých
kvalitných dielach. Jeho diela boli mnohokrát ocenené vrcholnými
oceneniami a stali sa prirodzenou súčasťou hmotnej kultúry Slovenska.
To pre neho neznamenalo letargické uspokojenie, ale, našťastie, iba
povzbudenie do ďalšej práce. Pracoval do posledných dní – systematicky
si zoradil a roztriedil svoje dielo a vzorne pripravil podklady pre katalóg
a výstavu.
Osud zariadil, že moje laudácio architektovi Ladislavovi Kušnírovi, som
nemohol osobne predniesť pri minuloročnom udeľovaní Ceny Emila
Belluša, ale, žiaľ, až teraz – ako jeho nekrológ.
B ran i s l av S o m ora

20

fórum architektú ry
1/2011

Za Karolom
Kattošom
V sviatočnom období Vianoc a Nového
roka nás zastihla neuveriteľná správa –
náš dlhoročný kolega Karol Kattoš po
ťažkej chorobe zomrel. Je to neuveri
teľné aj preto, že Karol bol bohatier
skym typom človeka, ktorý ako strom
v krajine dokázal stáť aj osamote vo
víchriciach. Pri smútočnej rozlúčke
v dedinke Bacúrov pri Zvolene som mal
príležitosť sa mu posledný raz prihovo
riť. Pravdu povediac, nehovoril som
o ňom ako o velikánovi architektúry,
ale o človeku ktorý do posledných chvíle
veril a myslel na druhých. Myslím si, že
mu už možno bol jasný jeho údel, keď
namiesto plaču nad sebou nám s kole
gom Jankom Komrskom kládol na srdce
aby sme pomohli jeho známemu v istej
záležitosti s komorou architektov. Karol,
to bolo množstvo stretnutí s ľuďmi a keď
vycítil, že im treba pomôcť angažoval
sa. Aj to, ako sledoval neľahké osudy
mojich detí, vo mne vyvolalo k nemu
zvláštny vzťah priazne. Karol mal aj mne
blízky sarkazmus a ostrovtip, ktorým
vedel jasne pomenúvať veci a odhaľovať
súvislosti. Jeho priateľka architektka
Marta Kropiláková hovorila o prenika
vom intelekte. Tí, ktorí ho dokázali
vnímať, to potvrdia. Často som sedel
v jeho miestnosti „na diškurz“ na rôzne
témy na jednoduchej stoličke, kde predo
mnou sedeli v jeho zvláštnom poriadku
– neporiadku kolegovia majstri z údržby
budovy. Karol mal dar vedieť sa im pri
hovoriť a otvoriť ich duše. Podobne, ak
stretol na svojich cestách po Slovensku
jednoduchého človeka s nejakým prob
lémom, snažil sa pomôcť. Karol, keď
zbadal, že na dedine ľudia moknú na
zastávke autobusu, rozhodol sa im
pomôcť návrhom štýlovej vidieckej
zastávky. A, nielen to, angažoval sa
aj za získanie prostriedkov a realizáciu.
Po období tvorby veľkých urbanistických
realizácií v Alžírsku sa malé veci, ale
potrebné pre každodenný život, stali
náplňou jeho architektonickej činnosti.
Ceruzkou a ošúchaným príložníkom na
duplex „šolíchal“ tieto malé architekto
nické príbehy. Bolo zvláštne sa na to
dívať. Keď zbadal aj rozpaky povedal...
vieš to je taký kamarát, chce pristavať...
on nepotrebuje nič zložité... bude si to
robiť sám... ale, aby to „sedelo“ pred
úradmi... a kamarátov on mal veľa.
Netúžil po víťazstvách v súťažiach, veľ
kých úspechoch. Videl oveľa prostejšie
úlohy z každodenného života. Tam bude
Karol chýbať najviac. Kým ostatní sa
uchádzali v škole o predmety ako sú
urbanistická kompozícia či zonálne
štruktúry, on prijal marginálnu technickú
infraštruktúru v urbanizme – a venoval
sa jej so všetkou dôležitosťou, ktorá
tejto téme prislúcha. Ostáva po ňom
veľa malých stavieb drevenej architek
túry a riešenie verejných priestranstiev
s peknou drevenou drobnou architektú

rou, ktorá rešpektuje miestne tvaroslo
vie vo vidieckych sídlach: Beňuš, Bravä
covo, Repište, pamätníček krajinárovi
Milanovi Marenčákovi na Kráľovej
studni. Svoj vzťah k vode a k lyžiam
vyjadril spracovaním územného plánu
zóny Skalka spolu s P. Gálom. Po smrti
kolegu Milana Kodoňa inicioval v škole
založenie Ceny docenta Kodoňa za naj
lepšiu ateliérovú prácu v oblasti kraji
nárskej tvorby.
Karol Kattoš bol vysokoškolským uči
teľom s nádychom legendy. S gitarou
stmelil kolektív a dodal náladu s Ham
melovými pretextovanými pesničkami.
V pamäti ostane jeho „...učiteľ urba
nizmu je môj sen, s ním sa úplne inak
krúti zem, učiteľ urbanizmu ma učí, ako
držať tužku (či dievča... vymýšľali sme
si rôzne...) v náručí...“ Alebo „...Dedinka v údolííí, malé domčekýýý, jedna
ku dvetisíc...“, no a napokon povestná
„O čom sníva lokomotíva“, ktorá inšpi
rovala kolegu Vlada Institorisa k zhoto
veniu originálnej plastiky, ktorá teraz
ostáva v rodinnej pozostalosti.
Nebol náchylný na ocenenia, ale keď
mu študenti kedysi dali prezývku Amos,
prijal to s neskrývaným potešením.
Ty si docent, ja som Amos, vravel
a nikto sa neurazil. Aj mailovú adresu si
potom zriadil v znení „amos@fa.stuba.
sk“. Tá schránka, ako dres slávneho
hráča, ostáva živá na fakulte, ale už sa
z nej nedočkáme odpovede. Mnohí ale
budeme presne vedieť, čo by povedal.
Karol takmer do poslednej chvíle
veril, že sa jeho zdravie obráti na dobrú
cestu. Zavolal som, že mu poprajem do
nového roka... a nevedomky tesne pred
koncom. Po chvíli zvonenia zdvihol
mobil a už slabým hlasom mi povedal,
že nie je dobre – mávajte sa tu dobre,
pozdrav všetkých, opatrujte sa tu...
Tak vám to tlmočím.
Karol Kattoš sa narodil 11. apríla
1947 a odišiel 27.decembra 2011. Leží
na okraji malebného cintorína v dedinke
Bacúrov v tieni smrekov vedľa svojho
mladého synovca. Na mieste, ktoré si
vybral. Počas poslednej rozlúčky bola
na stromoch mrazivá srieň, ktorú rozžia
rovali ostré slnečné lúče. Z cintorína na
vrchovine je ohromný výhľad na krajinu.
Bolo v tom veľa symboliky. Tá krajina,
ktorá 30. decembra prijímala krajinára,
akoby si dala svadobné šaty...
B oh u m i l K ov á č
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domáce podujatia

Rodinné bývanie v krajinách
V4 – IV. séria

Súťaž „Meď v architektúre”
na rok 2011

Spolok architektov Slovenska, Fond výtvarných umení
a Medzinárodný Vyšehradský fond pripravili výstavu
Rodinné bývanie v krajinách V4 – IV. Séria.

Očakávame súťažné návrhy pre 15. ročník európskej súťaže
„Meď v architektúre”, ktorá umožní architektom, navrhujúcom stavby s využitím medi, získať príležitosť prezentovať
svoje práce medzinárodnej verejnosti prostredníctvom rozsiahlej tlačovej kampane, ktorú zabezpečujú organizátori
pre súťažné návrhy. Projekty musia predložiť do 31. mája
2011. Víťazov vyhlásia na akcii, ktorá sa bude konať
v auguste roku 2011.
Predstavenie všetkých prihlásených projektov
13. a 14. ročníka európskej súťaže „Meď v architektúre”
nájdete na stránke www.copperconcept.org
Prihlášku v anglickom jazyku a podrobný popis súťaže
si môžete stiahnuť a prečítať na stránkach www.medportal.
cz; www.copperconcept.org alebo si ju môžete vyžiadať
na e-mailovej adrese info@hcpcinfo.org . Súťažný materiál
sa musí odovzdať tiež v angličtine. Dátum uzávierky súťaže
je 31. máj 2011.
Kontakt: www.medportal.cz ; wwww.medportal.sk ;
www.copperconcept.org

Vernisáž sa uskutočnila 3. februára 2011 v Galérii
architektúry SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava.
Kurátorkou je Andrea Bacová.
Výstava potrvá do 25. 2. 2011. Otvorené pondelok –
piatok od 11.00 do 17.00 h.

Výstava Holcim Awards
Holcim Slovensko, Spolok architektov Slovenska, Holcim
Foundation for Sustainable Construction pripravili
16. decembra 2010 seminár Udržateľná výstavba – myslieť
na zajtra už dnes!
Následne sa na prelome rokov 2010 a 2011 v Galérii
architektúry SAS uskutočnila výstava najlepších príkladov
udržateľnej výstavby z celého sveta.
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Zuzana dudÁKOVÁ
Iveta KAVČÁKOVÁ
Tatiana ŠUJAKOVÁ
Alexander HOLLý
Zuzana MEŠŤANOVÁ
Peter FARKA
Jozef HABODÁSZ
Jozef SMIDA
Peter HUNDÁK
Desana LýSKOVÁ
Vladimír ZÁBORSKý
Agnesa ZIBRINOVÁ
Ivan KOREC
Ladislav KOMLÓSSY
Karol BALAŠ

Srdečne blahoželáme

Vysokoškolský profesor
Imrich Vaško
V historickej budove Slovenskej národnej rady v Bratislave
vymenoval 24. januára 2011prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič 111 vysokoškolských profesorov. Vyme
novací dekrét si z rúk prezidenta prevzal tiež novovymenovaný vysokoškolský profesor Imrich Vaško pôsobiaci
v bratislavskej VŠVU.
Prezident Ivan Gašparovič v slávnostnom príhovore
zablahoželal držiteľom akademického titulu „profesor“
a k blahoželaniu profesorovi Imrichovi Vaškovi sa pripája
tiež Spolok architektov Slovenska.

Výstava Termín dnes!
99+ príbehov alebo ako robiť architektonické
súťaže
Architektonická platforma wonderland pripravila v industriálnom priestore Vodnej veže na Nobelovej ulici 34 v Bra
tislave od 17. februára do 3. marca 2011výstavu Termín
dnes!
Ďalšie informácie: wonderland – platform for european
architecture; Weyringergasse 36/8 – 1040 Vienna –
Austria; www.wonderland.cx
Organizátorky: Bahanur Nasya; office@wonderland.cx;
T: +436803259906
Mária Topolčanská; wonderland SK; maria.topolcanska@
savba.sk; T: +421908441548

Kniha VLNA 68-84 / Mladí
slovenskí architekti
Slávnostné uvedenie knihy VLNA 68-84 / Mladí slovenskí
architekti sa uskutočnilo v rámci Pecha Kucha Night koncom minulého roka.

Kniha VLNA 68-84 / Mladí slovenskí architekti:
 mapuje architektonickú produkciu mladej generácie
slovenských architektov,
 analyzuje túto vekom určenú skupinu prostredníctvom
kritických textov Hansa Ibelingsa (NL), Ivana Gürtlera,
Márie Topolčanskej a Imra Vaška,
 vyhodnocuje stav mladej architektúry prostredníctvom
mikrovýskumu robeného na vzorke 41 vybraných
architektov a 109 architektonických diel.
Atraktívneho sprievodcu mladou slovenskou architektúrou
vydali v slovenskom a anglickom jazyku.

Národná cena za dizajn 2011
Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom
kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR vypisuje
desiaty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena
za dizajn 2011.
Generálnym partnerom súťaže je Audi, odborným
garantom pre oblasť podnikania NADSME. Podujatie sa
v tomto roku koná pod záštitou medzinárodnej organizácie
Beda (The Bureau of European Design Associations).
Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou
dokumentáciou je 28. februára 2011.
Prihlásené dizajny posúdi 11 členná porota s medzinárodným zastúpením.Úplné znenie súťažných podmienok
poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu
Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese
www.sdc.sk
Kontakt: Slovenské centrum dizajnu, Jakubovo nám. 12,
P. O. box 131, 814 99 Bratislava
RNDr. Margita Michlíková, +421918/110255, michlikova@sdc.sk
www.sdc.sk

Medzinárodné výskumné
ocenenie Trimo
Nová výzva pre najlepšie vysokoškolské výskumné, magisterské, diplomové a doktorské práce v rámci 10. ročníka
medzinárodných výskumných ocenení Trimo 2011
(Slovinsko, Trebnje).
Súťaž podporuje nielen kreativitu v Slovinsku, ale
motivuje na účasť tiež študentov z krajín: Bulharska, Bosny
a Hercegoviny, Českej republiky, Čiernej hory, Chorvátska,
Talianska, Maďarska, Poľska, Slovenska, Srbska,
Španielska a Veľkej Británie.
Záujemcovia môžu predložiť svoje výskumné, dizertačné a doktorské práce, ktoré boli dokončené medzi
11. januárom a 31. decembrom 2010. Prihlášku možno
podať do 15. marca 2011.
Uchádzači sa môžu prihlásiť vyplnením formuláru prihlášky zverejnenej na www.trimo-researchawards.coma
zaslaním či osobným doručením originálne zviazanej práce
na adresu: Trimo d. d., Trimo International Research
Awards, Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, Slovinsko.
Pre ďalšie informácie o súťaži navštívte: www.trimo-researchawards.com
Podrobnejšie informácie: Magdaléna Valand: magdalena.valand@trimo.si; M: + 386 31 614 756.

2. ročník súťaže
Hlavné mesto biodiverzity
Tohtoročná súťaž by chcela prispieť k zvyšovaniu povedomia o bohatstve a kráse prírody a krajiny, ktorá si zaslúži
našu ochranu a starostlivosť.
Ďalšie informácie a kontakty: Alexandra Dubničková
f ó r u m ar c h i t ekt úry
1 / 2011
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Telefón: 02/ 5263 2942
Web: www.rec.sk/Capital_of_Biodiversity
Email: rec@changenet.sk

Konferencia Tepelná
ochrana budov 2011
Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky; Slovenská komora stavebných inžinierov; ŠÁLA
–MODI, Praha; Slovenská stavebná vedecko-technická
spoločnosť, Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností pozývajú záujemcov na 16. medzinárodnú
konferenciu Tepelná ochrana budov 2011 Aktuálne tepelnotechnické požiadavky a trendy
Konferencia sa bude konať 5 . – 6. mája 2011 vo
Vysokých Tatrách – Štrbské Pleso v hoteli PATRIA.
Viac informácií a kontakt: e- mail: stav@zsvts.sk;
tel./Fax: ++421 2 50207650;
tel. ZSVTS: ++421 2 50207649; www.zsvts.sk

Novostavba,
Rekonštrukcia,
Modernizácia
15. 2. – Poprad
16. 2. – Prešov
17. 2. – Michalovce
18. 2. – Košice
15. 3. – Žilina
16. 3. – Bojnice
14. 4. – Bratislava
15. 4. – Piešťany
18. 5. – Nitra
19. 5. – Skalica
20. 5. – Žilina
9. 6. – Bratislava

Prezentačné dni

Priama cesta k informáciám
Architektonicko-stavebné informačné centrum už 17 rokov
napomáha architektom, projektantom a ďalším odborníkom z oblasti stavebníctva v ich potrebe mať neustály prehľad o stavebných výrobkoch, materiáloch, technológiách
a novinkách v stavebníctve a zároveň umožniť výrobným
a obchodným firmám, čo najefektívnejšie túto skupinu
osloviť.
Prezentačné dni slúžia práve na to, aby sa tieto dve
skupiny odborníkov stretli v rámci jedného dopoludnia
v kongresových priestoroch hotelov a nadviazali nové
kontakty pre ďalšiu spoluprácu.
Prostredníctvom prezentačných dní sa ročne:
 prezentuje viac ako 150 stavebných obchodných
a výrobných firiem
 podujatí zúčastní viac ako 6000 architektov, projektantov, zástupcov realizačných firiem a ďalších odborníkov z oblasti stavebníctva
 zorganizujeme 70 – 80 akcií v 20. mestách SR
Názory zúčastnených odborníkov – poslucháčov na
prezentačné dni:
„Ako účastník týchto prezentácií si v pokoji prediskutujem svoj problém – riešenie mám z prvej ruky. Ja
osobne vždy posuniem dobrú informáciu, alebo nové
trendy aj svojím kolegom architektom alebo šéfovi firmy,
ktorá projekt realizuje.“ Ing. arch. Kozáková
„Je to najlepší spôsob získavania informácií v stavebníctve.“ Ing. Rimarčík, projekcia
„Kultivovaný a príjemný spôsob s možnosťou operatívnej komunikácie.“ Ing. Václavíková, referent investičnej
výstavby
„Dobrý spôsob získania nových informácií v mieste
svojho bydliska.“ Ing. Fedor, projekcia
Plán prezentačných dní na najbližšie obdobie:
Srdečne Vás pozývame na tieto odborné podujatia, viac
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Vykurovanie,
klimatizácia,
vzduchotechnika
9. 3. – Košice
10. 3. – Prešov
11. 3. – Poprad
Aqua
11. 5. – Bratislava
12. 5. – Banská Bystrica
13. 5. – Košice

informácií nájdete na našej stránke www.asice.sk.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Nový kancelársky komplex
BBC 1 Plus
Spoločnosť CA IMMO 26. januára oficiálne otvorila
výstavbu Bratislava Business Center 1 plus, ktorý sa
nachádza v živej biznis zóne hlavného mesta Slovenska.
Projekt odštartovali slávnostným výkopom na stavenisku
BBC 1 Plus. Administratívny komplex uviedli do výstavby
hlavní zástupcovia participujúcich strán a architektonický
ateliér BOGÁR KRÁLIK URBAN.

Fasádne systémy,
konštrukcie, okná,
dvere, brány
1. 3. – Trnava
2. 3. – Bratislava
3. 3. – Nitra
4. 3. – Banská Bystrica

SErvis
Zahraničné podujatia
Prehľad podujatí UIA

Architekt Jesko Fezer –
diskusia
Sociálna skutočnosť – Entwurfsproblem
Termín konania: 11. marca 2011 o 19.00 h
Miesto konania: Gumpendorfer Straße 63b, 1060 Viedeň
Skutočnosť je príliš nepriehľadná, konfliktná a komplikovaná. Architektúra v takto neprehľadnej situácií nemôže
podať homogenizovaný, trvalý, optimálny ani uspokojivý
výsledok.
Informácie: tel: +43-1-319 77 15, fax +43-1-319 77 15-9
alebo office@oegfa.at www.oegfa.at/event.php?item=6284

Lietajúca trieda
Priestory, v ktorých sa učíme sa za posledných sto rokov
takmer nezmenili. Výstava približuje rozličné vzťahy medzi
architektonickým priestorom a vyučovacím procesom.
Vzniká tu priestor na dialóg a výmenu názorov medzi
žiakmi, pedagógmi a rodičmi na jednej strane a architektmi
a politikmi na druhej strane.
Termín vernisáže: streda, 2. marec 2011 o 19.00 h
Trvanie výstavy: 3. marec – 6. jún 2011
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – Alte Halle,
Museumplatz 1, Viedeň
Výstava je sprístupnená denne od 10.00 do 19.00 h
Vstupné: 7,00 Eur (zľavnené)
Informácie: Gudrun Hausegger tel: +43 (1) 522 31 15 – 11
Fax: +43 (1) 522 31 17 alebo e-mail: hausegger@azw.at
http://www.azw.at/event.php?event_id=1109

MAREC
Medzinárodná konferencia: Architektúra a voda
Termín konania: 5. marec 2011
Miesto konania: Budapešť (Maďarsko)
Informácie: Pal Csanady e-mail: csanadt.pal@tervlap.hu
11. architektonická konferencia
Termín konania: 17. – 20. marec 2011
Miesto konania: Atény (Grécko)
Informácie: www.sadas-pea.gr alebo
e-mail: info@sadas-pea.gr
Zasadnutie UIA komisie pre architektonické
vzdelávanie
Termín konania: 21. – 23. marec 2011
Miesto konania: Paríž (Francúzsko)
Informácie: uia@uia-architectes.org
Stretnutie prezidentov UIA 1. regiónu
Termín konania: 31. marec – 2. apríl 2011
Miesto konania: Dublin (Írsko)
Informácie: Albert Dubler albert.dubler@free.fr
APRÍL
Stretnutie Habitat profesionálneho fóra
Termín konania: 9. apríla 2011
Miesto konania: Nairobi (Kenya)
Informácie: uia@uia-architectes.org
Zasadnutie výboru UIA a poroty pre udelenie
Zlatej medaily
Termín konania: 10. – 12. apríl 2011
Miesto konania: Nanjing (Čína)
Informácie: uia@uia-architectes.org
Zasadnutie správneho výboru UN Habitat
Termín konania: 11. – 15. apríl 2011
Miesto konania: Nairobi (Kenya)
Informácie: uia@uia-architectes.org

Súťaž UIA
UIA vyhlasuje pri príležitosti konania svetového kongresu
v Tokyu otvorenú študentskú súťaž zameranú na rozvoj
územia vzdialeného 60 km od Tokya. Súťaž je rozdelené
rozdelená do štyroch kategórií:
1.	Ozdravenie mesta Tsukuba – medicínske a opatrovateľské centrum.
2.	Revitalizácia mesta. Tsuchiura – rozvoj dopravy, obytného a podnikateľského centra a vytvorenie priestoru
pre vodné športy a relax.
3.	Nové ekologické zelené centrum Inashiki 21. storočia.
4.	Rozvoj severnej ostrovnej časti Kasumigaura.
Porota: Kengo Kuma (Japonsko), Yung Ho Chang (Čína),
Peter Hall (Veľká Británia), Kate Schwennsen (USA),
Nobuaki (Japonsko), technický poradca Hidehiko
Sazanami (Japonsko).
Registračný poplatok: ¥ 4000 JPN
Registrácia je on-line. Jazyk súťaže je angličtina.
Termín zaslania prác: 31. 3. 2011
Prezentácia vybraných prác počas kongresu: 27. 9. 2011
Slávnostné odovzdávanie cien: 28. september 2011
Bližšie informácie: comp_uia2011@congre.co.jp, alebo
http://www.uia2011tokyo.com/en/callfor/

Výstava Rodinné bývanie
v krajinách V4
V4 Family Houses IV.
Po sprístupnení už štvrtej série výstavy v Budapešti
a Prahe bola Výstava Rodinné bývanie v krajinách V4 – V4
Family Houses IV. následne inštalovaná v Krakove.
Vernisáž výstavy: 18. januára 2011 o 18.00 h
Termín konania: 19. – 28. 1. 2011
Miesto konania: SARP Galéria, 6 Plac Szczepański,
Krakow

„Veľmi inteligentné riešenie – a krásna budova“

Harry Gugger, architekt, profesor na EPFL v Lausanne a predseda
európskej komisie Holcim Awards v roku 2008 na margo víťazného
projektu vysokohorskej chaty Monte Rosa na Zermatte vo Švajčiarsku.

Vytvor nové perspektívy pre
budúcnosť: 3. ročník celosvetovej
súťaže projektov trvalo udržateľnej
výstavby Holcim Awards.
Celková dotácia – 2 milióny USD.
www.holcimawards.org
V spolupráci so Swiss Federal Institute of Technology (ETH Zürich),
Švajčiarsko; Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA;
Tongji University, Šanghaj, Čína; Universidad Iberoamericana, Mexico
City a Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca, Maroko.
Univerzity určujú hodnotiace kritériá a vedú nezávislé komisie
v piatich svetových regiónoch.
Prihlášky podávajte na www.holcimawards.org do 23. marca 2011.
Súťaž Holcim Awards je iniciatívou nadácie Holcim Foundation for
Sustainable Construction. Nadáciu so sídlom vo Švajčiarsku
podporuje spoločnosť Holcim Ltd. a spoločnosti, ktoré patria do
jej skupiny vo viacako 70 krajinách sveta. Holcim patrí k vedúcim
svetovým dodávateľom cementu a kameniva, ako aj čerstvého
betónu, asfaltu a súvisiacich služieb.

Túto súťaž na Slovensku podporuje
Holcim (Slovensko) a.s. www.holcim.sk
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