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Nominácie
cena dušana Jurkoviča 
2011

rekonštrukcia starej 
radnice, bratislava 
autori: Juraj almássy,  
peter bouda, richard 
Čečetka, Ivan masár, 
ondrej strýček – 
architektonický ateliér: 
bouda a masár 
architektonická kancelária.

bytová vila pomaraNČ, 
bratislava 
autori: michal Vršanský, 
Vladimír Vršanský – 
architektonický ateliér: 
aocr, s.r.o. 

centrála firmy phoeNIX 
zeppeLIN, banská bystrica 
autori: branislav hovorka, 
Štefan moravčík,  
martin paulíny –  
architektonický ateliér: 
pha, s.r.o. 

otIo – dom pri fare,  
Nitra – dražovce 
autor: sebastián Nagy – 
architektonický ateliér: 
sebastian nagy 
architects, s.r.o. 
foto: paťo safko 

aVeLaNe clinic, Nitra 
autori: martin bajtek, 
matúš konček, martin 
matunák, Ľuboš poláček – 
architektonický ateliér: 
a.pro, s.r.o. 
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západoslovenský regionálny snem
7. októbra 2011 o 16.00 h.
Zasadačka mestského úradu v komárne, nám. generála klapku 1, komárno.

Východoslovenský regionálny snem
7. októbra 2011 o 17.00 h.
ateliér archus, hlavná ul. 108, prešov.

stredoslovenský regionálny snem
11. októbra 2011 o 16.00 h.
klub architektov, nám. snp 7, Banská Bystrica.

bratislavský regionálny snem
18. októbra 2011 o 16.00 h.
sieň dušana jurkoviča, sas, panská 15, Bratislava.

program regionálnych snemov:
¢	otvorenie
¢	správa o aktivitách architektov a spolku architektov slovenska v regióne
¢	voľba regionálnej rady
¢	voľba viceprezidenta sas, členov prezídia sas a členov revíznej komisie 

sas za región
¢	návrhy členov pracovných komisií valného zhromaždenia sas
¢	diskusia
¢	Záver

informácie tiež na: www.sasarch.sk a oznamovacej tabuli pri kancelarii sas.
pozvánky na jednotlivé regionálne snemy budú posielané e-mailom.

spolok architektov slovenska 
kontakt: Ľudmila jáchimová
5443 1078; k_sas@euroweb.sk

spolok architektov slovenska a Fond výtvarných umení každoročne udeľujú 
cenu dušana Jurkoviča, ako trvalú poctu pamiatke zakladateľa modernej slo-
venskej architektúry.

okrem ceny dušana jurkoviča sa udeľujú aj nominácie podľa rozhodnutia 
poroty. porota zasadala 22. – 23. septembra 2011 v priestoroch spolku architek-
tov slovenska v Bratislave v zložení:

andreas lichtblau (rakúsko), peter lizoň (usa), jaroslav Wertig (česko), 
Ľubica vítková (Fa stu), ladislav Bradiak (sas), Štefan Šlachta (sas), kalin 
cakov (nominácia na cenu d. jurkoviča 2010). Za predsedu poroty zvolili 
jaroslava Wertiga.

prihlásených bolo 34 architektonických diel, 1 prihlásený účasť v súťaži odvolal.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 15. novembra 2011 v Zrkadlovej

sieni primaciálneho paláca v Bratislave, kedy sa zverejní aj meno laureáta ceny 
dušana jurkoviča 2011.

súčasne sa na tejto slávnosti odovzdajú aj cena emila Belluša za celoživotné 
dielo a cena martina kusého za vedecké a teoretické práce. 

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným príspevkom mk sr.

porota ceny dušana jurkoviča na rok 2011:
andreas lichtblau, peter lizoň, Štefan Šlachta, Ľubica vítková, ladislav Bradiak, jaroslav Wertig,  
kalin cakov.

regionálne snemy spolku architektov slovenska

cena dušana Jurkoviča 2011
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Znova je tu čas na krátke obzretie sa za niečím, čo po 
nás architektoch zostáva. Tentokrát nemám na mysli to 
najdôležitejšie čo k našej profesii patrí – architektonickú 
tvorbu a realizáciu – ale sféru kultúrno – spoločenskej 
a duchovnej nadstavby, ktorou architektúra pôsobí na 
spoločnosť a jej vývoj.

V porovnaní s obdobím pred tromi rokmi sa predsa  
len situácia na poli architektúry zmenila. Vtedy sme  
často hovorili o stavebnom „boome“, o pretlaku peňazí 
v investičnom procese, o veľkých projektoch, o všemoc-
nej sile investora...

Kríza. Dopadla aj na nás architektov, práce je menej, 
investičný tok sa zredukoval a naša profesia ako predvoj 
stavebného rozvoja vysiela varovné signály. Veď na Slo-
vensku je stavebníctvo jedným z pilierov hospodárstva, 
k stavaniu sme my Slováci mali vždy kladný vzťah 
a vždy živilo veľkú časť národa (už od „múračiek“).  
Stavebná výroba sa dá aj exportovať, vytvára mnoho 
ďalších pracovných miest, svedčí aj o kultúrnej úrovni 
národa. Škoda len, že tento silný tromf (lásku k stavaniu) 
nevieme patrične zhodnotiť a predať nielen doma,  
ale ani v zahraničí...

„Architektúra je výrazom kultúry národa, ktorej úroveň 
je predmetom verejného záujmu,“ – to je prvá veta v na-
šich stanovách. Verejný záujem. Bez investičného a sta-
vebného rozvoja nemá ani architektúra veľkú šancu –  
aj keď je to vo verejnom záujme. Lenže to už mierim  
do inej sféry – ekonomiky a hospodárskej politiky štátu, 
a to je parketa niekoho iného. 

Spolok architektov Slovenska napriek zhoršujúcej sa 
situácii a problémom za uplynulé tri roky dokázal svojou 
činnosťou zabezpečiť všetko to, čo obsahovo napĺňa  
stanovy SAS na kvalitatívne vysokej úrovni. Čo všetko 
konkrétne – to je obsahom tohoto čísla Fóra architektúry. 
Spomeniem aspoň okrajovo sféry aktivít SAS: Ceny 
Spolku architektov Slovenska, výstavná činnosť, odbor-
né akcie, verejné diskusie, študijné cesty, mediálna spo-
lupráca, vydavateľská činnosť, spolupráca so zahrani-
čím, spolupráca so školstvom, spoluúčasť na projektoch, 
ocenenia a tak ďalej. 

Mnohé z týchto činností možno odborná a laická verej-
nosť ani neregistruje, ale to neznižuje ich dôležitosť. 
Stále zostáva mnoho tém nedotknutých – aj takých, kto-
rými by sme splatili dlh minulosti. Napríklad, častejšie 

vydávanie monografií slovenských architektov zo vzdia-
lenejšej i bližšej minulosti, múzeum architektúry a po-
dobne. Možno by bolo dobré zamyslieť sa i nad raciona-
litou okázalých rituálov množstva architektonických 
cien...

Zabezpečenie všetkých spomenutých aktivít SAS počas 
uplynulých troch rokov nebolo jednoduché. Našu čin-
nosť nepriaznivo ovplyvnila súdna prehra (strata objektu 
v B. Bystrici) a s tým súvisiace okolnosti, permanentný 
problém so zabezpečením financovania, napokon aj ne-
dostatočná technická a personálna vybavenosť kancelárie 
SAS a podobne. Klobúk dolu pred všetkými, ktorí 
v týchto podmienkach dokážu pripravovať a realizovať 
spolkovú činnosť tak, aby SAS dôstojne plnil svoje  
poslanie. Týmto nemám na mysli iba kanceláriu SAS 
v Bratislave, ale všetkých tých, ktorí na akejkoľvek  
báze (združenia, firmy, aktivity) prispievajú k propagácii 
architektúry na Slovensku aj v zahraničí.

Pozitívne je tiež to, že architekti v niektorých regiónoch 
(Ružomberok, Komárno) zobrali razantnejšie vec archi-
tektúry a urbanizmu so svojich rúk a zvyšujú svoj vplyv 
na lokálne dianie. 

Žiaľ, je to zjav skôr ojedinelý, väčšinou sa architekti  
zaoberajú svojou prácou a problémami, často odtrhnuto 
od celkového diania. Absencia odborného pohľadu  
a nekompetentného rozhodnutia sa potom často negatív-
ne odrazí v realite našich miest a obcí. 

Chce to skrátka väčšiu angažovanosť vo veciach archi-
tektúry a urbanizmu, nás ako profesie, hlavne v mieste 
bydliska. Inak to spravidla bude riešiť niekto iný a na 
iných princípoch. Zdá sa mi, že v mnohých prípadoch  
to naše „pole architektúry“ už obsadili iní a často z neho 
profitujú viac ako architekti. Stále je reálne brániť sa 
tomu vlastnou aktivitou – možno v podobe činnosti  
regionálnych združení alebo rôznych iných foriem. 

Uplynulé volebné obdobie nebolo jednoduché z hľadiska 
nepriaznivého vplyvu vonkajších okolností. Myslím si, 
že napriek tomu Spolok architektov Slovenska aktívne 
a pozitívne vyvíjal kultúrno – spoločenskú a osvetovú 
činnosť na poli architektúry. V rámci svojich možností 
a na dobrej kvalitatívnej úrovni rozšíril kladný spoločen-
ský vplyv architektonickej tvorby.

T I B o R  Z e L e N I C K ý

K veci...

toto číslo fóra architektúry vyšlo pri príležitosti konania Valného zhromaždenia spolku architektov slovenska  
30. novembra 2011. mapuje činnosť spolku v rokoch 2009 až 2011.
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ceny spolku architektov 
slovenska
10. 3. cena emila belluša 2011

v zmysle štatútu ceny emila Belluša sa prezídium sas  
na zasadnutí 10. marca 2011 rozhodlo udeliť cenu  
„in memoriam“: rastislavovi janákovi za celoživotné  
dielo v oblasti architektúry.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční  
15. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

13. 9. cena prof. Jozefa Lacka 2010/2011

Zasadnutie poroty: 13. 9. 2011, sas Bratislava
Zloženie poroty: Ľubomír Boháč (predseda poroty), 

miloš juráni, Štefan polakovič, eva oravcová (tajomníčka 
poroty).

prihlásených bolo 21 absolventských projektov, 
odprezentovaných bolo 18 prác.

cenu udelilil michalovi GanoBiakovi, absolventovi 
Fa stu Bratislava za diplomovú prácu na tému Špania 
dolina – piesky, revitalizácia lokality priemyselného  
dedičstva; vedúca diplomovej práce: eva kráľová.

odmenu pro huma udelili kataríne Šimončičovej, 
absolventke Fa stu Bratislava za diplomovú prácu  
na tému konverzia teplárne ii v Bratislave; vedúci diplomo-
vej práce: pavol pauliny.

odmenu pro Futuro udelili ondrejovi kurekovi, 
absolventovi ka vŠvu Bratislava za diplomovú prácu  
na tému medzipriestory; vedúci diplomovej práce:  
peter stec.

odmenu pro art udelili jurajovi lutiŠanovi, absol-
ventovi ka svF stu Bratislava za diplomovú prácu na 
tému veľvyslanectvo sr v Berlíne; vedúci diplomovej 
práce: pavol paňák.

slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy  
sa uskutoční 27. októbra 2011 v sieni dušana jurkoviča 
v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

22. – 23. 9. cena dušana Jurkoviča 2011

Zasadnutie poroty: 22. – 23. septembra 2011, sas 
Bratislava. Zloženie poroty: andreas lichtblau (rakúsko), 
peter lizoň (usa), jaroslav Wertig (česko), Ľubica 
vítková (Fa stu), ladislav Bradiak (sas), Štefan Šlachta 
(sas), kalin cakov (nominácia na cenu d. jurkoviča 
2010). Za predsedu poroty zvolili jaroslava Wertiga.

prihlásených bolo 34 architektonických diel, 1 prihlá-
sený účasť v súťaži odvolal.

o nomináciách na cenu dušana jurkoviča 2011  
bez určenia poradia porota rozhodla takto:

otio – dom pri fare, nitra – drážovce; autor architek-
tonického riešenia: sebastián nagy; architektonický ateliér: 
sebastian nagy architects, s.r.o.

centrála firmy phoeniX Zeppelin, Banská Bystrica; 
autori architektonického riešenia: Branislav hovorka, 
Štefan moravčík, martin paulíny; architektonický  
ateliér: pha, s.r.o.

Bytová vila pomaranč, Bratislava; autori architekto-
nického riešenia: michal vršanský, vladimír vršanský; 
architektonický ateliér: aocr, s.r.o.

avelane clinic, nitra; autori architektonického  
riešenia: martin Bajtek, matúš konček, martin matunák, 
Ľuboš poláček; architektonický ateliér: a.pro, s.r.o.

rekonštrukcia starej radnice, Bratislava; autori  
architektonického riešenia: juraj almássy, peter Bouda, 
richard čečetka, ivan masár, ondrej strýček; architekto-
nický ateliér: Bouda a masár architektonická kancelária.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 15. novem-
bra 2011 v Zrkadlovej sieni primaciálneho paláca 
v Bratislave, kedy sa zverejní aj meno laureáta ceny 
dušana jurkoviča 2011.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

Výstavná činnosť 
Galéria architektúry sas
do 15. 1. cena dušana Jurkoviča 2011

cena emila Belluša 2010- architekt ladislav kušnír
realizované s finančným príspevkom ministerstva  

kultúry sr.

18. – 28. 1. holcim awards 2008

výstava najlepších príkladov udržateľnej výstavby z celého 
sveta.

realizované v spolupráci s holcim slovensko, holcim 
Foundation for sustainable construction.

2011

výstava diela Štefana svetka v prezidentskom paláci (od 18. 1. 2011)

vernisáž výstavy diela Štefana svetka v prezidentskom paláci  
(18. 1. 2011)

výstava holcimawards (od 27. 1. 2011)

výstava rodinných domov v4 (od 3. 2. 2011)

vernisáž výstavy rodinných domov v4 (3. 2. 2011)

výstava antona cepku (od 16. 3. 2011)
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3 – 25. 2. rodinné bývanie v krajinách  
V4 – IV. séria

výstava mapujúca tvorbu architektov krajín v4 v oblasti 
rodinného bývania za posledné dva roky.

kurátor slovenskej časti výstavy: andrea Bacová.
realizované s finančným príspevkom ivF.

16. – 31. 3. anton cepka

výstava predstavujúca rozsiahle dielo slovenského 
sochára a šperkára – laureáta ceny Fondu výtvarných 
umení za rok 2011.

6. – 1. 4. bb +- 50

kolektívna výstava prezentujúca architektonickú tvorbu 
banskobystrických päťdesiatnikov: dušan Bók, ladislav 
Bradiak, jaroslav janek, vladimír jánoš, ingrid 
krajčovičová, albert mikovíny, Štefan moravčík,  
jozef sálus, roman turčan.

kurátorka výstavy: danica turčanová.

28. 4. – 13. 5. Vodný svet  
stará krytá plaváreň košice

výstava súťažných a ocenených návrhov na riešenie  
starej krytej plavárne v košiciach.

kurátor výstavy: martin jerguš.
realizované v spolupráci s mestom košice,  

košice 2013, n.o.

24. 5. – 17. 6. utópie 70. a 80. rokov

výstava autorských kresieb – architectura delineata – 
architektov jána Bahnu, andreja Gürtlera a Františka 
kalesného.

kurátor výstavy: ján Bahna.

29. 6. – 15. 7. dúbravka – Veľká Lúka

výstava prác študentov z medzinárodného workshopu 
s témou „návrh efektívneho bývania vo forme zeleného 
mesta v lokalite veľká lúka“.

kurátorka výstavy: viera joklová.
realizované v spolupráci s Fakultou architektúry stu, 

mč Bratislava-dúbravka,oiko domos.

20. 7. – 5. 8. krížová cesta bukoVaNy

výstava mapujúca genézu tvorby a výstavby krížovej cesty 
v Bukovanoch autora lubomíra jarcovjáka.

kurátor výstavy: ludvík Ševeček.

20. – 30. 9. brownfields sLoVNaft 2011

výstava súťažných študentských prác katedry architektúry 
stavebnej fakulty a Fakulty architektúry stu na tému 
nového využitia časti bratislavského slovnaftu, ktorá už 
neslúži výrobe.

kurátor výstavy: miro minca.
realizované v spolupráci so slovnaFt, a.s.

6. 10. – 21. 10. architekt Ladislav rado

princípy architektúry sú absolútne. dielo slovenského archi-
tekta v usa a japonsku.Úvodné slovo mal Štefan Šlachta.

kurátorom výstavy je peter lizoň.
realizované v spolupráci s Fvu a s finančným príspevkom 
mk sr.

27. 10. – 11. 11. cena prof. Jozefa Lacka 
2010/2011

výstava ocenených práac v Galérii architektúry sas, 
panská 15, Bratislava.
kurátorka výstavy: eva oravcová. 

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

15. 11. – 10. 12. cena  
dušana Jurkoviča 2011

výstava prihlásených autorských diel v Galérii architektúry 
sas, Balassov palác, panská 15, Bratislava.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

14. 12. 2011 – 15. 1. 2012 cena  
emila belluša 2011

cenu emila Belluša 2011 „in memoriam“ udelili 
rastislavovi janákovi za celoživotné dielo v oblasti  
architektúry.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
banská bystrica
23. 3. – 8. 5. architektúra slovenska  
pred a po roku 1989

výstava fotografií architektúry Ľuba stacha a tibora 
Škandíka.

stredoslovenská galéria, dolná 8, Banská Bystrica.
realizované v spolupráci s Banskobystrickým  

samosprávnym krajom, stredoslovenskou galériou, 
vysokou školou výtvarných umení.

29. 3. – 10. 4. cena emila belluša 2010

výstava laureáta za rok 2010 ladislava kušníra –  
reinštalácia výstavy.

radnica, námestie snp 1, Banská Bystrica.
realizované v spolupráci so mestom Banská Bystrica.

13. – 26. 6. cena dušana Jurkoviča 2010

reinštalácia výstavy súťažných a ocenených diel.
radnica, námestie snp 1, Banská Bystrica.
realizované v spolupráci so mestom Banská Bystrica.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť 
bratislava
18. 1. – 4. 2. architekt Štefan svetko

výstava fotografií a dokumentácie diela architekta Štefana 
svetka.

kurátor výstavy: marián marcinka.
Galéria sala terrena, prezidentský palác, Bratislava.

5. – 30. 4. fórum mladých architektov

prezentácia z tvorby novej generácie maďarských architek-
tov na slovensku.

kurátor výstavy: kristian szabó.
kultúrny inštitút mr, palisády 54, Bratislava.
realizované v spolupráci so kultúrnym inštitútom 

maďarskej republiky.

prezentácia mladých maďarských architektov (od 5. 4. 2011)

výstava banskobystrických architektov BB +- 50 (od 6. 4. 2011)

vernisáž výstavy banskobystrických architektov BB +- 50 (6. 4. 2011)

výstava vodný svet, stará krytá plaváreň (od 28. 4. 2011)

výstava vodný svet, stará krytá plaváreň (od 28. 4. 2011)
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3. – 13. 5. Ing. arch. marián marcinka – 
výber z architektonickej tvorby

výstava diela architekta mariána marcinku, spojená 
s prednáškou autora o vystavených prácach.

Fakulta architektúry stu, Bratislava.

13 . – 17. 6. eXpo 2010 shaNGhaI

výstava fotografií architekta Branislava somoru, spojená 
s prednáškou autora.

Fakulta architektúry stu, Bratislava.

výstavy a akcie boli realizované s finančným príspevkom 
Fondu výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
regióny
4. – 28. 2. podoby a predstavy

výstava fotografií architekta rastislava Bera.
Úvodné slovo: ladislav paule.
horehronské múzeum, Brezno.

13. 5. – 12. 6. kreativita priestoru 2011

výstava zostavená zo súťažných panelov ceny dušana 
jurkoviča 2010 a posterov ceny emila Belluša 2010 – 
architekt ladislav kušnír. Úvodná výstava Bojnického  
kultúrneho leta. vestibul kultúrneho centra, Bojnice.

kurátor výstavy: Gabriel szalay.
realizované v spolupráci so Združením architektov 

horného ponitria a kultúrnym centrom Bojnice.

24. 6. – 2. 9. fórum mladých architektov

prezentácia z tvorby novej generácie maďarských architek-
tov na slovensku. rovas akadémia, kmeťova 34, košice.

kurátor výstavy: kristian szabó.
realizované v spolupráci so kultúrnym inštitútom 

maďarskej republiky.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
zahraničie
8. – 30. 3. rodinné bývanie v krajinách  
V4 – IV. séria

výstava mapujúca tvorbu architektov krajín v4 v oblasti 
rodinného bývania za posledné dva roky.

václavské námestie, praha.
kurátor slovenskej časti výstavy: andrea Bacová.
realizované s finančným príspevkom ivF.

14. 6 – 14. 8. súčasná slovenská  
architektúra 1989-2011

výstava fotografií architektúry moniky a Ľuba stacha.
dům umění, ostrava.
realizované v spolupráci Galériou výtvarného  

umění v ostrave.

15. 6. – 16. 10. prúdy avantgardy:  
os brno – Žilina

výstava fotografií o vplyve českých architektov na rozvoj 
Žiliny. Zameriava sa na jednotlivé objekty a prezentuje nie-

len dobové interiéry, ale i špecifickú atmosféru rokov  
1918 – 1938.

autor výstavy: dušan mellner.
hrad Špilberk, Brno.
realizované v spolupráci s múzeom mesta Brno  

a pod záštitou j. e. pána petra Brňa, veľvyslanca sr v čr.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

odborné akcie
13. 5. Nový stavebný zákon

otvorené diskusné fórum pod záštitou mdvarr sr,  
organizované Zuups. primaciálny palác, Bratislava.

referáty na konferencii: predstavenie Zásad zákona – 
jelena hudcovská, riaditeľka odboru Šssaup mdvrr sr; 
Zákon o vyvlastnení – informácia mdvrr sr – jelena 
hudcovská, riaditeľka odboru Šssaup mdvrr sr; 
skúsenosti z uplatňovania zákona v čr – martin tunka, 
riaditeľ odboru územného plánovania mmr čr; návrhy 
ska a participujúcich partnerov – marta kropiláková, ska.

6. – 8. 6. Workshop  
komárňanský pevnostný systém

Workshop o súčasnosti a budúcnosti komárňanského  
pevnostného systému, organizovaný Fórom mladých 
architektov pri sas. muničný sklad, Ústredná pevnosť.

prednášajúci: jana Gregorová, Fa stu; istván varga, 
riaditeľ monoštorskej pevnosti; Ľudovít Gráfel, historik.

Verejné diskusie
28. 1. stretnutie zuups

odborná diskusia na témy „využitie regionálnych rozvojo-
vých agentúr v štruktúre mdvrr sr“ a „Zásady nového 
stavebného zákona“.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
organizátor: Zuups sas.

24. 2. stretnutie zuups

odborná diskusia na tému „Zásady nového stavebného 
zákona“.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
organizátor: Zuups sas.

17. 2. diskusný štvrtok zuups

odborná diskusia na tému „Funkcie did pri spracovávaní 
Úpd a Úpp“.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
odborný garant témy: anna kollárová.
organizátor: Zuups sas.

31. 3. stretnutie zuups

odborná diskusia na tému „Zásady nového stavebného 
zákona“.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
organizátor: Zuups sas.

5. 5. diskusný štvrtok zuups

odborná diskusia na tému „protipovodňové opatrenia 
a krajina“.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
odborný garant témy: anna dobrucká.
organizátor: Zuups sas.

výstava mariána marcinku (od 3. 5. 2011)

diskusné fórum Zuups (13. 5. 2011)

prezentácia knihy stanislava jančárika svet naruby (17. 5. 2011)

prezentácia knihy stanislava jančárika svet naruby (17. 5. 2011)

výstava utópie 70. a 80. rokov (od 24. 5. 2011)

vernisáž výstavy utópie 70. a 80. rokov (24. 5. 2011)
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Študijné cesty
21. – 22. 1. bLok – zlín

Študijná cesta zameraná na prehliadku mesta Zlín,  
jej súčasťou bolo valné zhromaždenie Blok a odovzdá-
vanie ceny vladimíra karfíka. udelili ju architektovi 
Štefanovi svetkovi „in memoriam“.

pripravil: ivan Gürtler.

12. – 16. 4. salone Internationale del 
mobile, miláno

Študijná cesta tematicky zameraná na medzinárodný  
veľtrh nábytku salone del mobile a súbežné výstavy. 
uskutočnená v spolupráci so Združením sas interiér – 
výstavníctvo – design a cestovnou agentúrou ars  
tour.

pripravili: rudolf melčák, mária horváthová.

1. – 5. 6. Študijná cesta berlín – Lipsko – 
drážďany

Študijná cesta tematicky zameraná na prehliadky centier, 
mestských aglomerácií miest a na najnovšie realizácie 
v oblasti architektúry a dizajnu.

Študijná cesta pripravená v spolupráci cestovnou 
agentúrou ars tour. sprevádzala: mária horváthová.

prezentácia sas  
v zahraničí
3. – 5. 3. Jarný festival architektúry

Zasadnutie výboru pre medzinárodné súťaže icc. 
Zasadnutie výboru pre pracovný program uia 
„architektúra pre udržateľný rozvoj“.

dom architektov, Budapešť, maďarsko.
sas reprezentoval: jozef istenes.

29. 3. slávnostné otvorenie Jurkovičovej 
vily v Žabovřeskách, brno

reprezentovali: ján Bahna, Štefan Šlachta, dana Bořutová, 
tri vnučky; d. jurkoviča.

4. – 7. 5. 2011 európa – dunaj – Voda

európske fórum architektonickej politiky. konferencia – 
európa – dunaj – voda.

Budapešť, maďarsko.
sas reprezentovali: elena szolgayová, jozef istenes, 

martin drahovský.

18. 6. zasadnutie výboru uIa

výbor uia zasadal v tureckom istanbule.
sas reprezentoval: martin drahovský

25. – 29. 6. zasadnutie svetovej rady IfLa

Zasadnutie svetovej rady; 48. svetový kongres  
iFla 2011.

rappersville, Zurich (Švajčiarsko).
sas reprezentovala: magdaléna horňáková.

18. – 20. 9. európske fórum  
pre architektonickú politiku

konferencia európske fórum pre architektonickú politiku
2011 sa uskutočnila v poľskom Gdansku.
sas reprezentoval: jozef istenes

3. 10. rodinné bývanie v krajinách  
V4 – 5. séria

inštalácia výstavy rodinné bývanie v krajinách  
v4 – 5. séria.

dom architektov Budapešť, maďarsko.

25. 9. – 1. 10. 2011 kongres a valné  
zhromaždenie uIa

24. medzinárodný kongres uia a 25. valné zhromaždenie 
uia sa uskutočnili v tokyu, japonsko.

sas reprezentovali: ján Bahna, martin drahovský.

10. – 12. 10. architecture week

spoločná výstava krajín v4 na podujatí architecture week 
v4 architecture exhibition. prezentácia výsledkov  
národných cien za architektúru.letohrádok královny anny, 
mariánské hradby 52/1, praha 1 – hradčany.

participácia  
na projektoch
1. 4. VINum superbum 2011

1. ročník ceny sas za najlepšiu „corporate identity“ firmy.
organizátor: Štátna veterinárna správa sr, slovenská 

poľnohospodárska univerzita; agrokomplex nitra.
slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo  

1. 4. počas 3. ročníka vinum superBum 2011.

17. 5. svet naruby

prezentácia knihy stanislava jančárika „svet naruby“.
Balassov palác, sieň dušana jurkoviča, sas, 

Bratislava.
realizované v spolupráci s Úradom pre slovákov 

žijúcich v zahraničí.

16. 9. urbanná harmónia – rozvoj miest 
v súlade s princípmi udržateľnosti

stretnutie s primátorom mesta Grande synthe 
(Francúzsko) pánom damienom careme.

Balassov palác, sieň dušana jurkoviča, sas, 
Bratislava.

realizované v spolupráci s Zuups sas,  
rec slovensko a artur.

27. 9. architekt emil belluš

slávnostné uvedenie knihy matúša dullu „architekt  
emil Belluš“. sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava.

realizované v spolupráci s vydavateľstvom  
slovart.

9. 11. Výnimočné stavby dlhého storočia

prezentácia knihy – jana pohaničová: výnimočné stavby 
dlhého storočia.

sieň dušana jurkovica sas.

výstava oikodomos (od 29. 6. 2011)

vernisáž výstavy oikodomost s videomostom (29. 6. 2011)

výstava krížová cesta Bukovany (od 20. 7. 2011)

vernisáž výstavy krížová cesta Bukovany (20. 7. 2011)
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mediálna spolupráca, 
záštita
10. 2. construction summit 2011

odborná konferencia.
organizátor: in Form slovakia, s r.o.

periodikum: www.sasarch.sk; mediálna spolupráca.

8. – 13. 3. Nábytok a bývanie 2011

výstava nábytku Bird & tree.
organizátor: Bird & tree. 

periodikum: www.sasarch.sk; mediálna spolupráca. 

15. 4. asb GaLa večer 2011

5. ročník odovzdania výročných ocenení osobnostiam 
architektúry a stavebníctva.

organizátor: asB.

Záštita nad podujatím.

7. – 8. 4. základy moderných drevostavieb

Zdokonaľujúci základný kurz o najnovších výrobkoch 
a konštrukciách z dreva.

organizátor: pro lignum.

Záštita nad podujatím.

5. – 6. 5. tepelná ochrana budov 2011

odborná konferencia.
organizátor: slovenská stavebná vedecko-technická 

spoločnosť.

periodikum: Fórum architektúry.
mediálna spolupráca.

24. – 29. 5. daad – dni architektúry 
a dizajnu 2011

prehliadka a propagácia slovenskej architektúry, konfron-
tácia so svetovou architektúrou, zvyšovanie kultúrneho 
povedomia verejnosti, oboznámenie s víziami budúceho 
vývoja v architektúre a dizajne. podujatie sa uskutočnilo 
v Bratislave.

organizátori: daad.sk, tatiana kollárová, Štefan 
polakovič, Broňa tarnócy.

Špeciálna spolupráca: spolok architektov slovenska.

27. 5. Národná cena za dizajn 2011 a 20. 
rokov scd

organizátor: slovenské centrum dizajnu.

periodikum: Fórum architektúry, projekt slovenská 
architektonická revue – mediálna spolupráca.

9. 9. – 4. 12. Jan kaplický –  
Vlastnou cestou

výstavný projekt, danubiana meulensteen art museum, 
Bratislava-čunovo.

periodikum: projekt slovenská architektonická 
revue; Fórum architektúry – záštita a mediálna spolupráca.

priebežne v roku 2011 – www.uzemneplany.sk
internetový portál o územnom plánovaní a urbanizme.
spolupráca: občianske združenie uzemneplany.sk.
periodikum: Fórum architektúry – záštita a mediálna 

spolupráca. 

Vydavateľská činnosť
periodické publikácie

¢	projekt – slovenská architektonická revue, vychádza  
6 čísel ročne.
kompletný lii. ročník. 
issn: 1335-2180.
vydané s finančným príspevkom mk sr a Fvu.

¢	Fórum architektúry, dvojmesačník spolku architektov 
slovenska.
kompletný XXi. ročník. 
issn: 1366-0264.
vychádza v spolupráci so Š. moravčíkom.

Neperiodické publikácie

¢	utópie 70. – 80. rokov
katalóg výstavy s rovnomenným názvom.
isBn: 978-80-88757-66-5.
vydané s finančným príspevkom Fvu.

katalógy 

v roku 2011 sas vydá (s príspevkom ministerstva kultúry 
sr a Fvu) katalógy:

¢	cena jozefa lacka
¢	cena dušana jurkoviča 2011
¢	architekt ladislav janák (k cene emila Belluša 2011)

ocenenia
15. 3. asb GaLa večer 2011

usporiadal časopis asB, týždenník trend.
ocenený: ján Bahna – asB osobnosť architektúry 

a stavebníctva 2011.
sála opery a baletu, slovenské národné divadlo, 

Bratislava.

porota ceny prof. j. lacka (13. 9. 2011)

výstava Brownfields slovnaft 2011 (od 20. 9. 2011)

vernisáž výstavy Brownfields slovnaft 2011 (20. 9. 2011)
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ceny spolku architektov 
slovenska
27. 5. cena emila belluša 2010

v zmysle štatútu ceny emila Belluša sa prezídium sas na 
zasadnutí 27. mája 2010 rozhodlo udeliť cenu: ladislavovi 
kušnírovi za celoživotné dielo v oblasti architektúry.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
17. decembra 2010 v Zrkadlovejsieni primaciálneho 
paláca v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

23. – 24. 9. cena dušana Jurkoviča 2010

Zasadnutie poroty: 23. – 24. septembra 2010, sas 
Bratislava. Zloženie poroty: rolf reichert (nemecko),  
peter janesch (maďarsko), stefan kurylowicz (poľsko), 
jakub cígler (laureát ceny d. jurkoviča 2009), andrej 
alexy, igor teplan a jozef Fabian (sas). Za predsedu 
poroty zvolili jakuba cíglera.

prihlásených bolo 33 architektonických diel,  
4 prihlásení účasť v súťaži odvolali.

na cenu dušana jurkoviča nominovali diela:
¢	vinársky komplex in vino, modra
 kalin cakov, emil makara, ján obušek, metodiy 

monev, miloš djuračka
¢	pamätník obetiam holokaustu z okresu Bánovce  

nad Bebravou
 anna pernecká, ján pernecký, Bohuslav pernecký
¢	polyfunkčný dom veles
 norbert Šmondrk
¢	inner city residence
 roman halmi, peter jurkovič, lukáš kordík, Štefan 

polakovič
cenu dušana jurkoviča za rok 2010 neudelili.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
17. decembra 2010 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným prí-
spevkom mk sr, penta investment, Bratislava – hl. mesto 
sr, legrand, Baumit, rehau, nora, Zipp, philips, premac, 
protean, ppacontrol, murat, Bonaca, Fenestra, peemde 
Global, knauF, Bci, stavebná revue, asB.

15. 11. cena prof. martina kusého 2010

Zasadnutie poroty: 14. októbra 2010, sas Bratislava 
Zloženie poroty: ján Bahna (predseda poroty), dana 
Bořutová, anton hykisch, karol kahoun, peter mikloš

ceny udelili v ii. kategórii: matúšovi dullovi  
za pozoruhodnú a sústavnú popularizátorskú činnosť 
v oblasti architektúry; darine lalíkovej za vydavateľskú 
činnosť v oblasti architektúry.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
17. decembra 2010 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave.

30. 9. – 1. 10. cena prof. Jozefa Lacka 
2009/2010

Zasadnutie poroty: 30. 9. – 1. 10. 2010, sas Bratislava
Zloženie poroty: miloš juráni (predseda poroty), 

Ľubomír peráček,tomáš Bujna, eva oravcová (tajomníčka 
poroty).

prihlásených bolo 19 absolventských projektov, 
odprezentovaných bolo 14 prác.

cenu udelili andrejovi olahovi, absolventovi Fa stu 
Bratislava za diplomovú prácu na tému performance 
center, vedúci diplomovej práce: márius Žitňanský.
¢	odmenu pro huma udelili Gellértovi 

ostroZÁnskÉmu, absolventovi Fa stu Bratislava  

za diplomovú prácu na tému edukačné centrum 
nairobi, keňa, vedúci diplomovej práce: peter puškár. 

¢	odmenu pro Futuro udelili ladislavovi Bartkovi, 
absolventovi ka vŠvu Bratislava za diplomovú prácu 
na tému urbánny stres ako nová komplexnosť, 
Bratislava a  rozmazané štruktúry, formy, vedúci  
diplomovej práce: imrich vaško.

¢	odmenu pro teoria udelili valérii GaŠparovej, 
absolventke ka vŠvu Bratislava za diplomovú prácu 
na tému lokalizované experimenty, vedúci diplomovej 
práce: imrich vaško.

¢	odmenu pro urbium udelili márii polÁkovej,  
absolventke Fa stu Bratislava za diplomovú prácu  
na tému Brownfields – sivé zóny Bratislavy, vedúci 
diplomovej práce: martin uhrík.

¢	odmenu pro manager udelili michalovi slÁdekovi, 
absolventovi ka vŠvu Bratislava za diplomovú  
prácu na tému sociálne bývanie pre marginalizované 
skupiny pre mestskú časť košice-krásna, vedúci  
diplomovej práce: Benjamín Brádňanský.

slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy  
sa uskutočnili 4. novembra 2010 v sieni dušana jurkoviča 
v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr a slovenského centra designu.

28. 10. Literárna súťaž moJe mesto 
budúcNostI

Zasadnutie poroty: 28. októbra 2010, sas Bratislava
Zloženie poroty: Štefan Šlachta (predseda poroty), milan 
resutík, peter juščák, tomáš augustín, michal sládek.

prihlásených bolo 9 prác, všetky splnili podmienky 
súťaže.
cenu udelili:
¢	i. miesto: peter Šugár za prácu moje mesto budúcnosti
¢	ii. miesto: marián hudák za prácu kurzíva je utópia, 

mesto ako organizmus
¢	iii. miesto: michal valúšek za prácu v-vysoko 

i-itegrovaná t-echnológia a-architektonickej e-kológie

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
4. novembra 2010 v sieni dušana jurkoviča, sas, 
Bratislava.

realizované v spolupráci s British council a združe-
ním archimera.

Výstavná činnosť  
Galéria architektúry sas
16. 12. 2009 – 23. 1. 2010 cena emila 
belluša 2009

výstava laureáta za rok 2009 josefa struhařa je prierezom 
jeho architektonickej tvorby.

kurátor výstavy: peter Brtko.
realizované s finančným príspevkom ministerstva  

kultúry sr.

3. 2. – 27. 2. Viktor malinovský – karikatúry

výstava karikatúr architektov košického architekta viktora 
malinovského.

kurátor výstavy: viktor malinovský, ml.

4. 3. – 20. 3. bLok architektov a výtvarníkov

výstava mapujúca tvorbu a spoluprácu architektov 
a výtvarníkov slovenska a čiech – členov združenia Blok.

kurátor výstavy: ivan Gürtler.

2010

odborná diskusia na tému obraz mesta (28. 1. 2010)

vernisáž výstavy karikatúr viktora malinovského (3. 2. 2010)

vernisáž výstavy cena emila Belluša (16. 12. 2009)

Študentská súťaž Xella (25. 3. 2010)

výstava Blok architektov a výtvarníkov (od 4. 3. 2010)
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31. 3. – 23. 4. rudolf moško

výstava predstavujúca rozsiahle dielo trenčianskeho 
maliara – laureáta ceny Fondu výtvarných umení  
za rok 2010.

kurátorka výstavy: danica lovišková.

28. 4. – 7. 5. archItektoNIka 2010

výstava prezentujúca architektonicko-konštrukčné modely 
študentov 4. a 5. ročníka katedry architektonickej tvorby 
vŠvu.

kurátor výstavy: sabah shawkat.

11. 5. – 28. 5. bratislava – Vydrica

výstava o genéze víťazných návrhov z 5 paralelných medzi-
národných súťaží, ktoré prebehli v rokoch 2007-2009.

Garant výstavy: ateliér BoGÁr krÁlik urBan.
realizované v spolupráci s vydrica a.s., Zillion a.s.

4. 6. – 25. 6. kasárne – kuLturpark 
košice

výstava súťažných prác architektonicko-urbanistického 
riešenia bývalých kasárenských skladov a ich transformá-
cia na kultúrne centrum.

výstava sa konala pod záštitou primátora mesta košice 
Františka knapíka.

kurátor výstavy: martin jerguš.
realizované v spolupráci s Útvarom hlavného  

architekta mesta košice a neziskovej organizácie košice 
2013, európske mesto kultúry.

30. 6. – 24. 7. Živá voda tatranská

výstava fotografií tatranskej prírody pavla repku sa konala 
pri príležitosti životného jubilea autora.

Úvodné slovo: Štefan Šlachta.

4. 8. – 25. 8. alžírske reminiscencie

výstava fotografií architekta vladimíra Bahnu dokumentu-
júca v skratke alžírsku krajinu i architektúru počas rokov 
1976-1991, kedy v alžírsku pôsobila misia slovenských 
architektov, urbanistov a inžinierov.

kurátor výstavy: vladimír Bahna.

8. 9. – 24. 9. pavel kosnáč – 30 rokov 
tvorby – 30 projektov

autorská výstava k životnému jubileu architekta prezentuje 
výber z jeho doterajšej 30 ročnej tvorby.

Úvodné slovo: Štefan Šlachta.

29. 9. – 13. 10. brownfields sLoVNaft 
2010

výstava súťažných študentských prác katedry architektúry 
psa stavebnej fakulty stu na tému nového využitia časti 
bratislavského slovnaftu, ktorá už neslúži výrobe.

súčasť seminára stavebné fórum.
realizované v spolupráci so spoločnosťou slovnaFt.

20. 10. – 12. 11. cena prof. Jozefa Lacka 
2009/2010

výstava prezentuje ocenené diplomové práce spracované 
absolventmi štyrochvysokých škôl architektonického 
zamerania na slovensku: 

andrej olah – cena prof. jozefa lacka 2009/2010; 
Gellért ostroZÁnskY – ocenenie pro huma;  
ladislav Bartko – ocenenie pro Futuro;  
valéria GaŠparovÁ – ocenenie pro teoria;  
mária polÁkovÁ – ocenenie pro urbium;  

michal slÁdek – ocenenie pro manager.
kurátorka výstavy: eva oravcová.
realizované s finančným príspevkom ministerstva  

kultúry sr a slovenského centra dizajnu.

15. 12 2010 – 28. 1. 2011 cena dušana 
Jurkoviča 2010

výstava prezentovala všetkých 29 architektonických  
diel prihlásených do súťaže. ocenené diela boli prezento-
vané panelmi: vinársky komplex in vino, modra; 
pamätník obetiam holokaustu z okresu Bánovce  
nad Bebravou; polyfunkčný dom veles; inner city 
residence.

cenu dušana jurkoviča za rok 2010 neudelili.
kurátor výstavy: peter mikloš.
realizované v spolupráci s Fvu a s finančným prí-

spevkom mk sr, penta investment, Bratislava – hl. mesto 
sr, legrand, Baumit, rehau, nora, Zipp, philips, premac, 
protean, ppacontrol, murat, Bonaca, Fenestra, peemde 
Global, knauF, Bci, stavebná revue, asB.

putovná výstava neW Frontiers (od 11. 3. 2010)

diskusný večer rese talk (16. 3. 2010)

výstava rudolf moško (od 31. 3. 2010)

vernisáž výstavy architektonika (28. 4. 2010)

výstava architektonika (od 28. 4. 2010)

diskusia slovenské pavilóny na expo (6. 5. 2010)

výstava vydrica (od 11. 5. 2010)
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15. 12. 2010 – 28. 1. 2011 cena emila 
belluša 2010

výstava laureáta za rok 2010 ladislava kušníra bola  
prierezom jeho celoživotnej architektonickej tvorby.

kurátor výstavy: Branislav somora.
realizované s finančným príspevkom ministerstva  

kultúry sr.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
sieň emila belluša, 
banská bystrica
2. 2. – 26. 2. cena emila belluša 2009

výstava laureáta za rok 2009 josefa struhářa.
reinštalácia výstavy.

2. 3. – 20. 3. ce.za.ar 2009

reinštalácia výstavy, zostavenej z ocenených a prihláse-
ných architektonických diel do súťaže ce.Za.ar 2009.

8. 4. – 23. 4. cena dušana Jurkoviča 2009

výstava prihlásených a ocenených architektonických prác.
Úvodné slovo: igor teplan.

29. 4. – 14. 5. Život medzi budovami

výstava predstavuje fotografie študentov z vŠvu a stu 
zachytávajúce urbanizmus nezvyčajnou optikou.

kurátorka výstavy: anna dobrucká.
súčasť seminára ZuÚps „Územnoplánovacie  

podklady“.

4. 10. – 25. 10. architekti bb +- 50

kolektívna výstava banskobystrických architektov  
päťdesiatnikov: dušan Bók, ladislav Bradiak, jaroslav 
janek, vladimír jánoš, ingrid krajčovičová, albert 
mikovíny, Štefan moravčík, jozef sálus, roman turčan.

výstava sa konala pri príležitosti svetového dňa  
architektúry.

kurátor výstavy: danica turčanová.
Grafická koncepcia: elena Bradiaková.
organizačné zabezpečenie: mária kálmánová.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť 
bratislava
11. 3. – 28. 3. NeW froNtIers – 
experimentálne tendencie v architektúre

spoločná putovná slovensko-rakúska výstava predsta-
vujúca experimentálnu tvorbu mladých architektov,  
dizajnérov a výtvarných umelcov z oboch krajín.

kurátori výstavy: Florian medicus, ján Bahna,  
tomáš amtmann.

Grafická koncepcia: lucas Goebl, oliver ulrich.
výstavné priestory design Factory, Bratislava. 
realizované v spolupráci sas, orte, university  

of applied arts Wienna.

10. 5. – 14. 5. architekt Štefan svetko

výstava fotografií a dokumentácie diela architekta Štefana 
svetka, zložená z dvoch častí: 25 panelov vytvorených 
samotným svetkom a 22 veľkoformátových farebných 
posterov od Ľuba stacha.

Gestor výstavy: Branislav somora.
kurátorka výstavy: jarmila Bencová.
Fakulta architektúry stu, nám. slobody 19,  

Bratislava.
realizované v spolupráci s Fakultou architektúry stu.

výstavy a akcie boli realizované s finančným príspevkom 
Fondu výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
regióny
14. 5. – 16. 6. kreativita priestoru 2010

výstava zostavená zo súťažných panelov ceny dušana 
jurkoviča 2009 a posterov ceny emila Belluša 2009 – 
architekt josef struhař.

Úvodná výstava Bojnického kultúrneho leta.
kurátor výstavy: Gabriel szalay.
vestibul kultúrneho centra, Bojnice.
realizované v spolupráci so Združením architektov 

horného ponitria a kultúrnym centrom Bojnice.

26. 6. – 31. 8. dvíham oči k horám

výstava fotografií vysokohorskej krajiny architekta 
rastislava Bera.

Úvodné slovo: ladislav paule.
kráľovská sieň Zvolenského zámku, Zvolen.

29. 9. – 31. 10. súčasná slovenská  
architektúra vo fotografiách Ľuba stacha

reinštalácia výstavy fotografií Ľuba stacha.
Záštita: juraj Zervan, slovenský veľvyslanec 

v londýne, eva jiřičná a ján Bahna, prezident sas.
realizované v spolupráci: nitrianska galéria,  

nitriansky samosprávny kraj, slovenské veľvyslanectvo 
v londýne, vysoká škola výtvarných umení.

nitrianska galéria, Župné námestie 3, nitra.

27. 10. – 29. 10. domex & Nábytok

reinštalácia výstavy súťažných prác ceny dušana 
jurkoviča 2009.

odborná garancia sas pri výstave domex & nábytok
výstavisko eXpo center a.s. trenčín.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
zahraničie
10. 2. – 28. 2. architekt Guido hoepfner 
1868 – 1945

reinštalácia výstavy.
autor výstavy: marián semančík.
Úvodné slovo: marián semančík, andrás hadik.
kós haz, miskolc.
realizované v spolupráci s mÉm (maďarské múzeum 

architektúry).

výstava vydrica (od 11. 5. 2010)

dni architektúry a dizajnu (od 27. 5. 2010)

vernisáž výstavy kasárne kulturpark košice (4. 6. 2010)

výstava kasárne kulturpark košice (od 4. 6. 2010)

vernisáž výstavy Živá voda tatranská (30. 6. 2010)

výstava Živá voda tatranská (od 30. 6. 2010)
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31. 5. – 25. 6. NeW froNtIers – 
experimentálne tendencie v architektúre

spoločná putovná slovensko-rakúska výstava predstavu-
júca experimentálnu tvorbu mladých architektov, dizaj-
nérov a výtvarných umelcov z oboch krajín.

kurátori výstavy: Florian medicus, ján Bahna,  
tomáš amtmann.

Grafická koncepcia: lucas Goebl, oliver ulrich.
Zumtobel lichtforum, viedeň. 
realizované v spolupráci sas, orte, university  

of applied arts Wienna.

17. 6. – 19. 6. the 8th european urban and 
regional planning awards, brusel

Zastúpenie sr: 
¢	urbanistická štúdia zóny Bratislava – Zlaté piesky. 

autori: Bohumil kováč, ján komrska, jozef polgári. 
dielo získalo cenu ZuÚps 2009.

¢	revitalizácia areálu kamenný mlyn, trnava. autori: 
magdaléna horňáková, róbert paál. dielo nominovali  
na cenu ZuÚps 2009.

odborný garant: anna dobrucká.
odovzdávanie cien sa uskutočnilo 16. 11. 2010 

v Bruseli ako sprievodná akcia 25. valného zhromaždenia 
ectp-ceu.

15. 9. – 16. 10. Ideologies and Ideals – 
frustration and optimism

výstava prezentujúca výber architektonických diel  
ocenených národnými cenami vojvodiny, chorvátska, 
maďarska a slovenska z rokov 1990-2009. slovenská  
časť pozostávala z prác ocenených alebo nominovaných  
na cenu dušana jurkoviča v danom období.

kurátor slovenskej časti výstavy: peter mikloš.
museum of contemporary art vojvodina, novi sad.
realizované v spolupráci s museum o,contemporary 

art vojvodina a s finančným príspevkom ministerstva  
kultúry sr.

4. 10. – 17. 10. kasárne – kulturpark košice

výstava predstavovala projekty zaoberajúce sa kultúrou 
tela i ducha v rámci európskeho hlavného mesta kultúry 
košice 2013, spájajúce mánes, masarykovo nábr., praha.

architekt josef struhař, laureát ceny emila Belluša 
2009. 

výstava mapujúca doterajšie dielo josefa struhařa.
kurátor výstavy: peter Brtko.
slovenský inštitút, jilská ul., praha.
výstavy boli súčasťou slovenskej prezentácie  

na 4. ročníku medzinárodného festivalu modernej a súčas-
nej architektúry architecture Week praha 2010.

4. 10. – 18. 10. rodinné bývanie  
v krajinách V4, budapešť

iv. séria výstavy architektonických spolkov krajín v4  
na tému rodinného bývania. Garant projektu: mÉsZ – 
spolok maďarských architektov.

kurátorka slovenskej časti výstavy: andrea Bacová 
dom architektov, Budapešť.
realizované v spolupráci so spolkom maďarských 

architektov, spolkom poľských architektov, českou obcou 
architektů a s finančným príspevkom medzinárodného 
vyšehradského fondu.

25. 11. – 10. 12. rodinné bývanie  
v krajinách V4, praha

reinštalácia iv. série výstavy architektonických spolkov 
krajín v4 na tému rodinného bývania.

Garant projektu:: mÉsZ – spolok maďarských  
architektov.

realizované v spolupráci so spolkom maďarských 
architektov, spolkom poľských architektov, českou obcou 
architektů a s finančným príspevkom medzinárodného 
vyšehradského fondu.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

odborné akcie
19. 3. – 20. 3. rada bLok

Zasadnutie rady Blok architektov a výtvarníkov 
slovenska a česka – sprievodnou akciou zasadnutia bola 
finisáž výstavy s názvom Blok architektov a výtvarníkov.

hosťom finisáže bola katarína svetková, ktorá prevzala 
kópiu baneru arch. Štefana svetka.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava.
organizačné zabezpečenie: ivan Gürtler (Blok 

slovensko).

29. 4. územno-plánovacie podklady

otvorené diskusné fórum.
spolok architektov slovenska, nám. snp, Banská 

Bystrica.

Úvodné slovo: ján Bahna.
moderátor: a. miske.
témy prednášok: Územno-plánovací proces par; 

skúsenosti z českej republiky; cieľ par; upp – prečo 
a aký očakávať výsledok (stu); vodohospodárske plány 
ako upp; urbanistická štúdia; kultúrno-historické hodnoty 
územia ako upp; Gdp; trvalo udržateľná doprava a upp; 
mäkké faktory územia ako upp; phsr a jeho vzťah k upd; 
upp – generel zelene; uses a opak-edok.

výstupom seminára je zborník na cd nosiči „Územno-
plánovacie podklady“.

sprievodnou akciou bola výstava fotografií študentov 
vŚvu a stu vo výstavnej sieni emila Belluša s názvom 
„Život medzi budovami“.

realizované v spolupráci s umeleckou besedou 
slovenska.

organizačné zabezpečenie: Združenie urbanistov 
a územných plánovačov sas.

Záštita: ministerstvo hospodárstva sr.

13. – 14. 5. mesto – región – metropola

medzinárodné sympózium, primaciálny palác, Bratislava.
koncepcia: alena kubová-Gauché, lyonská univerzita; 

Štefan Šlachta, hlavný architekt mesta Bratislavy; rémi 
Baudoui, Ženevská univerzita.

moderátori: panos mantziaras, alena kubová-Gauché.
témy prednášok: urbanizácia paríža a lyonu; 

možnosti rekonverzie priemyselných častí miest; nové 
možnosti mobility v meste a regióne; Zmeny v podmien-
kach životného prostredia a bezpečnosti a vplyv na mestá; 
nové polyfunkčné zóny a veľké developerské projekty 
Bratislavy.

prednášajúci: Bernardo secchi, uiav Benátky,  
ateliér 09; paola vigano, uiav Benátky, ateliér 09;  
eric lengereau, Úrad architektonického, urbanistického 
a krajinárskeho výskumu ministerstva kultúry Francúzskej 
republiky; Štefan klein, katedra dizajnu vŠvu, Bratislava; 
rémi Badoui, Francúzsko; philipe dufieux, rada pre archi-
tektúru, urbanizmus a životné prostredie v regióne rhône; 
michal Bogár, ateliér Bogár-králik-urban; miroslav 
hrušovský, penta Group.

realizované v spolupráci s ensa de lyon, lyonská 
univerzita.

Záštita: veľvyslanectvo Francúzskej republiky na 
slovensku a magistrát hlavného mesta sr Bratislava.

výstava alžírske reminiscencie (od 4. 8. 2010)

vernisáž výstavy alžírske reminiscencie (4. 8. 2010)
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2. 12. konferencia „feiglerovci  
a architektúra bratislavy“

vedecká konferencia k 190. výročiu narodenia ignatza 
Feiglera ml. a 220. výročiu narodenia ignatza Feiglera st.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava.
vedecký výbor: jana pohaničová, Štefan Šlachta, 

peter mikloš.

referáty na konferencii: Fenomén Feiglerovci alebo štyri 
generácie staviteľov, architektov a stavebných  
podnikateľov – jana pohaničová. rozmanité dimenzie  
sakrálnej tvorby Feiglerovcov – elena lukáčová a jana 
pohaničová. Župný dom v Bratislave a ignatz Feigler st.- 
jana Šulcová. obytné nájomné domy a vily Feiglerovcov – 
Zuzana labudová. architektúra Feiglerovcov v pamiatko-
vých výskumoch:meštiansky dom č.2 na michalskej  
ulici v Bratislave – historický vývoj zavŕšený Feiglerom – 
Zuzana Ševčíková. industriálna architektúra Bratislavy 
a Feiglerovci – viera obuchová. dve bratislavské 
železničné stanice – pre konskú i parnú trakciu –  
michaela haviarová. druhý život pamiatky: architektúra 
Feiglerovcov z pohľadu pamiatkovej obnovy – jarmila 
lalková.

realizované s finančným príspevkom: Fvu a veGa 
1/0741/08.

Verejné diskusie
28. 1. Nová architektúra v historickom 
obraze bratislavy

odborná diskusia na tému „obraz mesta“.
sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
moderátor: miro minca.
hostia: martin kusý, pavol paňák.
organizátor: regionálna rada sas Bratislava.

6. 5. slovenské pavilóny na eXpo

odborná diskusia.
sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
moderátor: miro minca.
hostia: karol kállay, ml., jozef habodász, miroslav 

Zikmund, Štefan Šlachta.
organizátor: regionálna rada sas Bratislava.

2010 rese talk

séria diskusných večerov, ktorých cieľom je realizovať 
a popularizovať architektonický výskum a teóriu.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
organizátor: ján pernecký, rese arch.

podrobné informácie: www.rese-arch.org.

Študijné cesty
13. – 17. 4. salone Internationale del 
mobile, miláno

Študijná cesta tematicky zameraná na medzinárodný 
veľtrh nábytku salone del mobile a súbežné výstavy, 
 ako napríklad eurocucina, international Bathroom 
Firniture exhibition, international Furnishing accessories 
a salone sattelite, uskutočnená v spolupráci so Združením 
sas interiér-výstavníctvo-design a cestovnou agentúrou 
ars tour.

pripravili: rudolf melčák, mária horváthová.

5. – 16 .6. Študijná cesta do dánska, 
Nórska, Švédska a fínska

Študijná cesta tematicky zameraná na prehliadky cen-
tier, mestských aglomerácií miest a na najnovšie realizácie 
v oblasti architektúry a dizajnu. Študijná cesta pripravená 
v spolupráci cestovnou agentúrou ars tour. 

sprevádzala: mária horváthová.

5. – 8. 10. Študijná cesta do Čiech

prvá odborná exkurzia Zuups zameraná na prehliadky 
českých miest zapísaných v zázname unesco a účasť  

na seminári auup na tému: Zeleň ve měste – město 
v zeleni, ktorý sa konal v prahe. 

pripravila: anna dobrucká.

12. – 16. 10. bienále architektúry 2010, 
benátky

Študijná cesta tematicky zameraná na návštevu Bienále 
architektúry 2010 prostredníctvom cestovnej agentúry  
ars tour.

pripravila: mária horváthová.

porota ceny dušana jurkoviča (23. – 24. 9. 2010) nominácia ceny dušana jurkoviča – pamätník obetiam holokaustu

nominácia ceny dušana jurkoviča – vinársky komplex in vino

nominácia ceny dušana jurkoviča – polyfunkčný dom veles nominácia ceny dušana jurkoviča – inner city residence
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participácia  
na projektoch
25. 3. Študentská súťaž XeLLa 2009/2010 – 
15. ročník

organizátor: Xella slovensko.
Zadanie: meetinGpoint 4 sandBerG „mp 4 s“ 

(Ľubica selcová) .
cenu časopisu projekt uelelili: Zuzane 

kerekrétyovej, petrovi Banovi.
slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo  

počas veľtrhu coneco v Bratislave.

12. 5. Noc literatúry 2010 – európou  
medzi riadkami

slovenské osobnosti čítali európsku literatúru na atraktív-
nych miestach Bratislavy.

Balassov palác, sieň dušana jurkoviča, sas, 
Bratislava.

realizované v spolupráci s českým centrom  
a British council.

28. 9. docomomo slovensko

stretnutie pracovnej skupiny docomomo slovensko 
s programom: 1. informácia o činnosti docomomo 
slovensko v období 05.2009-09.2010+ 2. prezentácia 
„homework 2009 – power and the modern movement“;  
3. plán činnosti docomomo slovensko na obdobie  
10. 2010 – 6. 2011; 4.príprava „homework 2010 – 
health“.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava.
organizátor: henrieta moravčíková, predsedkyňa  

pracovnej skupiny; peter szalay, oddelenie architektúry 
Ústarch sav.

4. 10. – 17. 10. architecture Week 2010, 
praha

Štvrtý ročník medzinárodného festivalu modernej  
a súčasnej architektúry. deň slovenskej architektúry

výstava architekt josef struhař predstavovala  
výber prác laureáta ceny emila Belluša za rok 2009.  
Za prítomnosti autora ju otvorili v slovenskom inštitúte 
v prahe.

výstava „Bratislavské nábrežia“ prezentovala štyri  
projekty – most apollo, euroveu, vydricu a riverpark.

Úvodné slovo: Štefan Šlachta, hlavný architekt  
hl. mesta sr Bratislavy.

realizované v spolupráci s magistrátom hl. mesta sr 
Bratislavy.

výstava kasárne – kulturpark košice prezentovala 
súťažné práce architektonicko-urbanistického riešenia 
bývalých kasárenských skladov a ich transformácia  
na kultúrne centrum.

organizátor magistrát mesta košice.
debata Bratislava – dunajské nábrežie, Štefan Šlachta 

a hostia.
téma: dunajské nábrežie – jeden z dôležitých mest-

ských a urbánnych počinov v Bratislave.
hostia: m. maťaščík, autor mosta apollo; B kaliský,  

hl. architekt eurovey.
organizátor: slovenský inštitút v prahe, magistrát  

hl. mesta sr Bratislavy.

5. 11. stretnutie osobností historiografie 
slovenskej architektúry

stretnutie pri príležitosti životných jubileí: Ľubomíry 
Fašangovej, mikuláša Baša a karola kahouna.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava.

realizované v spolupráci s katedrou dejín a teórie 
umenia FF tu, Ústavom dejín a teórie architektúry 
a obnovy pamiatok Fa stu a katedrou dejín výtvarného 
umenia FF uk.

21. 10. bakalár 2010

vyhlasovateľ: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry 
a stavebníctva aBF slovakia.

ceny Združenia aBF slovakia Bakalár 2010.
slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž všetkých  

prihlásených prác sa konali v priestoroch stavenej  
fakulty stu Bratislava.

sekcia i: architektúra a urbanizmus
téma práce: aréna orBis 2013, košice; autor: Zuzana 

poórová, Fu tu košice; vedúci práce: Štefan pacák.
sekcia ii: pozemné stavby
téma práce: Bytový dom; autor: lukáš Štens, stavebná 

fakulta stu, Bratislava; vedúca práce: andrea vargová.
slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž všetkých  

prihlásených prác sa konali v priestoroch stavenej fakulty 
stu Bratislava.

odborný garant za spolok architektov slovenska: 
Štefan Šlachta.

22. 11. zmenil tvár Šanghaja

premietanie filmu ladislava kaboša mapujúceho život 
a dielo architekta hudeca, podľa ktorého vybudovali  
viacero významných budov v Šanghaji.

kino mladosť, Bratislava.
realizované v spolupráci a so slovenskou televíziou 

a media filmom.
po premietaní filmu sa uskutočnilo spoločenské  

stretnutie v priestoroch spolku architektov slovenska.

23. 11. architekt dušan s. Jurkovič

prezentácia monografie dany Bořutovej architekt dušan 
samuel jurkovič.

Úvodné slová: ján Bahna, prezident sas; juraj heger, 
generálny riaditeľ slovartu; dana Bořutová, autorka mono-
grafie; karol kahoun, historik umenia.

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava.
realizované v spolupráci s vydavateľstvom slovart.

mediálna spolupráca, 
záštita
10. 2. construction summit 2010

odborná konferencia, hotel Falkensteiner, Bratislava.
organizátor: spoločnosť in Form slovakia s.r.o.
mediálna spolupráca: periodikum Fórum architektúry.

11. – 28. 3. NeW froNtIers – bratislava

putovná slovensko-rakúska výstava.
organizátor: design Factory, Bratislava.

31. 5. – 25. 6. NeW froNtIers – Viedeň

organizátor: Zumtobel lichtforum, viedeň.
mediálna spolupráca: organizačná a mediálna spolu-

práca, polygrafické práce – periodiká projekt slovenská 
architektonická revue; Fórum architektúry. 

výstava Brownfields slovnaft (od 29. 9. 2010)

vyhodnotenie súťaže Brownfields slovnaft (29. 9. 2010)

Zasadanie poroty – cena profesora jozefa lacka (30. 9. 2010)

Z odovzdávania ocenení – literárna súťaž moje mesto budúcnosti 
(4. 11. 2010)

prezentácia monografie architekt jurkovič (23. 11. 2010)



15fórum archItektúry
5/2011

12. 4. krištáľové krídlo

13. ročník podujatia, ktoré oceňuje osobnosti slovenska.
organizátor: aGas spol. s r.o.
Záštita a mediálna spolupráca: periodikum Fórum 

architektúry.

27. – 29. 5. daad – dni architektúry 
a dizajnu 2010

prehliadka a propagácia slovenskej architektúry, porovna-
nie so svetovou architektúrou, zvyšovanie kultúrneho 
povedomia verejnosti, oboznámenie s víziami budúceho 
vývoja v architektúre a dizajne.

organizátor: clubovka s.r.o.
Záštita a mediálna spolupráca: periodikum Fórum 

architektúry.

4. 10. – 17. 10. architecture Week 2010, 
praha

Štvrtý ročník medzinárodného festivalu modernej  
a súčasnej architektúry.

organizátor: czech architecture Week s.r.o. 
Záštita a mediálna spolupráca: periodikum Fórum 

architektúry.

priebežne v roku 2010

www.uzemneplany.sk internetový portál o územnom 
plánovaní a urbanizme.

spolupráca: občianske združenie uzemneplany.sk.
Záštita a mediálna spolupráca: periodikum Fórum 

architektúry.

priebežne v roku 2010

domex & nábytok, trenčín – výstava stavebných materiá-
lov a nábytku.

spolupráca: eXpo center, a.s.
Záštita a mediálna spolupráca: periodikum Fórum 

architektúry.

priebežne v roku 2010

www.stavebné fórum.sk – internetový časopis (e-zin)  
o developmente, architektúre, investíciách a designe.

mediálna spolupráca.

Vydavateľská činnosť
periodické publikácie

¢	projekt – slovenská architektonická revue, vychádza  
6 čísel ročne.
kompletný li. ročník. 
issn: 1335-2180.
vydané s finančným príspevkom mk sr a Fvu.

¢	Fórum architektúry, mesačník spolku architektov 
slovenska.

kompletný XiX. ročník. 
issn: 1366-0264.
vychádza v spolupráci so Š. moravčíkom.

Neperiodické publikácie

¢	katalóg cena prof. jozefa lacka 2009/2010
katalóg výstavy 20 ročníka súťaže.
24 strán, isBn: 978-80-88757-64-1.
vydané s finančným príspevkom mk sr a Fvu.

¢	katalóg cena dušana jurkoviča 2010
katalóg výstavy, publikácia pri príležitosti udelenia  
ceny dušana jurkoviča 2010.
40 strán, isBn: 978-80-88757-63-4.
vydané s finančným príspevkom mk sr, penta 
investments, legrand, nora, Zipp, philips a Fvu.

¢	katalóg architekt ladislav kušnír
katalóg výstavy, publikácia pri príležitosti udelenia 
ceny emila Belluša 2010.
44 strán, isBn: 978-80-88757-62-7.
vydané s finančným príspevkom mk sr a Fvu.

¢	katalóg architekti BB +- 50

katalóg výstavy s rovnomenným názvom.
isBn: 978-80-88757-60-3.
vydané s finančným príspevkom Fvu.

¢	skladačka architektúra prvej polovice 20. storočia
poznávací okruh za architektúrou i. polovice 
20. storočia v Banskej Bystrici.
isBn: 978-80-88757-61-0.
vydané s finančným príspevkom mesta Banská 
Bystrica a Fvu.

¢	Zborník Územno-plánovacie podklady
Zborník referátov z rovnomenného seminára – 
29. 4. 2010 Banská Bystrica – na cd nosiči.
vydané s finančným príspevkom Fvu.

¢	Zborník Feiglerovci a architektúra Bratislavy
Zborník referátov z vedeckej konferencie –  
2. 12. 2010 sas, Bratislava – k 190. výročiu narode-
nia ignatza Feiglera ml. a 220. výročiu narodenia 
ignatza Feiglera st.
36 strán, isBn: 978-80-88757-65-8.
vydané s finančným príspevkom Fvu a grantom veGa 
1/0741/08.

klub architektov  
banská bystrica
19. 2. fašiangová zábava v maskách

25. 5. rozlúčka s klubom architektov

program: stručná informácia o 20. rokoch zápasu o dom 
architektov; predstavy a plány do budúcnosti; spomienky 
a inšpirácie.

ocenenia
12. 4. krištáľové krídlo za rok 2009

Za architektúru udelené Ľubomírovi Závodnému.
ocenenie pre najvýznamnejšie osobnosti slovenska 

v kategóriách: hudba, divadlo a film, šport, medicína 
a veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo, výtvarné 
umenie a architektúra.

sála opery a baletu, slovenské národné divadlo, 
Bratislava.

16. 6. cena predsedu Národnej rady sr  
za rok 2010

Za mimoriadny prínos v oblasti umenia a architektúry  
udelili jánovi Bahnovi ocenenie predsedu národnej rady 
sr za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania.

Budova slovenskej národnej rady, Bratislava.

2010 WorLd archItecture aWard

udelená športovo-relaxačnému centru relaXX,  
ktorého autormi sú andrea klimková a peter kručay  
z ateliéru ak2.

výber 43 najlepších realizovaných a nerealizovaných 
projetov z celého sveta.

ocenenia udeľuje World architecture community.

s p o L o k  a r c h I t e k t o V  s L o V e N s k a  2010

konferencia Feiglerovci a architektúra Bratislavy (2. 12. 2010)

výstava cena dušana jurkoviča 2010 (od 15. 12. 2010)

Z odovzdávania ocenení – cena profesora jozefa lacka  
(4. 11. 2010)
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ceny spolku architektov 
slovenska
9. 6. cena emila belluša 2009

v zmysle štatútu ceny emila Belluša sa prezídium sas  
na svojom zasadnutí 9. júna 2009 rozhodlo udeliť cenu: 
josefovi struhařovi za celoživotné dielo v oblasti architek-
túry.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
23. novembra 2009 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

24. – 25. 9. cena dušana Jurkoviča 2009

Zasadnutie poroty: 24. – 25. septembra 2009, sas 
Bratislava.

Zloženie poroty: peter Gero (nemecko) – predseda 
poroty, tatiana Buijs (holandsko), tomáš rusín (česko), 
ivan matušík (laureát ceny dušana jurkoviča 2008),  
peter vodrážka, juraj hermann, tibor Zelenický.

prihlásených bolo 27 architektonických diel, 1 prihlá-
sený účasť v súťaži odvolal.

cenu udelili jakubovi ciglerovi, vincentovi maranimu, 
petrovi kuželovi, ondrejovi hrozinkovi, tomášovi Bímovi 
a janovi hofmanovi za dielo diGital park petržalka.
na cenu dušana jurkoviča boli nominované aj diela:
¢	Bytový dom kačica, Banská Bystrica: ladislav 

Bradiak, roman jariabka, martin sotník
¢	obnova r. k. kostola Zvestovania pána, nová lesná: 

tomáš Bujna
¢	etis slovakia, administratívna a výrobná hala, 

Bratislava: andrej alexy
slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  

23. novembra 2009 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným prí-
spevkom mk sr, penta investment, Bratislava – hl. mesto 
sr, legrand, Baumit, rehau, rheinzink, viessmann, 
Freudenberg, dirickx.

15. 9. cena združenia pre urbanizmus  
a plánovanie 2009

Zasadnutie poroty: 15. septembra 2009, sas Banská 
Bystrica.

predseda poroty: martin drahovský, hl. arch. mesta 
košice.

prihlásených bolo 12 diel, 10 splnilo podmienky 
súťaže.

cenu udelili tímu autorov Bohumil kováč, ján 
komrska, jozef polgári za dielo urbanistická štúdia zóny 
Bratislava – Zlaté piesky.
na cenu Zuups 2009 boli nominované aj diela:
¢	revitalizácia areálu kamenný mlyn, trnava: magdaléna 

horňáková, róbert paál
¢	Štúdia prestavby námestia sv. jakuba, Želiezovce: 

magdaléna horňáková, róbert paál
slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 24. 

novembra 2009 v podtatranskom osvetovom stredisku, 
poprad – spišská sobota.

realizované s finančným príspevkom Fvu.

6. – 7. 10. cena prof. Jozefa Lacka 2009

Zasadnutie poroty: 6.–7. októbra 2009, sas Bratislava.
Zloženie poroty: andrea klimková (predsedníčka 

poroty), Bohuslav pernecký, milan csanda.
prihlásených bolo 23 absolventských projektov, 

odprezentovaných bolo 19 prác.
cenu udelili martinovi schallerovi, absolventovi ku 

tu košice za diplomovú prácu na tému amfiteáter prešov, 
vedúci diplomovej práce: karol Gregor.

odmenu pro huma udelili kristíne martoníkovej, 
absolventke Fa stu Bratislava za diplomovú prácu na 
tému Bratislava – riešenie objektu kultúrneho a informač-
ného centra na nároží staromestskej a kapucínskej ulice, 
vedúci diplomovej práce: peter vodrážka.

odmenu pro Futuro udelili martinovi Šichmanovi, 
absolventovi ka vŠvu Bratislava za diplomovú prácu  
na tému autonómne prostredie, vedúci diplomovej práce: 
ján Bahna.

odmenu pro teoria udelili tomášovi augustínovi, 
absolventovi ka vŠvu Bratislava za diplomovú prácu na 
tému martinopolis ´09 – parametrická architektúra, vedúci 
diplomovej práce: Benjamín Brádňanský.

slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy sa 
uskutočnili 27. októbra 2009 v sieni dušana jurkoviča 
v Bratislave.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným prí-
spevkom mk sr, legrand, slovenské centrum designu.

7. 10. cena martina kusého 2009

Zasadnutie poroty: 7. októbra 2009, sas Bratislava
Zloženie poroty: anton hykisch (predseda poroty), 

dana Bořutová, ján Bahna, karol kahoun, peter mikloš
cenu udelili: v i. kategórii Štefanovi Šlachtovi za prí-

nos do historiografie slovenskej architektúry a v ii. kategó-
rii ladislavovi kabošovi za vytvorenie dokumentárneho 
filmu moderná architektúra na slovensku.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo  
23. novembra 2009 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave.

Výstavná činnosť  
Galéria architektúry sas 
bratislava
10. 12. 2008 – 10. 1. 2009 cena emila 
belluša 2008

výstava laureáta za rok 2008 jaroslava vítka prezentovala 
prierez jeho architektonickej tvorby.

kurátor výstavy: peter Brtko.
realizované s finančným príspevkom ministerstva kul-

túry sr.

15. 1. – 7. 2. architektonické sny petra 
pásztora a jeho žiakov

výstava mapujúca architektonickú tvorbu petra pásztora 
a jeho žiakov na Fakulte umení tu v košiciach  
za 10. rokov od založenia fakulty 2. 10. 1998.

kurátor výstavy: peter pásztor.

12. 2. – 26. 2. arch – tektonika

Bakalárske práce študentov vŠvu 2007-09, most pre 
peších cez dunaj.

kurátor výstavy: sabath shawkat.
realizované v spolupráci s vysokou školou výtvarných 

umení v Bratislave.

4. 3. – 21. 3. architekt Guido hoepfner  
1868 – 1945

výstava predstavujúca rozsiahle dielo slovenského rodáka 
pôsobiaceho v Budapešti, autora tatranských hotelov 
Grand v starom smokovci i tatranskej lomnici. 
súčasťou výstavy je katalóg mapujúci hoepfnerovo  
celoživotné dielo.

autor výstavy: maroš semančík.

26. 3. – 11. 4. ernest zmeták – z benátok  
do cefalu

výstava vznikla pri príležitosti 100. výročia narodenia 
maliara a predstavuje výberz jeho talianskych  
ciest zameraná na jeho vzťah k talianskej architektúre 
a krajine.

súčasťou výstavy je katalóg vystavených diel  
e. Zmetáka.

Úvodné slovo: ján Bahna, uljana Zmetáková.

17. 4. – 30. 4. Jana antalová –  
architektonická tvorba a fotografie

výstava realizovaná pri príležitosti životného jubilea archi-
tektky, poskytujúca prehľad o architektonickej práci a foto-
grafickej dokumentačnej tvorbe zo zahraničných pobytov 
i študijných ciest autorky.

6. 5. – 23. 5. architektúra v krajinách V4 – 
czhupLsk XXI

putovná výstava prezentujúca súčasnú architektonickú 
tvorbu v krajinách v4.

kurátor výstavy: peter mikloš.
Úvodné slovo: piotr Gajewski, Štefan Šlachta.

2009

výstava architektonické sny petre pásztora a jeho žiakov  
(od 15. 1. 2009)

výstava arch-tektonika (od 12. 2. 2009)

vernisáž výstavy architekt Guido hoepfner (4. 3. 2009)
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s p o L o k  a r c h I t e k t o V  s L o V e N s k a  2009

realizované v spolupráci so spolkami architektov v4.
výstavu realizovaná s finančnou podporou ivF.

28. 5. – 13. 6. súčasná záhradná a krajinná 
architektúra na slovensku

prierezová výstava realizovaných aj nerealizovaných diel 
záhradnej a krajinnej architektúry za posledných 10 rokov 
– od mestských parkov, verejných priestranstiev, obnovy 
historických parkov až po úpravy exteriérov obchodných 
centier.

kurátor výstavy: peter vaňo.

25. 6. – 17. 7. súčasné urbanistické  
a krajinno-architektonické diela na 
slovensku

prierez vízií aj realizovaných prác urbánneho a krajinotvor-
ného charakteru slovenských a pre porovnanie aj českých 
autorov.

kurátor výstavy: juraj silvan.

3. 8. – 7. 8. dostavba areálu ministerstva 
zahraničných vecí sr

výstava súťažných prác na dostavbu areálu ministerstva 
zahraničných vecí sr. autorom víťazného návrhu je  
ján pavúk.

realizované v spolupráci s mZv sr.

12. 8. – 28 8. oLIVÉr csÉmy –  
jubilejná výstava

autorská výstava k životnému jubileu architekta prezentuje 
prierez jeho doterajšou tvorbou.

kurátorka výstavy: eva dénesová.

9. 9. – 26. 9. architekt peter stec

autorská výstava k životnému jubileu architekta približu-
júca jeho architektonickú, výtvarnú a básnickú tvorbu.

kurátor výstavy: peter mikloš.
súčasťou výstavy je katalóg vystavených diel.

27. 10. – 12. 11. cena prof. Jozefa Lacka 
2008/2009

výstava prezentuje ocenené diplomové práce spracované 
absolventmi štyroch vysokých škôl architektonického 
zamerania na slovensku: martin schaller – cena prof. 
jozefa lacka 2008/2009; kristína martoníková – pro 
huma; martin Šichman – pro Futuro; tomáš augustín – 
pro teoria.

kurátorka výstavy: eva oravcová.
realizované s finančným príspevkom ministerstva kul-

túry sr, legrand, slovenské centrum dizajnu.

19. 11. – 12. 12. cena dušana Jurkoviča 
2009

výstava prezentuje všetkých 26 architektonických diel pri-
hlásených do súťaže. ocenené dielo digital park autorov 
jakuba ciglera, vincenta maraniho, petra kuželu, ondreja 
hrozinku, tomáša Bímu a jana hofmana prezentujú  
4 panely.

kurátor výstavy: peter mikloš.
realizované s finančným príspevkom ministerstva 

 kultúry sr a sponzorov: hl. mesto sr Bratislava, penta 
investments, legrand, Baumit, Freudenberg, rheinzink, 
rehau, viessmann, dirickx Bc torsion.

16. 12. 2008 – 23. 1. 2009 cena emila 
belluša 2009

výstava laureáta za rok 2009 josefa struhařa je prierezom 
jeho architektonickej tvorby.

kurátor výstavy: peter Brtko
realizované s finančným príspevkom ministerstva  

kultúry sr.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
sieň emila belluša, 
banská bystrica
15. 1. – 31. 1. cena dušana Jurkoviča 2008

reinštalácia výstavy.

4. 2. – 20. 2. Výstava študijného ročníka 
faaps 1956 – 1962

reinštalácia výstavy, ktorej obsahom je zmapovanie tvorby 
absolventov študijného ročníka Faaps 1956-1962.

kurátor výstavy: peter Brtko.

19. 3. – 3. 4. t-studio terraqua

výstava talianskych architektov t-studio, ktorí sa úspešne 
zúčastnili súťaže na bratislavské podhradie.

Úvodné slovo: Štefan Šlachta.

6. 4. – 26. 4. Výtvarné spektrum 2009

regionálna výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

29. 4. – 29. 5. Výtvarné spektrum 2009

krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

10. 9. – 15. 9. Logo mesta banská bystrica

súťažná prehliadka návrhov.

16. 9. – 30. 9. cena zuups, 1. ročník

výstava zostavená zo súťažných prác krajinných architek-
tov a urbanistov.

kurátor výstavy: anna dobrucká.

5. 10. – 30. 10. re: present bb – tvoriví 
mestu

Fórum nápadov, ako vyriešiť problémy v meste, ako zlepšiť 
prostredie, v ktorom žijeme... predstavy, ako zmeniť veci 
k lepšiemu.

kurátor výstavy: danica turčanová.

1. 11. – 11. 11. Výstava výtvarných diel

výstava pripravená v spolupráci s Úniou nevidiacich a sla-
bozrakých.

7. 12. – 31. 12. 50 rokov s architektúrou

autorská výstava vladimíra Bahnu pri príležitosti životného 
jubilea. 

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť 
bratislava
20. 1. – 15. 2. rastislav Janák – dielo 

Galéria medium, vŠvu, hviezdoslavovo nám. 18, 
Bratislava.

5. 10. – 30. 10. rastislav Janák – dielo 

Fakulta architektúry stu, nám. slobody 19, 
Bratislava.

výstava je prvou reprezentatívnou expozíciou predstavujú-
cou rozsiahle architektonické dielo rastislava janáka – 
predstaviteľa 4 generácie slovenských architektov.

diskusia k problému využitia teplárne na čulenovej ulici (25. 3. 
2009)

výstava ernesta Zmetáka (od 26. 3. 2009)

odborný seminár regulačné nástroje v čr a sr (16. 4. 2009)

vernisáž výstavy jany antalovej (17. 4. 2009)

výstava architektúra v krajinách v4- cZhuplsk XXi  
(od 6. 5. 2009)
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autor výstavy: oľga janáková.
realizované v spolupráci s vysokou školou výtvarných 

umení a s finančnou podporou ministerstva kultúry sr.

16. 4. – 20. 4. regulačné nástroje v Čr a sr

výstavu pripravilo Združenie Zuups pri sas a bola zosta-
vená z urbanistických a krajinárskych prác českých a slo-
venských architektov.

kurátor výstavy: juraj silvan.
výstavné priestory Ústavu vzdelávania v stavebníctve, 

Bratislava.
výstava bola súčasťou rovnomenného seminára.
realizované v spolupráci so Zmos-om 

a s ministerstvom výstavby a regionálneho sr.

25. 5. – 31. 5. 50 rokov s architektúrou

výstava predstavuje výber z tvorby architekta vladimíra 
Bahnu z rokov 1959-2009.

vestibul Fakulty architektúry stu, Bratislava.

8. 10. – 4. 11. Janka krivošová – z tvorby

výstava z výtvarnej tvorby pri príležitosti životného jubilea 
autorky.

pálffyho palác, Zámocká ul., Bratislava.

29. 10. – 29. 11. príbeh Ladislava hudeca 
v Šanghaji

výstava mapujúca život a dielo architekta hudeca, podľa 
ktorého bolo vybudovaných viacero významných budov 
v Šanghaji.

slovenské národné múzeum, vajanského nábr. 2, 
Bratislava.

realizované v spolupráci a s finančným príspevkom: 
ministerstva kultúry sr, veľvyslanectva čínskej ľudovej 
republiky, mestom Banská Bystrica, Štátnou vedeckou 
knižnicou v Banskej Bystrici, Úradom mestského archívu 
v Šanghaji, Šanghajskou ľudovou asociáciou priateľstva 
so zahraničnými krajinami.

2. 11. – 30. 11. súčasná slovenská  
architektúra vo fotografiách Ľuba stacha

výstava ponúka možnosť „zažiť záznam“ diel súčasných 
slovenských architektov v originálnom videní fotografa 
Ľuba stacha.

kurátor výstavy: marián Zervan.
realizované v spolupráci so slovenským veľvyslanec-

tvom v londýne, vŠvu a Fakultou architektúry stu.
Fakulta architektúry stu, nám. slobody 19, Bratislava.

3. 12. – 18. 12. cena prof. Jozefa Lacka 
2007-2009

výstava laureátov a ocenených prác ceny prof. jozefa 
lacka z rokov 2007 až 2009.

kurátor výstavy: eva oravcová.
realizované v spolupráci so združením design slovakia.
techocentrum, továrenská 14, Bratislava.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

Výstavná činnosť  
regióny
12. 5. – 14. 6. architekt Guido hoepfner 
1868 – 1945

reinštalácia výstavy.
autor výstavy: marián semančík.

praetórium, nám. Š. moyzesa 25, Banská Bystrica
realizované v spolupráci s Banskobystrickým samo-

správnym krajom
a stredoslovenskou galériou v Banskej Bystrici.
s finančným príspevkom: Grand hotel kempinski, 

Grand hotel praha, Grand hotel starý smokovec.

22. 5. – 9. 6. kreativita priestoru 2009

výstava zostavená súťažných panelov ceny dušana 
jurkoviča 2008 a posterov študijného ročníka Fakulty 
architektúry a pozemného staviteľstva 1956 – 1962.

Úvodná výstava Bojnického kultúrneho leta.
kurátor výstavy: Gabriel szalay.
Úvodné slovo: peter Brtko.
vestibul kultúrneho centra, Bojnice.
realizované v spolupráci so Združením architektov 

horného ponitria a kultúrnym centrom Bojnice.

4. 8. – 30. 8. architekt Guido hoepfner  
1868 – 1945

reinštalácia výstavy.
autor výstavy: marián semančík.
Úvodné slovo: martin drahovský.
slovenské technické múzeum, hlavná 88, košice.
realizované v spolupráci so slovenským technickým 

múzeom v košiciach.
s finančným príspevkom: Grand hotel kempinski, 

Grand hotel praha, Grand hotel starý smokovec,  
mesto košice.

13. 8. – 25. 9. peter pásztor z Gelnice

výstava mapujúca architektonickú tvorbu petra pásztora 
a jeho žiakov.

Banícke múzeum, Gelnica.
realizované v spolupráci s mestom Gelnica 

a Baníckym múzeom v Gelnici.

10. 9. – 10. 9. stavba-dom-Nábytok

reinštalácia výstavy súťažných prác ceny dušana 
jurkoviča 2008.

odborná garancia sas pri výstave stavba-dom-
nábytok.

výstavisko eXpo center a.s. trenčín.

17. 9. – 31. 10. architekt Guido hoepfner 
1868 – 1945

reinštalácia výstavy.
autor výstavy: marián semančík.
Úvodné slovo: peter marcinko.
Galéria umelcov spiša, Zomná 46, spišská nová ves
realizované v spolupráci s košickým samosprávnym 

krajom a Galériou umelcov spiša v spišskej novej vsi.
s finančným príspevkom: Grand hotel kempinski, 

Grand hotel praha, Grand hotel starý smokovec.

30. 10. – 30. 11. príbeh Ladislava hudeca  
v Šanghaji

výstava mapujúca život a dielo architekta hudeca, podľa 
ktorého bolo vybudovaných viacero významných budov 
v Šanghaji.

Galéria v podkroví, lazovná 9, Banská Bystrica.
realizované v spolupráci a s finančným príspevkom: 

ministerstva kultúry sr, veľvyslanectva čínskej ľudovej 
republiky, mestom Banská Bystrica, Štátnou vedeckou 
knižnicou v Banskej Bystrici, Úradom mestského archívu 
v Šanghaji, Šanghajskou ľudovou asociáciou priateľstva 
so zahraničnými krajinami.

24. 11. – 30. 11. cena zuups, 1. ročník

výstava zostavená zo súťažných prác krajinných architek-
tov a urbanistov, reinštalácia pri príležitosti slávnostného 
odovzdávania ceny Zuups za rok 2009.

kurátor výstavy: anna dobrucká.
výstavná sieň podtatranského osvetového strediska, 

poprad – spišská sobota.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

diskusné fórum o petržalke (27. 5. 2009)

vernisáž výstavy súčasná záhradná a krajinná architektúra na 
slovensku (27. 5. 2009)

vernisáž výstavy dostavba areálu mZv sr (3. 8. 2009)

vernisáž výstavy olivér csémy (12. 8. 2009)

výstava architekt peter stec ( 9. 9. 2009)
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Výstavná činnosť  
zahraničie
18. 3. – 3. 5. made in IG, praha

výstava mapujúca architektonickú tvorbu doc. ivana 
Gürtlera a jeho žiakov.

Galerie jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5, praha.
realizované v spolupráci so slovenským inštitútom 

v prahe, Galériou jaroslava Fragnera a design Factory.

8. 4. – 24. 4. chzhupLsk XXI: progresívna 
architektúra v krajinách V4, krakov

výstava je súčasťou krakovského medzinárodného trienále 
architektúry a slovenská časť pozostáva z prác ocenených 
cenou d. jurkoviča 2008.

kurátor výstavy: peter mikloš.
Bunkier sztuki, krakov.
realizované v spolupráci so spolkom poľských archi-

tektov, spolkom maďarských architektov, českou obcou 
architektov a s finančným príspevkom medzinárodného 
vyšehradského fondu.

29. 4. – 31. 5. Il pilota e ľ architetto:  
due destini slovacchi incrociati, rím

výstava venovaná architektonickému dielu dušana 
jurkoviča s dôrazom na mohylu m.r. Štefánika.

kurátor výstavy: ján Bahna.
výstavné priestory slovenského inštitútu, rím.
realizované v spolupráci s veľvyslanectvom sr 

a slovenským inštitútom v taliansku.

4. – 24. 6. chzhupLsk XXI: progresívna 
architektúra v krajinách V4, kutná hora

reinštalácia výstavy architektonických spolkov krajín v4.
výstavu zostavil: marcin Brataniec (pl).
kurátor výstavy: aleš rezler.
Galerie Felixe jeneweina města kutné hory, vlašský 

dvůr.
realizované v spolupráci so spolkom poľských archi-

tektov, spolkom maďarských architektov, českou obcou 
architektov a s finančným príspevkom medzinárodného 
vyšehradského fondu.

16. – 18. 9. trienále architektúry 
INterarch 2009, sofia

Účastníci za sr: peter Gáspár, juraj illéš, katarína 
kristiánová.

dielo: pamätník Žitavského mieru.

15. 9. – 30 .9. chzhupLsk XXI: progresívna 
architektúra v krajinách V4, praha

výstava je súčasťou stretnutia predstaviteľov architektonic-
kých spolkov krajín v4. sas sa na nej prezentuje prácami 
ocenenými cenou d. jurkoviča 2008 a slovenskou časťou 
výstavy rodinné bývanie v krajinách v4.

kurátor slovenskej časti výstavy: peter mikloš, andrea 
Bacová.

danube house, praha.
realizované v spolupráci so spolkom poľských archi-

tektov, spolkom maďarských architektov, českou obcou 
architektů a s finančným príspevkom medzinárodného 
vyšehradského fondu.

16. – 18. 9. tretie bienále mladých  
architektov Leonardo award, minsk

Účastníci za sr: andrea klimková, peter kručay – ak2 
architecture studio. dielo: relaXX, športovo-relaxačné 
centrum v Bratislave.

1. 9. – 4. 10. Nová slovenská architektúra, 
praha

výstava predstavuje výber z ocenených prác posledných 
ročníkov ceny dušana jurkoviča.

výstava bola súčasťou 3. ročníka architecture Week 
praha 2009.

kurátor výstavy: peter mikloš.
mánes, masarykovo nábr. , praha.

4. 10. – 6. 10. rodinné bývanie v krajinách V4 

3. ročník výstavy predstavujúcej vzorku architektonických 
diel charakteristických pre materiálnu kultúru danej krajiny 
v4 v oblasti rodinného bývania.

výstava bola súčasťou stretnutia predstaviteľov archi-
tektonických spolkov krajín v4 pri príležitosti svetového 
dňa architektúry.

autor projektu: jozef istenes.
kurátor slovenskej časti výstavy: andrea Bacová.
dom architektov, Budapešť.

4. 10. – 6. 10. Život a dielo Ladislava 
hudeca v Šanghaji

výstava mapujúca život a dielo architekta hudeca, podľa 
ktorého vybudovali viac významných budov v Šanghaji.

Úvodné slovo: tamás hajba, generálny konzul mr 
v Šanghaji.

kupolová sála domu architektov, Budapešť. 
realizované v spolupráci a s finančným príspevkom: 

ministerstva kultúry sr, veľvyslanectva čínskej ľudovej 
republiky, mestom Banská Bystrica, Štátnou vedeckou 
knižnicou v Banskej Bystrici, Úradom mestského archívu 
v Šanghaji, Šanghajskou ľudovou asociáciou priateľstva 
so zahraničnými krajinami.

5. 10. – 31. 10. súčasná slovenská  
architektúra vo fotografiách Ľuba stacha

výstava ponúka možnosť „zažiť záznam“ diel súčasných 
slovenských architektov v originálnom videní fotografa 
Ľuba stacha.

kurátor výstavy: marián Zervan.
realizované v spolupráci so slovenským veľvyslanec-

tvom v londýne, vŠvu a Fakultou architektúry stu.
veľvyslanectvo slovenskej republiky, londýn.

15. 10. matadoři/matadořky

videoprojekcia a prednáška ivana matušíka, zameraná  
na jeho diela od prior, hotel kyjev a mestskú tržnicu 
v Bratislave. súčasť festivalu 4+4 dny v pohybu.

realizované v spolupráci so Združením kruh.

15. – 18. 10. festival kreativity, florencia

prezentácia slovenska bola súčasťou témy progetto 
europa, výstava predstavovala Bratislavu – mesto budúc-
nosti, históriu a víziu mesta na dunaji.

kurátor výstavy: ján Bahna.

15. 10. – 6. 11. made in IG

výstava mapujúca architektonickú tvorbu ivana Gürtlera 
a jeho žiakov.

Fakulta architektury vut, poříčí, Brno.
realizované v spolupráci so slovenským inštitútom 

v prahe, Galériou jaroslava Fragnera a design Factory.

16. 11. – 4. 12. architekt Guido hoepfner 
1868 – 1945

reinštalácia výstavy.
autor výstavy: marián semančík.
Úvodné slovo: kálmán ernö, jozef istenes.
výstavné priestory mÉsZ.
realizované v spolupráci s maďarským spolkom  

architektov (mÉsZ).
s finančným príspevkom: Grand hotel kempinski, 

Grand hotel praha, Grand hotel starý smokovec.

výstavy boli realizované s finančným príspevkom Fondu 
výtvarných umení.

odborné akcie
16. 4. regulačné nástroje v Čr a sr – I.

odborný seminár.
Ústav vzdelávania v stavebníctve, Bratislava.
Úvodné slovo: ján Bahna. 
moderátor: ján komrska.
referáty na konferencii: Zástupca auup čr: stavebný 

zákon v čr – predstava a realita; v. Řezáč: podpredseda 
auup čr regulačné plány v krajinách eu, predstava 
a realita;. m. pašková, ministerstvo výstavby a regionál-
neho rozvoja sr: regulatívy v súčasnom a pripravovanom 
stavebnom zákone; B. kováč, Fakulta architektúry stu: 
Územný plán ako nástroj pre reguláciu územia;  
Ľ. priehodová, riaditeľka urBion-u: regulačné nástroje – 
metodické prístupy a prax; Zástupca Zmos-u: regulačné 
nástroje a význam samosprávy; j. kocka, hlavný architekt 
mč Bratislava-nové mesto praktický príklad uplatňovania 
regulačných nástrojov. 

výstupom seminára je zborník na cd nosiči 
„regulačné nástroje“.

realizované v spolupráci so Združením miest a obcí 
slovenska.

organizačné zabezpečenie: Združenie urbanistov 
a územných plánovačov sas.

Záštita: ministerstvo výstavby a regionálneho  
rozvoja sr.

23. – 25. 4. úcta k hodnotám

Zasadnutie Blok-u architektov a výtvarníkov s názvom 
„Úcta k hodnotám“, diskusia na tému Územný rozvoj 
mesta Žilina a najzávažnejšie zásahy na začiatku tohto  
storočia v oblasti urbanizmu a architektúry.

radnica, Žilina.

porota ceny dušana jurkoviča 2009 (24. 9. 2009)

porota ceny prof. jozefa lacka (6. 10. 2009)
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2009  s p o L o k  a r c h I t e k t o V  s L o V e N s k a

hostia: a. harman, primátor mesta Žilina, m. pavelek, 
hlavný architekt mesta Žilina.

súčasťou zasadnutia je prehliadka centra mesta  
a jeho rozvojových území.

výstupom je stanovisko: „Blok k súčasnému stavu 
územného rozvoja mesta Žiliny“, ktoré odovzdali predsta-
viteľom mesta a publikovali v spolkovej tlači.

realizované v spolupráci s mestom Žilina.

11. 6. konferencia m. m. harminc – 
významný stredoeurópsky architekt

vedecká konferencia k 140. výročiu narodenia architekta 
m. m. harminca.

slovenské národné múzeum v martine.
Úvodné slovo: andrej hrnčiar, primátor mesta  

martin.
referáty na konferencii: alena Gauche-kubová,  

profesorka na École nationale supériere d‘ architecture, 
lyon: národná alebo klasická architektúra (zaradenie  
m. m. har minca do európského kontextu); hádik  
andras, múzeum architektúry v Budapešti: práce  
m. m. harminca v maďar sku, srbsku a ukrajine; elena 
machajdíková, archív sloven ského národného múzea:  
m. m. harminc a slovenské národné múzeum; jana 
pohaničová, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy 
pamiatok, Fakulta architektúry stu v Bratislave: rodinné 
domy a vily v diele m. m. harminca; anna Zajková, 
slovenská komora architektov: verejné budovy  
m. m. harminca; Štefan Šlachta, hlavný architekt  
mesta Bratislava: Šesťdesiatka harmincových kostolov 

na slovensku;. maroš semančík, historik umenia: 
harmincovo dielo vo vysokých tatrách; matúš dulla, 
čvut v prahe: m. m. turčiansky svätý martin  
a m. m. harminc. 

realizované v spolupráci s mestom martin, 
slovenským národným múzeom.

organizačné zabezpečenie: in Form slovakia.
realizované s finančným príspevkom: ivF 

a ministerstva kultúry sr.

9. 11. mesto v pohybe

prednáška architekta Finn Geipla: lin, Berlín – paríž.
sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava. 
realizované v spolupráci s  mestom martin, 

Francúzskym veľvyslanectvom v sr a ecole ď architecture 
lyon.

13. 11. o postavení krajinných architektov 
na Novom zélande i vo svete

prijatie prezidentky iFla diane menzies na pôde sas 
v Bratislave. 

následná prednáška prezidentky iFla na Fakulte 
architektúry stu.

realizované v spolupráci s Fakultou architektúry stu 
a Združením iFla pri sas (magdaléna horňáková).

Verejné diskusie
25. 3. diskusia k problému využitia teplárne 
na Čulenovej ulici

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
verejná diskusia k problému budúceho využitia bývalej 

teplárne na čulenovej ul. v Bratislave, ktorá je národnou 
kultúrnou pamiatkou.

moderátor: miro minca.
hostia: peter Žalman, miroslav hrušovský,  

ján mackovič.
organizátor: regionálna rada sas Bratislava.

27. 5. diskusia o budúcnosti petržalky

sieň dušana jurkoviča, sas, Bratislava, panská 15.
verejná diskusia k zadefinovaniu základných princípov 

koncepcie rozvoja tohto najväčšieho urbanizovaného celku 
na slovensku.

moderátor: tomáš augustín.
hostia: Štefan Šlachta, vladimír hrdý, jozef vasek, 

Ľudovít augustín.
organizátor: regionálna rada sas Bratislava.

24. 11. obstarávanie územných plánov

otvorené diskusné fórum na tému: poloha spracovateľa, 
obce a obstarávateľa.

podtatranské osvetové stredisko, poprad-spišská 
sobota.

Úvodné slovo: anna dobrucká, predsedníčka Zuups; 
milan Baran, podpredseda vÚc prešov.

moderátorka: viera Šotníková.
referáty na konferencii: m. pašková, vedúca odd. 

územného plánovania mvrr sr: obstarávanie Úpd 
(zákon); m. Finka, phd., stu: obstarávanie a jeho poloha 
v procese priestorového plánovania; Zástupca firmy aurex: 
obstarávanie z pohľadu spracovateľa Úpd; m. krajčová, 
ksÚ žilina: obstarávanie z pohľadu štátnej správy;  
m. drahovský, Úha košice: Útvar hlavného architekta 
v procese obstarávania; m. valková: obstarávanie 
z pohľadu osoby odborne spôsobilej na obstarávanie Úpp 
a Úpd; martina kokeš miklendová: obstarávanie Úpd 
v českej republike. 

moderovaná diskusia: ján komrska a peter vaškovič.

realizované v spolupráci so Združením miest a obcí 
slovenska a urbionom.

organizačné zabezpečenie: Združenie urbanistov 
a územných plánovačov sas.

Študijné cesty
20. – 25. 4. salone Internationale  
del mobile, miláno

Študijná cesta tematicky zameraná na medzinárodný veľtrh 
nábytku salone del mobile a súbežné výstavy, (napríklad 
eurocucina a salone sattelite) uskutočnená v spolupráci 
so Združením sas interiér-výstavníctvo-design a cestov-
nou agentúrou ars tour.

pripravili: rudolf melčák, mária horváthová.

24. 4. Študijná cesta bLok-u do Žiliny 
a martina

Študijná cesta tematicky zameraná na prehliadky centier 
a mestských aglomerácií miest Žilina a martin.

sprevádzali: m. pavelek, hlavný architekt Žiliny,  
v. Šotníková, zástupkyňa hlavného architekta martina.

pripravil: ivan Gürtler.

11 – 17. 5. Študijná cesta do Nemecka 
a holandska

Študijná cesta tematicky zameraná na prehliadky modernej 
architektúry a múzeí v Štutgarte, essene... 

podujatie pripravené cestovnou agentúrou ars tour 
v spolupráci s Fakultou architektúry stu.

organizátori: ivan petelen, mária horváthová.

participácia  
na projektoch
3. 4. Študentská súťaž XeLLa 2008/2009 – 
14. ročník 

organizátor: Xella slovensko.
cena časopisu projekt na tému „pavilon člověka / 

Zoo praha troja“ udelená: peter richtárik, adam rožánek, 
richard Šranko (Fa stu Bratislava).

21. 9. – 4. 10. architecture Week 2009, 
praha

tretí ročník medzinárodného festivalu modernej a súčasnej 
architektúry.

29. 9. deň slovenskej architektúry

výstava nová slovenská architektúra predstavuje výber 
z ocenených prác posledných ročníkov ceny dušana 
jurkoviča.

tri bloky moderovanej diskusie o problémoch 
Bratislavy.

moderátor diskusie peter kremský. Účastníkmi prvého 
pódia boli Š. Šlachta, m. vallo, r. talaš, i. vaško 
a m. marynčák. téma „ako architekti modelujú svoje 
mesto“ bola príspevkom k diskusii o budúcom rozvoji 
Bratislavy. v druhej téme „Žijeme v meste pri rieke, alebo 
s riekou“ diskutovali: p. Bauer, j. Bahna, k. Weislechner 
a s. shawkat.

v treťom bloku m. drahovský, t. Zelenický a r. 
dúbravec predstavili vývoj architektúry v regiónoch 
slovenska.

organizátor: architecture Week slovakia s.r.o.

výstava ceny prof. jozefa lacka (od 27. 10. 2009)

prednáška Finn Geipla mesto v pohybe (9. 11. 2009)

prijatie prezidentky iFla (13. 11. 2009)
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s p o L o k  a r c h I t e k t o V  s L o V e N s k a  2009

1. 10. stavba roka 2009

organizátor: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry 
a stavebníctva aBF slovakia.

hlavná cena: obchodno-administratívne centrum 
troskY, i. a ii. etapa europa Business center, europa 
shopping center novostavba, Banská Bystrica, troskY. 
autori architektonického riešenia: marián Šovčík, pavel 
ZÁriŠ, Branislav somora, juraj kalus.

členovia poroty nominovaní spolkom architektov 
slovenska: pavel ŠruBaŘ, (cZ) – predseda poroty;  
martin ZavrackY, (de).

1. 10. bakalár 2009

organizátor: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry 
a stavebníctva aBF slovakia.

ceny Združenia aBF slovakia Bakalár 2009: sekcia i – 
architektúra a urbanizmus téma bc. práce: Fittness-
centrum, Bratislava, smrečianska ul. autor: vladimír 
hain, Fakulta architektúry stu, Bratislava, vedúci práce: 
ján ilkovič.

sekcia ii – pozemné stavby. téma bc. práce: 
prevádzková budova květná zahrada v kroměříži. autor: 
daniel hanusZ, Fakulta architektúry stu, Bratislava, 
vedúci práce: eva vojteková.

odborný garant za spolok architektov slovenska: 
Štefan Šlachta.

mediálna spolupráca
11. 2. construction summit 2009

odborná konferencia, hotel tatra, Bratislava.
spolupráca: in Form slovakia s.r.o.
periodikum: projekt – slovenská architektonická revue.

5. 6. Národná cena za dizajn 2009

spolupráca: slovenské centrum dizajnu, Bratislava.
periodikum: projekt – slovenská architektonická 

revue; Fórum architektúry.

27. – 28. 11. Viac dreva do stavieb

konferencia o drevostavbách, podbanské.
spolupráca: Zväz spracovateľov dreva slovenskej 

republiky.
periodikum: Fórum architektúry.

priebežne počas roka 2009
www.uzemneplany.sk – internetový portál o územnom 

plánovaní a urbanizme.
spolupráca: občianske združenie uzemneplany.sk
periodikum: Fórum architektúry.

Vydavateľská činnosť
periodické publikácie

¢	projekt – slovenská architektonická revue,  
dvojmesačník
kompletný li. ročník. 
issn: 1335-2180.
vydané s finančným príspevkom mk sr a Fvu.

¢	Fórum architektúry, mesačník spolku architektov 
slovenska
kompletný XiX. ročník. 
issn: 1366-0264.
vychádza v spolupráci so Š. moravčíkom.

Neperiodické publikácie

¢	kniha Štefan Šlachta: architektúra – vec verejná
texty a články o architektoch a architektúre; 170 strán;
isBn: 978-80-88757-58-0.
vydané s finančným príspevkom legrand a Fvu.

¢	katalóg re: present BB – tvoriví mestu 
katalóg výstavy s rovnomenným názvom; 60 strán, 
isBn: 978-80-88757-53-5.
vydané s finančným príspevkom mesta Banská 
Bystrica a Fvu

¢	katalóg cena prof. jozefa lacka 2008/2009
katalóg výstavy 19. ročníka súťaže; 20 strán.
vydané s finančným príspevkom mk sr a Fvu.

¢	katalóg cena dušana jurkoviča 2009
katalóg výstavy, publikácia pri príležitosti udelenia 
ceny dušana jurkoviča 2009; 24 strán, 

isBn: 978-80-88757-55-9.
vydané s finančným príspevkom mk sr, penta 
investments a Fvu.

¢	katalóg architekt josef struhař
katalóg výstavy, publikácia pri príležitosti udelenia 
ceny emila Belluša 2009; 148 strán; 
isBn: 978-80-88757-54-2.
vydané s finančným príspevkom mk sr a Fvu.

¢	Zborník michal milan harminc – významný  
stredoeurópsky architekt

¢	Zborník referátov z vedeckej konferencie venovanej 
140. výročiu narodenia architekta m. m. harminca;  
11. 6. 2009 slovenské národné múzeum, martin;  
30 strán; isBn: 978-80-970290-0-5.
vydané s finančným príspevkom mk sr, ivF, 
in Form slovakia.

¢	Zborník regulačné nástroje
Zborník referátov z rovnomenného seminára na 
cd nosiči; 16. 4. 2009 Bárdošova ul., Bratislava.
vydané s finančným príspevkom Fvu.

podujatia  
klubu architektov  
banská bystrica
17. 2. obecné zriadenie v praxi architekta

19. 3. karneval v klube architektov

7. 4. cyklotrasy v banskej bystrici a jej okolí

21. 5. mestská zeleň v banskej bystrici

18. 6. plánovaná výstavba viliek na urpíne, 
diskusný večer.

13. 10. mestské zásahy v bratislave,  
stretnutie architektov.

19. 11. rozvoj mesta banská bystrica,  
stretnutie s poslancami mestského úradu v Banskej 
Bystrici.

1. 12. aukcia výtvarných diel  
únie nevidiacich sr

17. 12. poslanecký punč, diskusia o riešení 
problémov mesta Banská Bystrica.

11. 12. Vianočná kapustnica, koncoročné 
posedenie architektov

ocenenia
20. 4. krištáľové krídlo za rok 2008

udelené pavlovi paňákovi a martinovi kusému.
ocenenie pre najvýznamnejšie osobnosti slovenska 

v kategóriách: hudba, divadlo a film, šport, medicína 
a veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo, výtvarné 
umenie a architektúra.

slovenské národné divadlo, Bratislavava.

cena dušana jurkoviča 2009 – digital park petržalka  
(23. 11. 2009)

výstava cena dušana jurkoviča 2009 (od 19. 11. 2009)

predstavenie publikácie Štefana Šlachtu: architektúra – vec verejná 
(10. 12. 2009)
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SaS 
informuje

cena dušana Jurkoviča 2011

porota ceny dušana jurkoviča 2011 zasadala 22. – 23. 
septembra v zložení: andreas lichtblau (rakúsko), peter 
lizoň (usa), jaroslav Wertig – predseda (česko), Ľubica 
vítková (Fa stu), ladislav Bradiak (sas), Štefan Šlachta 
(sas), kalin cakov (nominácia na cenu d. jurkoviča 
2010). 

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční  
15. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave, kedy sa zverejní aj meno laureáta  
ceny dušana jurkoviča 2011.

výstava prihlásených autorských diel sa uskutoční 
v Galérii architektúry sas, Balassov palác, panská 15, 
Bratislava od 15. novembra do 10. decembra 2011. 

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

cena emila belluša 2011

prezídium sas na zasadnutí 10. marca udelilo cenu emila 
Belluša 2011 „in memoriam“ rastislavovi janákovi za 
celoživotné dielo v oblasti architektúry.

slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční  
15. novembra 2011 v Zrkadlovej sieni primaciálneho 
paláca v Bratislave. 

výstava laureáta bude v Galérii architektúry sas, 
panská 15, Bratislava od 14. 12. 2011 do 15. 1. 2012.

realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  
príspevkom mk sr.

cena Jozefa Lacka 2010/2011

porota ceny prof. jozefa lacka 2010/2011 zasadala 13. 9. 
v zložení: Ľubomír Boháč (predseda poroty), miloš juráni, 
Štefan polakovič, eva oravcová (tajomníčka poroty).

cenu udelilil michalovi GanoBiakovi, absolventovi 
Fa stu Bratislava; odmenu pro huma kataríne 
Šimončičovej, absolventke Fa stu Bratislava; odmenu 
pro Futuro ondrejovi kurekovi, absolventovi ka vŠvu 
Bratislava; odmenu pro art udelili jurajovi lutiŠanovi, 
absolventovi ka svF stu Bratislava.

slávnostné odovzdávanie cien a vernisáž výstavy sa 
uskutočnia 27. októbra 2011 v sieni dušana jurkoviča 
v Bratislave.

výstava v Galérii architektúry sas, panská 15, 
Bratislava potrvá do 11. novembra. 

kurátorka výstavy: eva oravcová. 
realizované v spolupráci s Fvu a s finančným  

príspevkom mk sr.

architekt Ladislav rado

princípy architektúry sú absolútne
dielo slovenského architekta v usa a Japonsku

spolok architektov slovenska, Fond výtvarných umení, 
Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí pozvali záujemcov 
6. októbra na otvorenie výstavy architekt ladislav rado.
Úvodné slovo mal Štefan Šlachta.

o živote a diele architekta hovoril peter lizoň, Faia.
kurátorom výstavy je peter lizoň.
výstava architekt ladislav rado v Galérii architektúry 

sas, Balassov palác, panská 15 Bratislava potrvá  
do 21. októbra 2011.

otvorené denne, okrem soboty a nedele od 11.00 do 
17.00 h.

obnova balassovho paláca

ministerstvo kultúry slovenskej republiky, v rámci granto-
vého systému, poskytlo spolku architektov slovenska 
dotáciu na podporu realizácie prípravnej dokumentácie 
určenej na obnovu hlavnej fasády Balassovho paláca. 
prípravná dokumentácia bude obsahovať reštaurátorský, 
umelecko-historický a architektonicko-historický výskum. 
výskum budú realizovať v období od septembra do 
decembra 2011. 

Literárna súťaž 

výsledky a odovzdávanie cien literárnej súťaže moje 
mesto BudÚcnosti sa uskutoční v rovnakom termíne – 
súbežne s odovzdávaním cien prof. jozefa lacka –  
27. októbra 2011 v sieni dušana jurkoviča sas.

realizované v spolupráci s British council a združe-
ním archimera. 

dve výročia fakulty architektúry 
stu v bratislave 

Fakulta architektúry stu v Bratislave si tento rok pripo-
mína 35. výročie svojho založenia a súčasne 65 rokov 
výučby architektúry na stu. výročie si budeme pripomínať 
v priebehu akademického roka 2011/2012 rôznymi podu-
jatiami. vo štvrtok 20. októbra 2011 sa bude konať kolok-
vium venované téme: „charakter súčasnej architektonickej 
školy a architektonického vzdelávania“, na ktoré srdečne 
pozývame celú architektonickú obec. súčasťou sú pred-
nášky a panelová diskusia na témy z oblasti architektonic-
kého vzdelávania a bohatý sprievodný program (projekt 
1x1- alexy&alexy, recepcia a hudobný program).
podrobný program nájdete na www.fa.stuba.sk.

program kolokvia
14.00 kolokvium (aula Fa stu)
téma: Vzdelávanie v oblasti architektúry
Fu tu košice – juraj koBan; Fa vut Brno – josef 
chYBík; vŠvu Bratislava – imrich vaško a peter stec; 
Fuaa tu liberec – Bořek Šípek; zástupca Fa čvut praha
téma: kontexty architektonického vzdelávania
svF vŠB tu ostrava – darja kuBečkovÁ skulinovÁ; 
FZki nitra – roberta ŠtĚpÁnkovÁ; Fud ujep Ústí/
labem – tomáš pavlíček; svF stu Bratislava – alojz 
kopÁčik; svF vut Brno – alois novÝ, csc
19.00 projekt 1X1 – alexy&alexy / diskusia (ateliér (-1))
21.00 sprievodný program (ateliér (-1))

zomrel Imre makovecz
1935 – 2011

v Budapešti zomrel 27. septembra svetoznámy maďarský 
architekt imre makovecz. Bol tvorcom regionálnej „živej“ 
organickej architektúry, zakladateľom ateliéru makona 
a autorom pozoruhodných diel, ktoré mali v sebe veľmi  
silný filozofický náboj a neopakovateľnú atmosféru. kultúrny 
dom v sarospataku, obradná sieň na cintoríne Farkasrét 
v Budapešti, kostol v paksi, pavilón v seville a ďalšie sa stali 
inšpiráciou pre architektov na celom svete. so slovenskom 
ho spájalo priateľstvo s mnohými architektmi a umelcami. 
v roku 1983 mal prvú prednášku na Fakulte architektúry 
stu, spolupracoval na projektoch v dunajskej strede. 
viacerí slovenskí architekti pôsobili v jeho ateliéri.

prezentácia knihy

v priestoroch siene dušana jurkovica sas sa uskutoční  
9. novembra prezentácia knihy – jana pohaničová: 
výnimočné stavby dlhého storočia.

Výstava dialóg s našou tvorbou 

cd team, architekti viktória cvengrošová a virgil droppa 
st. pozývajú na vernisáž výstavy dialóg s našou tvorbou, 
ktorá sa uskutoční 17. októbra 2011 o 15.00 h. vo vesti-
bule Fakulty architektúry stu, nám, slobody 19, 
Bratislava. výstava potrvá do 28. októbra 2011. 

Výstava Vitajte v panelstory! 

hromadná bytová výstavba v bratislave 1955 – 1995
od 9. 11. 2011 do 13. 1. 2012 – výstavný priestor 
Ústarch sav dúbravská cesta 9, areál sav patrónka.

slávnostné otvorenie s prednáškami 8. 11. 2011 
o 17.00 h. 

expozícia vychádza z aktuálnych výskumov oddelenia 
architektúry Ústarch sav a objasňuje historické súvis-
losti vzniku bratislavských sídlisk a osobnosti, ktoré za 
ním stoja. súčasťou výstavy je aj inštalácia a objekty 
výtvarníka tomáša džadoňa.
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s e p t e m b e r  2 0 1 1

 2. 9. 1961 Ján MADZURA Púchov 50
 7. 9. 1941 Peter GÁBOR Košice 70
 8. 9. 1946 Peter KRUČAY Považská Bystrica 65
 8. 9. 1956 Dušan KREPOP Bratislava 55
11. 9. 1956 Jozef BAČINSKÝ  Prešov 55
18. 9. 1941 Marian LUPTÁK Bratislava 70
23. 9. 1951 Ivan KEPKO Bratislava 60
23. 9. 1951 Ladislav PREKOP Bratislava 60
25. 9. 1919 Vladimír KONEČNÝ  Bratislava 95
27. 9. 1941 Jozef DIŽKA Banská Bystrica 70
30. 9. 1951 Heinrich KUPEC Bratislava 60

o k t ó b e r  2 0 1 1

 2. 10. 1936 Viliam DUBOVSKÝ  Bratislava  75
 2. 10. 1956 Jiří ZLÁMAL Bratislava 55
 3. 10. 1956 Ivan MASÁR Bratislava 55
 4. 10. 1961 Miroslav EGYED Bratislava 50
 7. 10. 1956 Jaroslav MEHEŠ Bratislava 55
 8. 10. 1951 Peter KASANICKÝ  Bratislava 60
15. 10. 1931 Ladislav ROŽÁNEK Žilina 80
25. 10. 1941 Ivan MARKO Bratislava 70
27. 10. 1936 Milan KALINOVSKÝ  Košice 75
28. 10. 1926 Jaroslav RAJCHL Bratislava 85
29. 10. 1936 Eva JÁCHIMOVÁ Bratislava 75

Srdečne blahoželáme

j u b i l e á



jan kaplický: vlastní cestou.  
pozvánka na výstavu

rekonštrukcia a dostavba 
Zimného štadióna v Bratislave 
Generálny projektant:  
Fischer spol. s r.o.
Foto: pavel meluš

výstava proudy avantgardy.  
osa Brno-Žilina
autor expozície: dušan mellner
Foto: miloš strnad

v čísle 3/2011

jan kaplický: vlastní cestou.  
sprievodný blok k výstave  
v galérii danubiana.

diskusia o Zimnom štadióne  
ondreja nepelu v Bratislave. 
diskutujúci: dušan Fischer,  
ingrid konrad, Bohuš kováč,  
katarína Boháčová

výstava proudy avantgardy.  
osa Brno-Žilina. 
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