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Ján Bahna
Po obnove hradu je aj budova
parlamentu celkove akceptovaná.
Svojou relatívne neutrálnou hmotou
priznáva nadradenosť historickej
dominante, ktorá ovláda dunajský
koridor.
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Peter Jurčovič
Všetci vieme, čo narobí vietor,
keď sa dostane do lievika
spôsobeného nevhodným
umiestnením budov. Je to bolesť
veľkého množstva našich ulíc.
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Capital Gate má možno skutočne
byť novým tromfom tohto súboja,
lebo to „naj“ má vo svojom
zadaní – byť najšikmejšia.
Prekoná štvorstupňový odklon
svetového unikátu, veže
v talianskej Pise o štrnásť
stupňov!

Synagógy tvoria súčasť nášho kultúrneho dedičstva.
Veľa z nich v povojnovom období zaniklo. Viaceré sa
používali na iné skôr nevhodné účely. Niektoré boli
postupne rekonštruované a využívané pre kultúrno-spoločenské aktivity. Po dlhých rokoch je nádej, že
naša najvýznamnejšia synagóga v Žiline od svetového
architekta Petra Behrensa sa dočká rekonštrukcie.
Občianske združenie „Truc sphérique“ predstavilo
v priestoroch Spolku architektov Slovenska projekt
jej obnovy. V Leviciach sa dokončuje rekonštrukcia
ortodoxnej synagógy, ktorá by po obnove židovskej
školy mala byť súčasťou multifunkčného kultúrneho
centra.
J. M. Bahna
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Dátové centrum Slovak Telekom
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Rekonštrukcia neologickej synagógy
v Žiline
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Rezidenčná vila, Bratislava
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K veci...
K histórii nášho
parlamentarizmu
V Budapešti sa konalo slávnostné zasadanie architektov,
prezídia UIA a hostí zo sveta pri príležitosti 110. výročia
smrti autora maďarského parlamentu, architekta Imre
Steindla. Bola to dôstojná udalosť. Steindl bol významná
osobnosť stredoeurópskeho rozmeru. Jeho budapeštian
sky parlament je symbolom Uhorského kráľovstva, kto
rého súčasťou sme boli aj my. Do podunajských krajín
priniesol parlamentnú kultúru. V budapeštianskom parla
mente je integrovaný aj kus našej parlamentnej histórie.
Zástupcovia z V4 i niektorých európskych krajín prezen
tovali na tomto fóre svoje parlamenty.
Po obsadení Budína Turkami sa stala Bratislava
hlavným mestom Uhorského kráľovstva. Od roku 1536
do 1848 bola sídlom aj Uhorského stavovského snemu.
Od roku 1541 do 1783 boli v korunovačnej veži bratislav
ského hradu uložené korunovačné klenoty Uhorska.
V Bratislave boli v rokoch 1536 až 1830 v gotickom
dóme sv. Martina korunovaní aj uhorskí králi a kráľovné.
V budove terajšej Univerzitnej knižnice sídlila v rokoch
1570 až 1781 Uhorská kráľovská komora, teda minister
stvo financií. Pre Bratislavu sa vtedy vládnúci Habsbur
govci rozhodli z dôvodu dobrej dostupnosti a výhodnej
situácie vo vzťahu ku Viedni.
Uhorské snemy sa postupne konštituovali v 13. a 14.
storočí. Boli rozdelené na hornú a dolnú snemovňu.
Rokovací poriadok sa postupne vyvíjal. V sneme zasadala
vysoká i stredná šľachta, kráľovskí úradníci a neskôr aj
zástupcovia kráľovských miest. Posledný Uhorský snem,
ktorý mal revolučný charakter sa konal v marci 1848.
Od roku 1847 tu zastupoval Slovákov Ľudovít Štúr.

Na tomto sneme sa stretli v konfrontácii s Ľudovítom
Košútom. Tu sa začali pre Maďarsko a Slovensko písať
nové dejiny. Maďarská revolúcia vyústila k Rakúsko –
Uhorskému vyrovnaniu. Slováci založili vo Viedni Sloven
skú národnú radu, ktorá začala presadzovať práva sloven
ského národa na samostatnosť.
Po vyrovnaní zastupovali Slovákov na sneme volení
zástupcovia v rôznom počte, od 1. do 7. poslancov.
Prvá svetová vojna priniesla rozpad Rakúsko – Uhorskej
monarchie. Konštituovala sa druhá Slovenská národná
rada, ktorá sformovala a predniesla 30. 10. 1918 v Martine
Deklaráciu Slovenského národa, čím sa prihlásila k novo
vzniknutému Československu. Táto idea federácie sa roz
plynula v prvej republike, ktorá inklinovala k vytvoreniu
jednotného československého národa.
Po vzniku Slovenského štátu sa konštituoval Snem
slovenskej republiky. Jeho slávnostné zasadania sa usku
točňovali v aule Univerzity Komenského. Pravidelne
zasadal snem v budove bývalého župného domu, kde
sedelo predsedníctvo snemu pod hákovými krížmi.
Oslobodením Československa sa v roku 1945 obnovila
Slovenská národná rada. V socialistickom režime preží
vala do roku 1968, kedy sa obnovila idea federalizácie
a aj inštitúcia SNR. V tých rokoch bol rekonštruovaný
hrad. Profesor Vilhan rekonštruoval župný dom a v jeho
zasadačke zasadala národná rada až do realizácie novej
budovy nad Dunajom.
História výstavby novej budovy SNR sa začala písať
niekedy začiatkom sedemdesiatych rokov. Podhradie
už bolo zbúrané. Stál nový most. Podpredseda národnej
rady zvolenej už v rokoch „normalizácie“ sa vyjadril:
„Keď nepostavíme novú SNR my, povstalecká generácia,
tak ju nepostaví nikto“. Vtedy to znelo komicky. Dnes by
som to za komické nepovažoval. Pochybujem, že by sa
našli peniaze na výstavbu parlamentu, keď nedokážeme

Návrhy na tohtoročný 48. ročník Ceny Dušana Jurkoviča treba podávať do 30. 6. 2012 (vrátane).
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komplexne zrekonštruovať hrad. V roku 1972 SNR vypí
sala súťaž na budovu sídla Slovenskej národnej rady
na dunajskom nábreží medzi Vodnou vežou a kúriami.
Tu sa ešte živila idea parlamentu na dunajskom nábreží.
Súťaž vyhral kolektív ŠPTU s vedúcim kolektívu architek
tom Jendrejákom. Súťažilo asi 6 vyzvaných kolektívov,
napríklad I. Gürtler s J. Talašom, I. Matušík s kolektí
vom... Potom si však naša generalita uvedomila, že parla
ment by tu stál ponížený v „podzámčí“ pod kráľovským
hradom. Preto sa začalo uvažovať o jeho výstavbe na plo
che vedľa hradu. Tu sa opäť vynorili úvahy o hierarchii.
Čo má byť dôležitejšie, či historická dominanta hradu
alebo symbol socialistickej súčasnosti? Architekt Milučký
s kolektívom, ako projektant celého hradného kopca, spra
coval štúdiu parlamentu na parcele vedľa hradu. Ďalšie
tímy skúšali dostavby hradu v postmoderných a historizujú
cich formách. Milučký predstavil nakoniec verziu pod úrov
ňou terénu, ktorá nezasahovala do siluety hradu, čo asi
nebolo pre vládnúcu oligarchiu prijateľné.
V roku 1985 sa investor vrátil k víťaznému kolektívu
zo súťaže v roku 1972. Tím ŠPTÚ architekta Jendrejáka
spracoval v roku 1985 štúdiu, ktorá bola podkladom pre
projekt. Výstavbu sprevádzali protesty zelených občian
skych združení „Bratislava nahlas“. Budova sa postupne
dokončovala až prišiel november 1989. Vtedy padali
rôzne úvahy ako využiť dokončovanú budovu. Mala tam
byť Dunajská univerzita a podobne. Nakoniec s menšími
úpravami sa budova začala užívať a zažila svoju renesan
ciu pri vzniku Slovenskej republiky ako sídlo Národnej
rady Sovenska.
Nastali však praktické problémy s adaptáciou budovy
pre demokratický parlament. V pôvodnej budove sa
nepredpokladal pluralizmus strán, výborov či klubov.

Parlament sa otvoril aj verejnosti. Poslanci potrebovali
pracovne. Nestačil hotel. Rozhodlo sa, že parkovanie
a pracovne poslancov sa dostavajú v barokovej dostavbe
hradu. Na rekonštruovanom hrade sa postupne obnovili
reprezentačné priestory využívané aj pre parlament.
Takže symbióza s hradom pomohla parlamentu získať
noblesu. V jeho interiéroch je stále cítiť štandard minu
lého režimu. Na začiatku tam bol napríklad oranžový
jekor v hlavnej sále. To bol skoro jediný koberec, ktorý
vtedy existoval na našom trhu. V Budapeštianskom parla
mente je koberec mimoriadny, špeciálne tkaný pre foyer.
Náš parlament vznikol ako nechcené dieťa, ktoré nako
niec je dobré, že vôbec je. Podobne sú na tom aj bratia
Česi. V tom je rozdiel medzi nami a južnými susedmi,
ktorí sa už naučili čo je to parlamentná kultúra. Ich parla
ment vytvoril špičkový dobový architekt vo vtedy trendo
vom slohu s podporou celého národa v čase jeho eufórie.
Po obnove hradu je aj budova parlamentu celkove
akceptovaná. Svojou relatívne neutrálnou hmotou pri
znáva nadradenosť historickej dominante, ktorá ovláda
dunajský koridor. Spoločne s dómom má Bratislava
vhodne rozložené dominanty. Nové vykopávky ešte
potvrdili výnimočnosť hradného brala. Aj v Budapešti
sa medzinárodne hodnotila bratislavská situácia domi
nánt nad Dunajom ako vhodná lokalita pre situovanie
symbolov novej štátnosti. Celý hradný vrch však zostáva
stále torzom. Chýba jasnejšie priestorovo doriešený vstup
do hradu a do parlamentu. Námestie A. Dubčeka je
vlastne parkoviskom a zásobovacím traktom. Pred vstu
pom sa často tlačia autobusy. Chýba prepojenie Dunaja
s hradom. Jasné monumentálne dominanty potrebujú
vybudovanie podnože s menšou mierkou, zrastené
so svahom a zeleňou, nie monumentálne bloky podobné
panelákovým vežiakom, kde chcú novodobí dobyvatelia
kopať zlaté zisky. Tieto vežiaky už mali mať dávno korigo
vanú výšku na šesť podlaží, pretože teraz slúžia novým
investorom ako etalón ešte pripúšťanej výšky. River park
vo forme hradby už prekonal aj ich úroveň.
Náš parlament vstúpil do tretieho tisícročia a čas
postupne zahladzuje jeho minulosť. Aj Slovensko dúfajme
historicky dozreje a postupne si uvedomí potrebu repre
zentačného miesta, ktoré bude jeho značkou v historickej
Európe. Pre svet určite nie sú zaujímavé nahustené obytné
bloky s butikmi a exkluzívnymi bytmi pod hradnou ska
lou, ktoré zakrývajú našu históriu. Zástavba podhradia
bola pôvodne „rastlá“, individuálna s príjemnou menšou
mierkou. Jej ulice a námestia mali výnimočnú atmosféru.
To nedokážu ponúknuť internacionálne fasádne odvary
a unifikované bloky. Alebo, že by to čo ponúkajú develo
peri bola súčasná verzia šľachtických palácov, ktoré sídlili
pod hradom ako v Prahe na Malej strane? Nedostatkom
historického povedomia sa líšime od našich južných
susedov. Dúfam, že je to prejavom našej mladosti. Aj
Maďarom trvalo koncentrované budovanie nového štáto
tvorného národa a národnej kultúry viac ako storočie.
J . M . B ahna
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O krajšom zajtrajšku
sa najlepšie počúva
z úst meteorológa...
Návrh napísať svoje postrehy o architektúre a urbanizme ma trocha prekvapil, no po krátkom uvažovaní,
či sa do toho pustiť, až tak úplne nezaskočil. Veď ako
meteorológ mnohé „nástrahy“ toho, čo sa nepochopiteľne postavilo, stavia a je zdrojom potenciálneho,
ba už aj prejavujúceho sa nebezpečenstva pre ľudí,
dobre poznám; ako bežný človek sa zasa denne stretávam so všeličím práve z tejto oblasti, čo mi strpčuje
život. Ale nemám len takýto pohľad. Viem oceniť aj
krásu architektúry, príjemne sa cítim na prívetivých
miestach a viem sa potešiť z vydareného projektu
či zastavaného územia.
Zostaňme zatiaľ pri tej meteorológii. Mám pocit,
že si ešte dostatočne neuvedomujeme, do akej miery
práve počasie, respektíve poveternostné podmienky,
ovplyvňujú hygienu bývania. Napríklad taký elektrický
smog. Zemeguľa je jeden veľký kondenzátor, obklopuje
ju ionosféra vo výške približne 60 – 500 kilometrov.
Medzitým je jedno veľké elektrické pole, v ktorom sa
pohybujeme. Názorne by som povedal, že ľudia žijú
na zemi na podobnom princípe ako lastovičky sediace
na drôtoch elektrického vedenia. Keď sa sťažujeme, že
sa necítime dobre, vôbec to nemusí súvisieť s klesajúcim či stúpajúcim tlakom, ale ovplyvňujú nás aj elektrické vlastnosti vzduchu, ktoré súvisia so zmenami
počasia, prechodom teplého, respektíve studeného
frontu – prichádzajúci vzduch je elektricky nabitý
a často negatívne ovplyvňuje stavy v ľudskom tele,
ktoré pracuje na základe elektrochemických vzruchov
(napríklad, vtedy sa zvýši riziko infarktov, prudko sa
zmení zrážanlivosť krvi a podobne). Stav vzduchu
nemôžeme ovplyvniť, riadi si ho príroda, čo však
môžeme ovplyvniť, je práve nebezpečný elektrický
smog. Pýtam sa, prečo ešte cez Bratislavu vedú drôty
vysokého napätia? Sú zdrojom naakumulovanej obrovskej energie, ktorá na nás vplýva veľmi negatívne, spôsobuje civilizačné choroby, depresie... Dokonca vedci
už začali hovoriť o alergii na elektromagnetické žiarenie. To vysokonapäťové vedenie malo byť už dávno
preč, odklonené od mesta! Ktovie, ako sa budú po
pár rokoch bývania cítiť obyvatelia Čiernej vody
pri Vajnoroch, kde prebieha nová výstavba priamo
pod takýmto 400 kV vedením...
Pristavme sa pri doprave, veď aj na nej majú svoj
podiel stavitelia, architekti. V uliciach našich miest
viazne a kolabuje doprava – ako to, že neb udujeme
dopravné obchvaty miest? To asi nie je otázka na architektov, tí to zaiste majú detailne naprojektované, avšak
prečo ich projekty ležia na stoloch? Nehovorme len
o znečistenom ovzduší znásobenom výfukovými
plynmi, a ani o pohodlí či časovom strese všetkých,
čo sa potrebujú presúvať, hovorme predovšetkým
o bezpečnosti takéhoto upchatého mesta: To sa bude
musieť stať niečo veľmi vážne, keď sa nebudú dať operatívne a veľmi rýchlo využiť záchranné a iné dopravné
prostriedky, aby sa s výstavbou nevyhnutnej zokruho-

vanej cestnej siete – napríklad okolo Bratislavy –
tým myslím najmä urýchlené vybudovanie tunela pod
Karpatmi, ale nielen okolo nej, pohlo? Naozaj sme za
vyše 20 rokov neboli schopní posúdiť priority?
Poďme trošku na sídliská – je ich plné Slovensko.
Pristavím sa pri jednom, nad ktorým nepochopiteľne
krútim hlavou: Ako mohli na kopec postaviť vysoké
paneláky Dlhých dielov? Ide o mimoriadne veternú
oblasť v lokalite Záhorskej nížiny. Tie vežiaky sú prefukované, straty tepla musia byť obrovské. O komforte
bývania určite nemožno hovoriť. Tu nemali paneláky
čo robiť – ak sa žiadala výstavba, tak len nízke domy so
šikmými strechami „zarezané“ do prírodného prostredia. Vietor je vôbec veľký fenomén – aj pri architektonických návrhoch musí byť zohľadňovaný jeho prevládajúci smer. Všetci vieme, čo narobí vietor, keď sa
dostane do lievika spôsobeného nevhodným umiestnením budov. Je to bolesť veľkého množstva našich ulíc.
Ako meteorológ však vidím vo vetre aj značné pozitívum pre naše hlavné mesto – tým, že je Bratislava
takto prirodzene prefukovaná, znečistený vzduch sa tu
nezdrží, odveje ho preč. Takže radšej nech fúka, aby
sme sa nedusili...
Keď už som pri počasí, len tak na okraj (lebo aj to
by mali už zvažovať aj architekti): Stredná Európa prestáva byť pokojným vyrovnaným priestorom na život.
Pokračuje totiž globálne otepľovanie, posúvajú sa klimatické pásma viac na sever, takže nás čaká to, na čo
nie sme pripravení – ani ako ľudia, a pripravené nie je
ani prostredie. Pripravme sa aj na novodobé sťahovanie národov. Nechcem „strašiť“, ale nebezpečné budú
najmä choroby, ktorým sa darí v teple tropických
oblastí, a proti ktorým absolútne nie sme odolní...
Zvyšuje sa vlna prisťahovalcov z krajín, kde sú nemoci,
ktoré sme my už úplne vykynožili a už sa proti nim
aj prestalo očkovať. Osobne si myslím, že my starousadlíci v tejto oblasti sa nebudeme brániť, ale dobrovoľne začneme utekať smerom severnejšie... Možno
to nebude otázka pre naše deti, no vnuci či pravnuci
by už mali byť pripravení. Kam by som sa vybral ja?
Do Kanady, do oblasti jazier – je tam čisté životné
prostredie a na tých -30 v zime a +30 stupňov v lete
sa dá celkom úspešne zvyknúť.
Ešte by som sa rád zmienil o zeleni. Nejde len o to,
že je príjemná a estetická, ale najmä sa stará o zdravší
život. Zeleň výrazne ovplyvňuje klímu mesta, dokonca
zásadne. Počuli ste už výraz ostrov tepla? Čím väčšie

mesto, tým v letných horúčavách vyžaruje viac energie
– neizolované budovy vyžarujú teplo von, ulice sú
samý betón a asfalt – opäť kumulovanie tepla, ktoré
nemá kedy vychladnúť. Nastáva prehrievanie (zmenšuje
sa smerom von z centra, kde už vplýva nezastavaná príroda), čiže centrum je podstatne horúcejšie ako okraj
mesta. Hoci sa to nezdá, ale aj zaasfaltované, zasklené
a zabetónované mesto nahráva globálnemu otepľovaniu. Veď čím viac sa mesto prehreje, tým vznikajú väčšie oblaky, búrky, väčšie extrémy počasia. Jednoducho:
Aj tu sa odkláňame od prírody, ktorá nám to spočíta.
A to už nehovorím o vysúšaní močiarov pred desiatkami rokov a o podobných nezmysloch. Čo robíme
teraz? Opäť sa usilujeme o ich obnovenie. Prečo by
v mestách, keď sme si už zabetónovali zem, nemohli
byť zelené plochy na strechách? Iste by sa našiel spôsob, aby strechy nezatekali, ba naopak, aby sa tam
zachytávala tak prepotrebná voda, ktorá dnes kanálmi
ihneď odtečie a neplní v mestách úlohu tvorcu životného prostredia. Spomeňte si na letnú búrku – spadne
obrovské množstvo zrážok, voda ihneď bez využitia
odtečie, nemá kam vsiaknuť, a potom máme zasa
obdobie sucha.
Vráťme sa však k architektúre. Možno by sa aj pri
architektonických plánoch žiadala ešte užšia spolupráca s meteorológmi. Viem, že najmä keď ide o komplexnejšiu výstavbu väčšieho územia, sa isté štúdie
zohľadňujúce počasie pripravujú. Meteorologické
hľadisko zohráva veľmi významnú rolu pri rizikových
stavbách. Napríklad pri príprave výstavby jadrových
elektrární sa musí desať rokov skúmať jeho dosah
v danom území, postaví sa tam meteorologická stanica
a skúma počasie. Urobí sa meteorologický prieskum,
štúdia, podľa jej výsledkov sa napríklad určí vzdialenosť komínov, ich výška a podobne.
Ako laik vnímam architektúru predovšetkým pocitovo. Zaujíma ma, ako sa mení Slovensko.
Samozrejme, sú stavby, ktoré sa mi vyslovene páčia,
spomeniem napríklad objekt zvláštneho oblúkovitého
tvaru na rohu Dunajskej ulice v Bratislave. Pre mňa
je podstatné aj prirodzené zosúladenie stavby s už
existujúcim prostredím – a práve tu cítim, že to vyšlo.
V Bratislave vyrástlo veľa výškových budov, z Koliby,
kde som vzhľadom na svoju profesiu veľmi často, je na
mesto dobrý výhľad, a pozornosť pútajú práve výškové
stavby. Neviem zhodnotiť, či sa nám darí vytvoriť
„ostrov“ manhattanského typu, nemyslím, že by bolo
rozumné pokračovať vo výstavbe roztrúsene po celom
meste. Vysokým stavbám sa nedá vyhnúť, podľa mňa je
dôležité, aby sa logicky sústredili v istom vymedzenom
priestore. Napríklad od Polusu smerom k Národnej
banke Slovenska a Ružinovu. Ale inde nech sa berie do
úvahy to, čo už v meste máme. Z môjho pohľadu nepôsobí dobre, ak sa k starej osobitej architektúre s relatívne nízkou výškou postaví niečo veľmi moderné,
číhajúce do neba... To sú však iste problémy všetkých
architektov a urbanistov na celom svete. A tých problémov je určite viac.
Peter Jurčovič
RNDr. Peter Jurčovič vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK
v Bratislave. Od skončenia štúdií sa profesionálne venuje meteorológii. Ako prvý meteorológ na Slovensku podniká v meteorológii
a založil prvú súkromnú meteorologickú firmu na Slovensku.
Uviedol na tv-obrazovku prvé televízne rosničky a dnes už hovorí,
že tam nemajú čo hľadať. Informácie o počasí majú podávať dobre
mediálne pripravení meteorológovia. Verejnosť si zaslúži plnohodnotnú informáciu od odborníka.
Poskytuje kvalitné predpovede počasia pre všetky médiá,
dopravu, poľnohospodárov, energetiku, rekreačné oblasti atď.
Kontakt: meteoservis@meteoservis.sk. Publikuje, autorsky pripravuje a moderuje televízne relácie o počasí.
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Predstavujeme

Dátové centrum
Slovak Telekom
Račianska ulica,
Bratislava

Investor: Slovak Telekom a.s.
Autor: Jaroslav Kilián
Odborná spolupráca:
Miloš Djuračka
Statické riešenie: Pavel Čížek
Konzultant pre informačné
technológie: Ján Mihálik
Generálny dodávateľ stavby:
IBM Slovensko s.r.o.
Realizácia: 9. 2010 – 5. 2011
Stavba dátového centra Slovak Telekom
v Bratislave je príkladom úzkej tvorivej
spolupráce medzi architektom, technológom a statikom. Vysoké nároky
investora na bezpečnosť, spoľahlivosť
a dostupnosť budúcej prevádzky informačných systémov stanovili rámec pre
dispozičný, priestorový a konštrukčný
koncept stavby. Výsledná architektonická forma zámerne reflektuje zatvorenosť bezpečného betónového kubusu
technologických prevádzok ako kontrast
k navonok otvorenej časti modulu určeného pre dohľad a personálny servis
datacentra.
Stavba má štyri nadzemné a jedno
podzemné podlažie. Z toho tri podlažia
slúžia pre výpočtové sály o celkovej
výmere 1200 m2 a dve pre podpornú
infraštruktúru. Dispozičné riešenie
stavby vychádza z požiadavky na segregáciu prístupových práv užívateľov služieb informačnej technológie, správcov
informačných systémov a správcov
systémov podpornej technickej
infraštruktúry. Navrhnutý komunikačný
systém umožňuje bezpečný a bezbariérový prístup pre budúcu inštaláciu
zariadení informačnej technológie.
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Z pohľadu environmentálneho, po
stránke architektonickej i technologickej, je návrh založený na voľbe robustných podporných technologických
zariadení (zdroje záložného elektrického
napájania, zdroje chladu), ktoré sú
z dôvodu minimalizácie hlukovej záťaže
do okolia i dôvodu bezpečnosti umiestnené v interiéri stavby.
Výzvou pre návrh nosnej konštrukcie stavby boli vysoké nároky na užitočné zaťaženie stropov, veľké rozpony
a na seizmickú bezpečnosť stavby.
Invenčný návrh konštrukčnej sústavy
monolitického betónu s kazetovými
stropmi so skrytými prievlakmi umožnil
efektívne využitie územne povolenej
výšky stavby, zjednodušenie zakladania
a zvýšenie bezpečnosti stavby proti
zaplaveniu. Navrhnutá konštrukčná
sústava súčasne ponúka vysokú flexibilitu pre prestupy technologických rozvodov.
Materiálové riešenie stavby sa
zakladá na zásade priznania hlavných
konštrukčných materiálov monolitického, pohľadového betónu a režných
murív z betónových tvaroviek s farebným náterom. Všetky technologické
rozvody sú v technologickej časti
priznané na povrchu. Úpravy stien
a podhľadov v personálnej časti sú
sadrové s jemne šedým náterom.
Interiérové zariadenie farebne nadväzuje
na farebnosť výpočtových sál. Exterié
rové povrchy stavby sú realizované
kontaktným zatepľovacím systémom
so šedým štruktúrovaným náterom
v kombinácii s obkladom Fundermax.
Fasádu artikulujú zámočnícke výrobky
a technologické rozvody.
Technologické riešenie je podrobne
popísané a ilustrované na internetovej
stránke investora
http://www.slovaktelekom.sk/dc.
Autor
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Zo sveta

Architektúry
Budapešť
jarný festival
architektúry 2012
Architektúra parlamentov
a dejiny nášho
parlamentarizmu
V Budapešti sa pravidelne koná jarný
a jesenný festival architektúry. Tento rok
bol jarný festival zasvätený osobnosti
architekta Imre Steindla a 110. výročiu
jeho smrti. Steindl – architekt Budapeštian
skeho parlamentu sa narodil v roku 1839
v Pešti. Architektúru študoval vo Viedni
na Technika i na Akadémii u profesorov
van der Nulla, Sicard von Sicardsburga
a Fr. Von Schmidta. Jeho profesori boli
orientovaní na eklektiku, ktorá v tých rokoch
ovládala svetovú architektúru. Steindl bol
vynikajúci študent. Po návrate do Budapešti
začal učiť na Polytechnike v Budapešti od
roku 1870 ako profesor. Po vzore svojho
učiteľa Schmidta bol orientovaný na neogotiku a viedol svojich študentov k poznaniu
pamiatok Uhorska. V kresbách zmapovali
celú krajinu.
Imre Steindl rekonštruoval a dostavoval v duchu korvínskej gotiky pamiatky
v celom Uhorsku. Napríklad kostol
Svätého Egídia v Bardejove a Dóm svätej
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Alžbety v Košiciach. Košice boli mestom,
kde sa po Rakúsko – Uhorskom vyrovnaní
výrazne presadil maďarský národný duch.
Mesto zažívalo stavebný boom až do prvej
svetovej vojny. Najväčším dielom Imre
Steindla, kde sa prejavila naplno jeho
genialita je však Budapeštiansky parlament, ktorý sa začal stavať v roku 1885.
S demokratizačným procesom
v 19. storočí sa v Európe a aj Budapešti
stala aktuálna výstavba parlamentných
budov. Už po revolúcii v roku 1849 sa zjavili prvé projekty. Až po roku 1867 sa však
začala idea parlamentu dostávať k realite.
V roku 1873 vznikla Budapešť spojením
troch miest a v roku 1880 bola vypísaná
architektonická súťaž. Väčšina návrhov
ponúkla projekty v neorenezančnom slohu.
Medzi inými aj Otto Wagner i Fellner
a Hellmer. Steindl sa však inšpiroval Londý
nom a anglickou demokraciou. Parlament
bol slávnostne otvorený k výročiu Millénia
v roku 1896. Kompletne hotový bol až
v roku 1904. Imrich Steindl ho však nevidel,
pretože oslepol a v roku 1902 zomrel. Jeho
dielo vyjadrujúce samostatnosť a suverenitu
národa však po ňom zostalo.
V rámci konferencie boli prednesené
príspevky o histórii objektu. Rokovanie
v monumentálnej sále hornej komory
otvoril predseda maďarského parlamentu.
V ďalšom bloku pokračovali príspevky
hostí. Začalo to Reichstagom z Berlína.
Potom nasledoval škótsky parlament

z Edinburgu od Benedetty Tagliabue a už
zosnulého Enrica Miralesa. Jeho dekonštruktivistická architektúra bola veľmi
drahá a kontraverzná. Sekretár UIA. Michel
Barmaki predstavil libanonský parlament
z Beirutu. Situáciu v Prahe popísala Radka
Sedláková s príbehom Prágrovho parlamentu.
Poľský parlament z Waršavy uviedol
Jerzy Grochulsky. My sme pripravili histó-

riu nášho parlamentarizmu od čias kedy
bola Bratislava hlavným mestom Uhorska,
korunovačným mestom, sídlom Uhorskej
kráľovskej komory a Uhorského stavovského snemu. Tak ako Budapešť aj my
využívame Dunaj ako najvýznamnejší
krajinársky prvok pre situovanie budovy
parlamentu.
J. M. Bahna

Jarný festival architektúry
Budapešť 2012 – druhý deň
Na druhý deň Jarného festivalu architektúry 2012 (JAF) v Budapešti sa 3. marca konal
Medzinárodný kongres architektov v Balassiho inštitúte. Mottom kongresu bolo:
„Jednoduchosť a modernita v architektúre“. Vyše 300 účastníkov kongresu privítal
prezident Zväzu maďarských architektov (MÉSZ) Ernő Kálmán. Úvodný prejav predniesol
Albert Dubler prezident UIA, ktorý hovoril o imperatívoch súčasnej doby pre architektúru,
o ekonomizácii technológii, o racionalizácii využitia energií so zvláštnym zreteľom na
obnovujúce sa zdroje, o dôslednom rešpektovaní prírodného prostredia pri navrhovaní
a počas výstavby osídlení.
Organizátorom prednášok kongresu, ako už tradične, bol vydavateľský dom
literatúry, časopisov a centrála redakcií webportálov v oblasti architektúry: ARTIFEX,
www.artifexkiado.hu, www.tervlap.
hu. Vydavateľstvo aj tentokrát
pozvalo renomovaných architektov
z rôznych kútov sveta a rôznych
generácií.
Úvodnú prednášku do diskusie
predniesla Mariann Simon z Tech
nickej univerzity v Budapešti. Na
niekoľkých príkladoch modernej
svetovej architekúry nastolila otázku,
či meradlom kvality architektúry má
byť aj jej jednoduchosť, zrozumiteľnosť a lapidárnosť riešenia alebo
stačí iba sofistikovaný dizajn
a vyspelosť technológie. Vyslovila
výrok, že minimalita v architektúre
Stephan Behnisch

Dan Phillips

Zsolt Gunther

Anu Puustinen a Herwig Spiegl

Kongresová sála

ešte neznamená aj súčasne aj kvalitu a modernitu, ale je k tomu potrebný predovšetkým
„súlad konceptu a výtvarného zámeru s účelom stavby“.
V rozprave ako prvá vystúpila mladá architektka Anu Puustinen z Fínska, z ateliéru
Avanto architects. Filozofiou ich ateliéru je minimalizmus v architektúre pre vyzdvihnutie
kvalít okolitého prostredia a ducha poslania vytvoreného priestoru. Ako vynikajúci príklad
tohto prístupu nám predviedla realizáciu pohrebnej kaplnky cintorína v obci Vantaa.
Práce už teraz medzinárodne uznávaného rakúskeho ateliéru AllesWirGut založeného
v roku 2007 čerstvými absolventmi Wien University of Technology nám predstavil Herwig
Spiegl. Ateliér už má za sebou významné realizácie architektúr odpovedajúcich na všetky
základné výzvy súčasnej doby v oblasti energetickej sebestačnosti, kompatibility s prírodným a umelým životným prostredím, popri splnení vysokých nárokov na dotiahnutie vlastného výtvarného zámeru. Ateliér zvíťazil dovedna v štyridsiatich medzinárodných architektonických súťažiach a bol odmenený okrem iných aj medzinárodnou cenou ECOLA Awward
2010. Mňa zaujal predovšetkým ich hypermoderný administratívny komplex v historickom
centre mesta Krems postavený v energeticky pasívnom štandarde.
Architekt Dan Phillips v štáte Texas v USA sa venuje stavaniu domov z plne recyklovateľných materiálov hlavne na prírodnej báze a s minimálnou nákladovosťou. Zaujímavejšia
bola však jeho filozofia vzťahu umelého a prírodného prostredia a človeka ako aktívneho
činiteľa v tomto vzťahu.
Stefan Behnisch zo Stuttgartu, majiteľ architektonických kancelárií aj v USA v Bostone,
a Los Angeles a v Mníchove nám predstavil niektoré svoje realizácie z posledných rokov
tvorené práve v duchu témy kongresu. Sú to stavby, ktoré svojimi jednoduchými ale mar-

Mariann Simon

Albert Dubler

kantnými tvarmi a dokonale zvládnutým použitím materiálov sa obzvlášť citlivo správajú ku
svojmu okoliu a majú tzv. minimálny ekologický footprint. Mňa zaujali hlavne dve jeho
stavby: Ocenárium v Stralsunde lokalizované
v morskom zálive v absolútnom centre historického mesta a predsa vytvárajúce atmosféru
ticha svojimi oblými zvlnenými tvarmi skosených valcovitých hmôt, a Národné centrum
nádorových chorôb v Heidelbergu umiestnené
vo voľne zastavanom území s množstvom
zelene, v ktorom sa vytvára zvláštny kontrast
ťažkých betónových hmôt kubusov vedeckých
pracovísk, terapeutických priestorov a ľahkých
priezračných komunikačných a odpočinkových
priestorov pacientov a ich návštev. O tomto
druhom objekte sme sa pred nedávnom mohli
dočítať aj v slovenskej odbornej tlači.
Britský mág John Pawson bol zastúpený
jeho maďarským partnerom projektu pamiatkovej obnovy opátstva Pannonhalma neďaleko
Győru, Zsoltom Guntherom. Atmosféra
duchovna stredoveku sa prinavráti do starobylých priestorov chrámu síce minimalistickými, ale obzvlášť rafinovanými zásahmi
a nástrojmi.
Na záver by som ešte doplnil Jána Bahnu
v jeho článku o  JAF v Budapešti v tom, že
hosťami festivalu ako aj po iné roky boli čelní
predstavitelia UIA, tentokrát prezident Albet
Dubler, generálny sekretár Michel Barmaki
a viceprezidentka UIA za II. región, Deniz
Incedayi. Okrem konferencie „Budovy európskych
parlamentov a ich urbánny
kontext“ sa konala
v Parlamente aj ďalšia konferencia, a to na tému
„Zachovanie hodnôt historických miest pomocou
hodnotovo založenej
programovej analýzy“. Tieto
dve konferencie boli súčasťou pracovného programu
„Ochrana architektonického
dedičstva a spirituálnych
miest“ UIA pre rok 2012.
Bez nároku na úplnosť poskytnutia prehľadu prednášok k daným témam by som
okrem tých, ktoré uviedol Ján Bahna vyzdvihol
iba tri prednášky, ktoré ma zaujali.
Miklós Kalmár z Technickej univerzity
v Budapešti nám poskytol prehľad kompozičných princípov pri tvorbe architektonických
konceptov niektorých svetoznámych budov
parlamentov, akými sú budova Kongresu
Spojených štátov amerických vo Washingtone
D. C. – Capitolium, komplexu budov Parla
mentu v Londýne a budovy Parlamentu
v Budapešti.
János Brenner zo Spolkového ministerstva
výstavby a rozvoja miest v Berlíne nám predstavil genézu vzniku a osudy budovy Bundestagu
v Berlíne počas jej histórie, ako aj jej súčasný
moderný výraz vtelený do jej historickej substancie.
Sarah van Rompaey a Nina Nedelikov
z Bruselu v mene Pracovnej komisie UIA pre
kultúrne dedičstvo nám predstavili systém kritérií hodnotovo založenej analýzy pre obnovu
historických miest, ktorý demonštrovali na
konkrétnych príkladoch niektorých belgických
miest.
Jozef Istenes
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Capital Gate
v Abú Dhabí
Abú-Dhabí, hlavné mesto Spojených Arabských
Emirátov (asi 1,3 mil. obyvateľov, z toho 80 % cudzích
robotníkov) leží pri pobreží mora na rovine, na jednom
zo skupiny rozľahlých pobrežných ostrovov. Do roku
1958 bolo malým hlavným mestom jedného z Emirátov.
Od roku 1962, keď sa odtiaľ vyviezla prvá ropa, prežíva
obrovský stavebný boom a rastie. Na pravouhlom rastri,
utilitárne, teda nevznikla tu žiadna Brazília Lucia Costu
a Oskara Niemayera. Má množstvo nábreží, výstavné
mestské triedy, prekvapuje ošetrovanou zeleňou a ambicióznym plánom výstavby pre kultúru. Do roku 2012
by sa tu mali objaviť tri múzeá: Guggenheimovo od
Franka O. Gerryho, Súčasného umenia od Zahy Hadid
a Múzeum mora od Tadaa Anda. V roku 2013 na ostrove
Saadiyat potom Nový Louvre od Jeana Nouvela. Sem
zapožičajú svoje zbierky zo samotných Louvre, Museo
d´Orsay a Centro Pompidou. Postupne tam vznikne
samostatná kultúrna ustanovizeň. Pre svoj terén má
mesto zatiaľ tiež pomerne fádnu mestskú siluetou, ktorá
nezodpovedá bohatstvu výstavby posledných desaťročí.
To sa má zrejme zmeniť. Na rôznych miestach je mesto
dopĺňané nielen jednotlivými, ale aj komponovanými
skupinami výrazných vertikál. Zatiaľ to pôsobí ako cielený zámer a vzdialene pripomína výstavbu Moskvy
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, kde sa na
význačných miestach mesta realizovali vertikály, ktoré
mali jej plochej zástavbe vdýchnuť mestský charakter.
Azda tento proces v Abú Dhabí ustrážia.
K nemu iste patrí aj zámer „osvieženia“ výstavby na
Al Khaleej Al Arabi St, niekoľko kilometrovej nábrežnej
triedy, súčasne označovanej za 30th St alebo Coast Rd.
Tu, medzi Zayed Sports City a Zayed Military Hospital
je postavené Výstavisko Abu-Dhabi National Exhibition
Centre. Jeho súčasťou je krytá „prehliadková“ tribúna,
orientovaná k nábrežnej triede a predsadená pred nudný
a dlhý múr bloku výstavných hál. Na jej konci vybrali
pozemok na realizáciu Capital Gate, na svete najšikmejšej, stošesťdesiat metrov vysokej, pôdorysne elipsovitej
(odklon od kolmice 18 stupňov, 35 podlaží) výškovej
budovy pre administratívu výstaviska a päťhviezdičkový
hotel Hyatt (189 izieb). Mala sa napojiť na spomínanú
tribúnu, zjednotiť výraz celku, zdôrazniť tak význam
výstaviska a stať sa ikonou nábrežia. To sa určite podarilo, bolo to zrejmé už po opláštení konštrukcie budovy.
Všetko malo byť dokončené k Svetovej konferencii
o využití energie, ktorá sa v Abú Dhabí konala v minulom roku. Ku koncu apríla 2011 sa už upravovalo
okolie, aj keď rok predtým bola stavba konštrukcie výškovej časti budovy len niekde okolo piateho podlažia.
Čo sa v apríli dialo vnútri, nebolo vidno, je však isté,
že interiér bude na realizáciu veľmi pracný. Každá izba
hotela i priestory pre administratívu sú totiž v každom
poschodí rozmerovo odlišné. Obvyklé pevné vertikálne
železobetónové nosné jadro výškového objektu je
zvislé. Šikmosť objektu vytvárajú zasklené diagonálne
nosné oceľové obvodové konštrukcie, vytvárajúce
v hornej časti hlboké átrium. Žiadne podlažie sa neopakuje. Či sa uplatní takmer miestna zvyklosť, že za fasádou architektúry kozmického veku je navrúbľovaný interiér Rozprávok tisíc a jednej noci, sa dozvieme...
Budovu projektovala, tak ako je to v Spojených
Arabských Emirátoch obvyklé, obria kancelária, v tomto
prípade britská firma RMJM, ktorá sa nie tak dávno
spojila s prinstonskou Hillier Architecture. Má teraz
okolo 1100 zamestnancov. Funguje už štyridsať rokov
a uplatnila sa v súťaži. Je to jeden zo svetových projekčných gigantov, prezentujúcich sa tam, kde „petrodoláre“
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Silueta Abú Dhabí sa mení skutočne rýchlo. Často si nové výškové objekty aj zbytočne konkurujú

Existuje však aj skupina, zámerne komponovaná

To, či je výstavba vertikál skutočne zameraná na premenu mesta,
vzbudzuje aj pochybnosti

iniciujú zámery výstavby. Naposledy rozvírili hladinu
návrhom mrakodrapu Ochta pri historickom centre
Petrohradu. Meno architekta sa zatiaľ neobjavuje, azda
ho prinesú revue architektúry, ktoré iste RMJM, po
dokončení Capital Gate, celosvetovo zaplaví sugestívnou detailnou informáciou. A azda sa tiež dozvieme,
prečo si efektne zrkadliaci celozasklenený objekt, pripravovaný k Svetovej konferencii s témou využitia energie, túto tému zrejme vôbec nevšíma. Tú slnkom najexponovanejšiu fasádu pred slnkom väčšmi zakrýva,
o fotovoltaike nie je zmienok, čo prekvapuje.
Capital Gate v Abú Dhabí si však pozornosť skutočne zaslúži. Nie preto, že je podľa šuškandy odpoveďou miestnej honorácie v chvályhodnom súboji honorácií miest Dubaj a Abú Dhabí o architektonicko – stavebné svetové „naj“. (Emiráty sú jedným z mála petrodolárových štátov, kde sa nezbrojí.) Pripomeňme si, že
Spojené Arabské Emiráty sa pripravujú na dobu, keď
vyschnú ich zdroje ropy tak, že chcú premeniť krajinu
na centrá turizmu, rekreácie, zábavy aj kultúry. Existujú
tu ambiciózne plány výstavby múzeí a kultúrnych komplexov a vo veľkom sa realizujú prímorské rekreačné
strediská, keď už bola vybudovaná bohato dimenzovaná
diaľničná sieť v celej krajine. Každé väčšie mesto tu má
medzinárodné letisko, niektoré v dimenziách pre megalopolia. Dubaj začal s výstavbou umelých ostrovov
(ktoré Abú Dhabí od prírody má), postavil letisko s tristoštyridsiatimi odletovými bránami, má prvý sedemhviezdičkový „plachetnicový“ hotel Al Arab, má najvyššiu
– 828 metrov vysokú budovu sveta Burdž Chalífa, vedľa
neho Dubaj Mall, najväčšie nákupné centrum sveta,
automatizované metro, má najdlhšiu – 1,6 kilometrovú
budovu sveta, zahŕňajúcu Hipodrom s hotelom Maydan,
v ďalšom nákupnom centre 400 metrov lyžiarskych zjazdoviek rôznej obtiažnosti. Naproti tomu Abú Dhabí,
hlavné mesto Emirátov má zasa najväčšiu mramorovú
mešitu sveta s 82 kopulami a najväčším kobercom
a lustrom na svete. Má Zayed Sports City so Zayed
štadiónom, najväčšiu vlajku Emirátov, futuristický most
Sheik Zayed Bridge, Autodrom F1 s hotelom Yas Marina,
Najväčšie prestrešenie zábavného centra so znakom
Ferrari na svete a ide otvoriť jedinečný kruhový mrakodrap v rekreačnej štvrti Bragha.
Capital Gate má možno skutočne byť novým tromfom tohto súboja, lebo to „naj“ má vo svojom zadaní –
byť najšikmejšia. Prekoná štvorstupňový odklon svetového unikátu, veže v talianskej Pise o štrnásť stupňov!
A tu v Abú Dhabí postavili poriadnu výškovú budovu,
nielen vežu. Možno to nebolo až tak zamýšľané, ale iste
sa stane frekventovanou témou komentujúcou súčasné
dianie aj v architektúre.

Nafotografovať Capital Gate, v turistickom rytme zblízka
pri poctivých 40. stupňoch, je problém. Do výšky sa úbežníky
zbiehajú, objekt naťahujú a vyrovnávajú. Skresľujú tak fakt,
že je skutočne riadne naklonený

Oko vždy sklzne na fasádu. Pôsobí až nadskutočne sugestívne

Na zábere celku, spolu so zakomponovanou už existujúcou
tribúnou je cítiť neželané. Jemný prach púštneho piesku sa
usadzuje všade. Efektné zasklenia fasády potom plne zapôsobia,
len keď je obloha bezmračne modrá. Pravda, tú vertikálu Coast
Road v Abú Dhabí skutočne potrebovala

Konštrukcia zastrešenia, prechádzajúceho od protislnečnej záclony
fasády nad starú tribúnu pripomína prestrešenie peších promenád
nového výstaviska v Miláne od M. Fuksasa. Ale tam pôsobí
brilantnejšie

Vstup sleduje rytmus nosnej konštrukcie fasády.
Je silne expresívny

Celok z druhej strany. Že objekt na človeka padá cítiť z toho,
že sa na fotografii hore rozširuje. Výstavisko sa zaslúžilo o to,
že cez Coast Road bol vybudovaný aj mimoúrovňový prechod
pre chodcov, čo je vec v tomto meste dosť výnimočná. Skôr je
tu bežné, že tu v rámci stavebného boomu vyrastú v susedstve
zaujímavých budov nové, aj výškové „prepadáky“. Azda to
v prípade Capital Gate nehrozí

Keď Le Corbusier v 58. roku minulého storočia
prekvapil svet svojím Pavilónom Philips na Svetovej
výstave v Bruseli, považovalo sa to za dôkaz geniality
majstra, ktorý premenil architektúru na plastiku, takmer
až sochárske dielo. To bolo v malom meradle vtedy
možné a akceptované, ako akási zreálnená vízia. TWA
pavilón New Yorského letiska od Eera Saarinena, realizovaný o štyri roky neskôr, bol chápaný ako finančne
nákladné ukážkové dielo architektúry, prezentujúce
firmu, architekta a schopnosti železobetónu. Capital
Gate je tu až po polstoročí prvou ďalšou veľkou realizáciou „bionického“ (používam termín M. Šarafína) výrazu
architektúry, aj keď tu o pravú bionickú architektúru
nejde. Má len bionický plášť klasickej „mrakodrapovej“
schémy. Dnešný globalizovaný a informáciami preplnený svet, ktorý miestne aj zbohatol, je unavený nekonečnými variáciami architektúry, ktorá v podvedomí
človeka nakoniec vždy prezradí princípy nosného
a neseného. Neodmieta už preto ako absurditu prekvapenia dekonštrukcie, tvary dioniky a aj „Hady“ Zahy
Hadid.
V súčasnosti je vývoj architektúry výrazne akcelerovaný možnosťami, ktoré priniesla „komputerizácia
s petrodolármi“. S pomocou počítača je dnes dekonštrukčný problém bezpečne vyrátateľný, statické problémy bionicky tvarovaných plôch vyšších stupňov
a preborených plôch zrejme tiež. Takmer všetko, čo
stavebník je schopný odpovedajúco zaplatiť, je dnes
asi realizovateľné. Capital Gate je zrejme príkladom
a súčasne tiež výnimočným príkladom architektúry,
ktorá vymedzuje aj istú technickú hranicu. Za ňu sa
už asi stavbári so súčasnými stavebnými materiálmi
reálne sotva dostanú.
Iste ide o jedinečnú, originálnu architektúru, ktorá
prekvapuje výrazom a svojím mottom, ktorým je vietor
púšte. Kto na púšti niekedy bol vie, aké tvary vírov
tam vietor skutočne vytvára a aké pocity to prináša.
Tie sú tu prenesené do reality, a to výhradne architektonickými prostriedkami súčasnej doby. Nielen pre arabský svet je to niečo pochopiteľné, výnimočné a sugestívne. Bola realizovaná reálna súdobá výšková budova,
ktorá sa architektonickým zvládnutím jej konštrukcie
posúva aj medzi skulptúry. Priznaná konštrukcia
spoluvytvára charakter architektonického výrazu
a podporuje jeho dynamiku. Všetko je tu jednoduché,
čisté, až prekvapujúco podmanivé. Využíva súdobú
techniku stavania na samú hranicu jej možností
k vyjadreniu estetického cieľa a nadčasovosti.
Bez schopností počítača je nevyprojektovateľná
a tiež asi aj nerealizovateľná.
Pozorné oko architekta zachytí v deväťdesiatmetrovej výške trocha rušivú, protislnečným závojom najviac
osvietenej časti fasády zakrytú, dodatočne zosilnenú
konštrukciu pod vystupujúcou hmotou haly hotela.
Na celej ploche jej strechy počas výstavby prikázali
realizovať plavecký bazén. Odvážna dorábka na korpuse,
ktorého obvyklé vertikálne komunikačné jadro budovy
museli nielen predpínať, ale aj zakotviť do tridsaťmetrovej hĺbky 410. pilotmi bola zvládnutá, ale zanechala
stopu. Prekvapí aj to, že keď na jednej strane celku sa
„zestetizovalo“ prekrytie existujúcej tribúny tak, aby
zapadla do kompozície, na druhej strane sa Capital Gate
napojil na poschodové garáže výstaviska bez výraznejších estetických ambícií. Ide však o jediný negatívny
pocit z miesta. Budúce televízne zábery na vedenie
štátu a parády s raritou skulptúry rekordne vychýleného
zaobleného mrakodrapu v pozadí, budú mať zaručený
úspech. Nie je len jasné, dokedy a či sa vôbec náklad
vyše 2,2 miliardy US dolárov bude pripomínať, alebo
sa na to nejako zabudne.
L u m í r Lý s e k
f ó r u m a r c h i t e k túry
2 / 2012
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Rekonštrukcia
neologickej synagógy
architekta
Petra Behrensa
v Žiline
Po rekonštrukcii vznikne
„kunsthalle“
Najmä architekti nešetria obdivnými slovami na adresu
svetoznámeho nemeckého architekta Petra Behrensa,
u ktorého sa v jeho berlínskom ateliéri učili také osobnosti
neskoršej medzivojnovej moderny ako Le Corbusier,
Walter Gropius alebo Ludwig Mies van der Rohe. Žilinská
neologická synagóga je jeho jedinou stavbou na Sloven
sku a od ostatných synagóg sa líši práve architektúrou.
Patrí nielen medzi dôležité židovské stavby – v ankete slovenských architektov sa ocitla v roku 2000 medzi piatimi
najvýznamnejšími občianskymi stavbami 20. storočia na
Slovensku. Postavili ju v roku 1931. Hlavná sála je zakrytá
kupolou s priemerom 16 a výškou 17,6 metra, kde bola
po prvýkrát použitá betónová škrupinová konštrukcia.
Svojej pôvodnej funkcii slúžila synagóga len krátko,
po vojne sa využívala najskôr ako divadelná a koncertná
sála, potom ako aula Vysokej škole dopravnej, neskôr –
až do roku 2010, tam bolo kino. Za národnú kultúrnu
pamiatku synagógu vyhlásili už v roku 1963. Interiér však
bol kompletne prestavaný – pre účely prevádzky auly
a kina bol pôvodný otvorený vnútorný priestor otočený
a obostavaný a neskôr aj úplne uzavretý „papundeklovým”
obkladom, ktorý zakryl aj kupolu. Aj preto je v Žiline málo
ľudí, ktorí vedia o pôvode a význame tejto budovy.
Začiatkom roka 2011 sa mladí ľudia z občianskeho
združenia Truc sphérique, ktoré prevádzkuje od roku 2003
multikultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie, dozvedeli,
že Židovská náboženská obec v Žiline hľadá pre synagógu
nové budúce využitie. Uvedomujúc si dôležitosť záchrany
stavby pred možným komerčným využitím predložili vlastníkovi budovy projekt rekonštrukcie a kultúrneho využitia
budovy. Ich projekt zvíťazil a získali nájomnú zmluvu so
symbolickým nájomným, čím vlastník podporil zámer túto
pamiatku kompletne zrekonštruovať a využiť ako výstavný
priestor typu kunsthalle.

Základným zámerom rekonštrukcie je odstránenie
zásahov, ktoré nastali v spojení s neskoršími prestavbami
a návrat k pôvodnému architektonickému konceptu
Petra Behrensa. Interiér bude doplnený o nové konštrukcie
a mobiliár, ktorý umožní využitie budovy na veľké výstavy,
ale aj ďalšie sprievodné funkcie – premietanie klubových
filmov, kaviareň, konferencie, občasné koncerty alebo
iné kultúrne akcie. Paralelne s rozbiehajúcou sa rekonštrukciou tvoria iniciátori projektu – riaditeľ OZ Truc
sphérique Marek Adamov a filozof a kurátor Fedor
Blaščák – tím odborníkov pracujúcich na budúcom
programe a aktivitách. Rozvíja sa aj medzinárodný
network, vznikla webstránka www.novasynagoga.sk
v slovenčine, angličtine a nemčine, vyšla aj prvá
publikácia – tiež v troch jazykoch.
Autorom štúdie rekonštrukcie je ďalší z iniciátorov
zámeru z OZ Truc sphérique – architakt Martin Jančok –
nedávno ocenený cenou CE.ZA.AR 2012 v kategórii
interiér za bratislavské kníhkupectvo Alexis. Odhadovaný
rozpočet predstavuje milión eur. Cieľom je spojiť verejné
zdroje a podporu od súkromných mecénov a spoločensky
zodpovedných firiem podnikajúcich na Slovensku.
Projektu vyjadrilo podporu Ministerstvo kultúry SR
aj Mesto Žilina, našli sa prví sponzori. Prvý grant
z programu MK SR Obnovme si svoj dom v roku 2011
zabezpečil dôkladné zameranie budovy a historička
architektúry Magda Kvasnicová zrealizovala kompletný
pamiatkový výskum. Rok 2012 sa začína s nádejou
na možnosť získať väčšiu podporu z Nórskych fondov,
na čom intenzívne spolupracuje Sekcia kultúrneho
dedičstva MK SR vedená Branislavom Rezníkom.
M a r e k A d a m o v, F e d o r B l a š č á k ,
Martin Jančok
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Dom Ľudovíta
Pazeríniho
v Liptovskom
Mikuláši
Na rohu Belopotockého a Vrbickej ulice
v Liptovskom Mikuláši, v širšom centre
mesta, stojí neobyčajný dom. Pôsobí monumentálne a zároveň romanticky, a hoci všetko
okolo neho sa mení, on odoláva času. Okrem
premalieb fasády a asi aj oplechovania strechy si dom zachoval svoj pôvodný vzhľad,
vrátane kovaného plota z južnej strany. Dom
je súčasťou priemyselno-obchodného areálu
bývalej kožiarskej fabriky, v ktorom sídli niekoľko firiem. Samotný dom však slúži stále
na bývanie – na rozdiel od minulosti, keď ho
obývala jedna rodina, dnes tam žije niekoľko
nájomníkov.
Najstarší Mikulášania vedia, že dom
pôvodne patril mikulášskemu továrnikovi,
majiteľovi garbiarne, Ľudovítovi Pazerínimu.
Jeho továreň bola založená v roku 1900
a v roku 1908 i úradne zaprotokolovaná.
Počas konjunktúry počas prvej svetovej
vojny bola fabrika rozšírená1 a v tomto
období bol v jej bezprostrednej blízkosti,
na konci bývalej Vrbice, postavený i dom.
Dom je pravdepodobne dielom architekta
Milana Michala Harminca. Upozornila nás
na to RNDr. Oľga Fejdiová CSc., obdivovateľka diela tohto významného slovenského
architekta, ktorý niekoľko rokov (1915 –
1921) svojho tvorivého života prežil v Miku
láši. Prvú zmienku o tom nachádzame však
len v práci E. Torana z roku 1962, kde je
meno Ľ. Pazeríniho uvedené v skomolenej
podobe, ako Pazzeti.2 Z tohto zdroja prevzali
údaj i ďalší autori.3 Keďže podnikateľ, či
zámožnejší človek s takýmto menom v tom
čase (projekt E. Toran datuje do roku 1916)
v Liptovskom Sv. Mikuláši nežil, je veľmi
pravdepodobné, že išlo o dom Ľudovíta
Pazeríniho. Podľa informácií zo Štátneho
archívu v Bytči i z jeho pobočky v Liptov
skom Mikuláši, projektová dokumentácia
ani stavebné povolenie k tejto stavbe sa
u nich nenachádza. Uvedená dokumentácia
sa nenachádza ani v pozostalosti architekta
uloženej v SNG.
Súčasným majiteľom domu je MUDr.
Walter Bauer, vzdialený príbuzný Pazerí
niovcov, ktorý dom navštevoval ešte ako
malý chlapec. Potvrdil Harmincovo autorstvo

Foto: Ľudovít Pazeríni a manželkou. Archív
Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši

stavby, aj keď žiadny projekt, ktorý by o tom
svedčil, rodina nevlastní.4
Ľudovít Pazeríni (zomrel v roku 1939 asi
62 ročný) s manželkou Žanetou mal štyroch
synov (Ervín, Martin, Karol, ?) a dcéru
Ruženu.5
Dom bol pôvodne rozdelený na severnú
a južnú časť. V severnej časti sa nachádzali
kancelárske firemné priestory (miestnosť
s výhľadom na celý areál továrne), komora,
kuchyňa a kúpelňa, v južnej časti bol byt
Pazeríniovcov, v podkroví bol byt pre mladých – deti pána továrnika. Dom bol vykurovaný ústredným kúrením s liatinovými radiátormi.6
Výroba v Pazeríniho fabrike v povojnovom období postupne klesala, no krízu
v prvej polovici tridsiatych rokov firma zvlá-

dla. Začiatkom štyridsiatych rokov (1. júla
1942) bola továreň arizovaná. Vznikla firma
na čele s ľudáckym exponentom Eugenom
Guzikiewiczom, ktorý sa do domu i nasťahoval. Po vojne, 19. septembra 1945, bola na
firmu uvalená národná správa. V roku 1947
síce bol vydaný súhlas k obnoveniu firmy
Ľudovít Pazeríny a synovia, no po februári
1948 sa znárodneniu ani táto továreň
nevyhla7 a majitelia odišli do zahraničia
(syn Ervín odišiel do Švédska, neskôr do
Rakúska).
Po znárodnení sa dom dostal do vlastníctva Kožiarskych závodov. Približne na prelome 40. a 50. rokov v ňom bola zriadená
učňovská škola i s internátom. Vtedy bol
urobený pravdepodobne najväčší zásah
do interiéru – vymurovaná a oddelená časť
pôvodne veľkej vstupnej izby v byte pôvodných majiteľov.8
Dom je orientovaný priečelím so zimnou
záhradou a balkónom nad ňou smerom na
juh, hlavný vchod je na západnej strane. Je
podpivničený, s kotolňou na ústredné kúrenie. Majiteľ dom prenajíma – interiér je rozdelený na štyri byty rôznej veľkosti. V dome
sú zachované pôvodné okná s funkčnými
drevenými roletami a všetky dvere (na vchodových je kovový štítok budapeštianskej
firmy, kde boli vyrobené). Na vnútorných
dverách sa zachovala väčšina pôvodných,
po obvode zabrúsených sklenených výplní,
zachovalo sa i masívne drevené schodisko
s pavláčkou vedúce do podkrovia, rovnako
sú funkčné takmer všetky pôvodné liatinové
radiátory. V priestrannej južnej izbe so zimnou záhradou je zachovaný štukový strop
s pôvodným lustrom. Podlahy sú už vo
väčšine priestorov pokryté súčasnými
materiálmi.

Z južnej strany domu sa nachádza časť
bývalej záhrady oplotená kovaným plotom.
Podľa informácií majiteľa sa v nej nachádzala
kamenná fontánka s labuťou, ktorá sa nezachovala.
Zrejmý je veľmi citlivý prístup súčasného
majiteľa, hoci z východnej strany domu je
viditeľný pravdepodobne starší stavebný
zásah (prístavba?) a niekoľko nových okien.
Interiér domu vzhľadom na staršie stavebné
zásahy a súčasné využitie ako nájomný dom
pôsobí nesúrodo, no množstvo zachovaných
interiérových prvkov je vzhľadom na okolnosti (arizácia, 2. svetová vojna, znárodnenie) a vek (takmer sto rokov) prekvapivé
a určite si zaslúži pozornosť odborníkov.
Dom stojí v tesnej blízkosti komunikácie
vedúcej v smere sever – juh z centra
Liptovského Mikuláša na sídlisko Nábrežie,
či k zimnému štadiónu. Podľa platného
územného plánu sa v budúcnosti počíta
s rozširovaním uvedenej cesty, práve cez ňu
má byť odklonená štvorprúdová cesta, ktorá
v súčasnosti pretína mesto akoby na dve
časti. Cesta má byť zároveň príjazdovou
komunikáciou k hlavnej železničnej a autobusovej stanici. Územný plán totiž počíta
aj s preložením železničnej trate zo severu
na juh mesta, k diaľnici.
Vzhľadom tieto skutočnosti je zrejmé,
že dom potrebuje i pamiatkovú starostlivosť
a ochranu.
Ľ u b i c a Ryb á r s k a
etnografka Múzea Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši
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3	KUBIČKOVÁ, Klára – ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária –
ZAJKOVÁ, Anna: Milan Michal Harminc 18691964. Výber z autorskej dokumentácie architektonického diela. (Katalóg výstavy). Bratislava:
SNG, 1991. Slovensky biograficky slovník,
2. diel. Martin, 1987. s. 289.
4 – 6 Informácie od majiteľa domu MUDr. Waltera
Bauera
7	KUFČÁK, Emil: Garbiarsky priemysel od roku
1918. In. Kožiarske závody v Liptovskom
Mikuláši. Kožiarske závody Liptovský Mikuláš
1972, s. 48 – 62.
8	Informácie od majiteľa domu MUDr. Waltera
Bauera
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Jaroňova vila –
čas minulý
Zoznam výnimočných, no napriek tomu zmiznutých
stavieb, nedávno rozšírila tzv. Jaroňova vila, ktorá
stála na Uhrovej ulici č. 4 v Bratislave. Bola zbúraná
koncom minulého roka a jej miesto má zaujať bytový
dom. Vilu si dal postaviť v rokoch 1929 – 1930 podľa
projektu architekta Aloisa Balána kníhtlačiar, vydavateľ
a knižný grafík Karol (Karel) Jaroň. Táto, nielen
v našom merítku celkom unikátna a nie obvyklá stavba
so svojou osobitou dynamickou expresivitou patrila
k tomu najlepšiemu, čo bolo v období moderny u nás
realizované. Osud však nebol ku stavbe a jej obyvateľom žičlivý. Po roku 1948 museli pôvodní vlastníci
svoj dom opustiť a následne bola vila na nepoznanie

zmenená barbarsky necitlivou prestavbou. Preto len
zasvätený vedel, že ten nevábny, odporným bordovým
Dikoplastom omietnutý dom, je totožný s bývalou elegantnou stavbou z hviezdneho obdobia československej moderny. Škoda. Prezentácia vily v publikácii
Slávne vily Slovenska (M. Dulla a kol., FOIBOS
BOOKS SK 2010, FOIBOS BOOKS, s.r.o.) bola tak
vlastne jej „derniérou“.
Pre objektívnosť je však potrebné uviesť, že sa hľadala aj cesta, ako stavbu rehabilitovať a uviesť ju do
pôvodného stavu. Žiaľ, nenašiel sa investor, ktorého by
táto myšlienka oslovila a podujal sa ju zrealizovať, ako
to bolo napr. v prípade nedávno publikovanej (Projekt
slovenská architektonická revue 1/2011) úspešnej
realizácie obnovy vily navrhnutej architektom Emilom
Bellušom na Bradlianskej ulici v Bratislave.
-ij-

Obnova
Bratislavského hradu
Výstavu Obnova Bratislavského hradu pripravilo Slovenské národné
múzeum – Historické múzeum s finančnou podporou Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky. Predstavuje dejiny Bratislavského
hradu a dve rozsiahle rekonštrukcie hradu v polovici 20. storočia
a v súčasnosti.
Rytierska sieň ako miesto výstavy symbolicky spája minulosť s prítomnosťou. Sieň vznikla
v 15. storočí počas gotickej prestavby hradu za panovania Žigmunda Luxemburského.
Vrcholným obdobím hradu bolo 18. storočie, keď ho dala prestavať kráľovná Mária Terézia.
V roku 1811 hrad vyhorel a až do polovice 20. storočia chátral. Počiatočná obnova
Bratislavského hradu sa začala v 50. rokoch minulého storočia v súvislosti s archeologickým výskumom hradného areálu a rovnako aj s rekonštrukciou hradu. Pokusy zachrániť
hrad iniciovali viaceré významné osobnosti. Projekt záchrany a využitia hradu vypracoval
tím pod vedením profesora Alfreda
Piffla v roku 1953. Neskôr za projektom obnovy stál akad. arch.
Dušan Martinček. Súčasná rekonštrukcia sa začala v roku 2008
podľa návrhu Petra Boudu a Ivana
Masára.
Súčasťou propagácie výstavy
sú dve nové publikácie: katalóg
výstavy a Bratislavský hrad na
pohľadniciach, ktoré si návštevníci
môžu zakúpiť.
Pre deti je pripravený vzdelávací program Príbeh Bratislavského
hradu a animovaný film o dejinách
hradu.
(Okrem výstavy Obnova
Bratislavského hradu návštevníci
múzea môžu vidieť tiež výstavu
Svedectvo času – Z najnovších
a starších nálezov na Bratislavskom
hrade v Klenotnici Bratislavského
hradu, ktorú doposiaľ navštívilo
vyše 35 tisíc ľudí.)
Názov výstavy:
Obnova Bratislavského hradu
Miesto:
Rytierska sieň Bratislavského hradu
Organizátori výstavy:
Slovenské národné múzeum –
Historické múzeum
Národná rada Slovenskej republiky
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Mestský ústav ochrany pamiatok
Bratislava
Villard – Združenie pre reštaurovanie
a obnovu pamiatok
Výstava realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.
Autori výstavy:
Peter Barta, Marián Havlík,
Branislav Lesák, Elena Sabadošová,
Andrej Semanko, Vladimír Višváder
Výstava
Obnova Bratislavského hradu
je otvorená pre verejnosť denne okrem
pondelka od 10.00 h do 18.00 h.

Sedemdesiatnik
Rudo Bizoň
vystavoval
v Banskej Bystrici
Rudo Bizoň
z Banskej Bystrice –
pri stretnutí s ním
dnes málokto uverí,
že tento stále mlado
a sviežo pôsobiaci
muž sa v decembri
2011 dožil 70 rokov.
Životné jubileum sa
stalo podnetom
k výstave, ktorú autor s podporou ŠVK,
SAS a svojich synov predstavil v átriu
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici od 1. do 24. februára 2012.
Derniéra bola príležitosťou k stretnutiu
priateľov a priaznivcov architektúry s pripomenutím významných architektonických
diel oslávenca – osobnosti, ktorá zanecháva významnú stopu v architektúre
Banskej Bystrice a jej okolia.
Po 16. rokoch pôsobenia v Stavo
projekte, 8. rokoch na PÚK-u a ďalších
rokoch v slobodnom povolaní architekta
zostávajú nezmazateľné stopy R. Bizoňa
v podobe Krajskej politickej školy v Ban
skej Bystrici (ocenenej I. cenou v Pre
hliadke architektonických diel ZSA

práci s D. Čupkom), bytového domu na
Belvederi (1998), administratívnej budovy
OV KSS v Prievidzi a veľkého počtu rodinných domov (z nich dom v Kremničke
ocenený 1. cenou v súťaži firmy Bramac
v roku 2003).
V dobe pôsobenia v Stavoprojekte
Banská Bystrica sa zúčastnil mnohých
súťaží, ocenených a odmenených bolo
6 z nich, urbanistická súťaž Zvolen –
západ 1. cenou (spolupráca V. Maník).
V tvorbe Ruda Bizoňa sa výrazne
prejavuje jeho zmysel pre kompozíciu,
harmóniu, detail, výber materiálov. Je
výborný kresliar s invenciou, príslovečne
pracovitý, rýchly pri práci, húževnatý, niekedy až priveľmi skromný. Mal dar šťastného výberu spolupracujúcich výtvarníkov
aj námetov.
Architektúra má v rodine Bizoňovcov
sympatické nové vetvy, obidvaja synovia –
Martin aj Daniel – pokračujú v otcových
šľapajách v rodinnom Ateliéri Bizoň.
Výbornému priateľovi zaspieval na
jeho oslave, potom aj na derniére spevokol
priateľov architektov.
Milý Rudo, urobil si toho veľa
a výborne, oceňujeme to. Užívaj si ďalšie
chvíle v plnom zdraví a v pohode. Tešíme
sa spolu s Tebou.

Pohľad na expozíciu (autor foto Daniel Bizoň)

R. Bizoň a malý spevokol (autor foto Martin Bizoň)

za obdobie 1980 – 81), Kňazského seminára v Badíne (1993), rekonštrukcie
Štátnej vedeckej knižnice v Banskej

Derniéra 24. 2. 2012, R. Bizoň štvrtý sprava (autor foto Daniel Bizoň)

Architektúra
Poézia tvaru rytmu
svetla
Architecture
Poetry of form rhythm
light
Rastislav Bero
Svojou koncepciou i záberom unikátna
výtvarno-odborná publikácia predstavuje
kľúčové estetické princípy architektúry.
Umelecké fotografie historickej a súčasnej
architektúry na Slovensku a v Česku, doplnené kvalifikovaným sprievodným textom,
umožňujú pochopenie abstraktných princípov a poodhaľujú tajomstvo prepojenia estetiky
a funkcie architektonických diel.

24. februára 2012
Bystrici (1992 – 2006), rekonštrukcie
administratívnej budovy bývalej Stavo
industrie na Patentový úrad (1996 v spolu-

Za banskobystrických architektov
Dušan Čupka,
dlhoročný priateľ a spolupracovník

Bystrickí architekti s oslávencom na derniére (foto Daniel Bizoň)

Fotograf Rastislav Bero, pôvodnou profesiou architekt, je živým príkladom symbiózy
dvoch tvorivých prístupov pri hľadaní kritérií, ktoré podmieňujú vznik kultivovanej a kvalitnej architektúry. Jeho fotografie sú architektonické štúdie s charakteristickou vizuálnou
poetikou. Vychádzajú zo zážitku vnímania celých komplexov, ale i detailov exteriéru
a interiéru. Výtvarné chápanie priestoru, architektonický náhľad na architektúru, jej vyznenie, kompozíciu – všetky tieto hodnoty bude zreteľne vnímať aj čitateľ knihy, odborník
či vnímavý obdivovateľ krásy. Stručné a výstižné texty autoriek S. Bašovej, B. Polomovej
a A. Urlandovej z Fakulty architektúry STU charakterizuje spojenie odborného a prozaického štýlu.
Úryvky z diela Citadela od A. de Saint-Exupéryho vhodne dotvárajú ducha diela.
Prehľadný index poskytuje lokalizáciu objektov a mená autorov architektonických diel.
Vydavateľstvo PRO Banská Bystrica. Autor fotografií Ing. arch. Rastislav Bero. Autorky
textu Ing. arch. Beáta Polomová, Ing. arch. Silvia Bašová, Ing. arch. Andrea Urlandová.
Grafický návrh Rastislav Bero, Robert Brož. Vydanie prvé, február 2012. Kategória
architektúra, obrazové publikácie. Počet strán 144. Formát 25 × 34 cm. Väzba pevná,
plátno, s prebalom. Jazyk slovenský a anglický. ISBN 978-80-89057-38-2.
Odporučená cena 26,00 €/ks (s DPH 10 %).
Objednávky na adrese: www.pro.sk
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Budova[ť] pre umenie
Bau[t]en für die Künste
3. 3. – 1. 4. 2012
[ miesto ] design factory, Bottova 2, Bratislava
[ organizátor výstavy ] Úrad dolnorakúskej vlády
[ organizátori v SR ] design factory, Rakúske kultúrne fórum
[ partner vernisáže ] Wiesbauer Gourmet
[ kurátorka výstavy ] Dr. Theresia Hauenfels

Wolkenturm, Grafenegg, foto: Bruno Klomfar

Výnimočné kultúrne stavby za posledné roky výrazne formovali obraz Dolného Rakúska. Výstava Budova[ť] pre
umenie, ktorú po prvýkrát prezentovali mimo Rakúska,
predstavila dolnorakúske kultúrne stavby: koncertné siene,
javiská, múzeá, výstavné haly, ale aj multifunkčné sály
a umelecké priestory.
Slovensko a Dolné Rakúsko, ktoré sú v tesnom prepojení Dunajom, od roku 1918 ovplyvňovala spoločná história a po páde železnej opony opäť tvoria kompaktnú zónu.
Výstava Budova[ť] pre umenie v Bratislave je jasným príkladom cezhraničného aspektu oboch kultúr.
Výstava predstavila Dolné Rakúsko ako kultúrne
rôznorodý región a sprostredkovala obraz tejto spolkovej
krajiny, ktorý výrazne ovplyvnili kultúrne stavby. Prehliadka
bola dôkazom toho, že pri budovaní kultúrnej infraštruktúry zohrávala architektúra vždy rozhodujúcu úlohu.
Návštevníci sa dozvedeli, aké požiadavky musia kultúrne
stavby spĺňať, aké sú možnosti revitalizácie nevyužívaných
budov a spoznali známych architektov, ktorí v Dolnom
Rakúsku „priložili ruku k dielu“.

Renomovaný fotograf architektúry Bruno Klomfar
sa počas jedného roka venoval „portrétovaniu“ viac ako
60. kultúrnych stavieb, ktoré vznikli za posledné dve desaťročia v Dolnom Rakúsku. Jeho zámerom bolo predovšetkým zachytiť funkčnosť a každodenné mnohostranné
využívanie vybraných objektov a zároveň ukázať, že stavby
nie sú iba prázdnymi estetickými schránkami, ale výnimočnými objektmi, ktoré silne pôsobia na svojich užívateľov. Fotografie Bruna Klomfara sa vyznačujú pôsobivou
estetikou. Nájdeme v nich expresívnu svetelnú atmosféru
aj abstraktné priestorové štruktúry. Podčiarkujú špecifické
miestne danosti, ale obstoja aj v nadregionálnom porovnaní. Expozícia nechcela len sprostredkovávať vizuálnu

krásu architektonickej fotografie, ale aj reprezentovala
najväčšiu rakúsku spolkovú krajinu v celej rozmanitosti
jej kultúrnej ponuky.
Výstava mala šesť tematických okruhov: Abstraktná
kompozícia, Umelecké priestory, Javiská, Hľadiská,
Staré a nové, Prírodné scenérie. Jej súčasťou bol aj
25 minútový film Georga Rihu: Architektonické skvosty
Dolného Rakúska (2010). Výstavu sprevádzala rozsiahla
publikácia. Autormi publikácie Bau[t]en für die Künste –
Zeitgenössische Architektur in Niederösterreich,
Building[s] for the Arts – Contemporary Architecture in
Lower Austria sú Friedrich Grassegger, Alexandre Tischer
a Theresia Hauenfels. Dizajn: Bohatsch und Partner.
Vydal: Úrad dolnorakúskej vlády 2010, Springer Viedeň,
288 strán. ISBN 978-3-211-99147-3.
Pri príležitosti otvorenia výstavy sa 2. marca konala
diskusia na tému Korporátna architektúra pre umenie –
skúsenosti z Dolného Rakúska za účasti odborných
hostí z Rakúska. Moderovala ju historička architektúry
Henrieta Moravčíková.

Rothschildschloss/Ybbs Kristallsaal, Waidhofen, foto: Bruno
Klomfar

Kunstraum, Weikendorf, foto: Bruno Klomfar

Auditorium, Grafenegg, foto: Bruno Klomfar

Karikaturmuseum, Krems, foto: Bruno Klomfar

Landesmuseum Niederösterreich, St. Pölten,
foto: Bruno Klomfar

Klangturm, St. Pölten, foto: Bruno Klomfar
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Festspielhaus, St. Pölten, foto: Bruno Klomfar

6. ročník Ceny Združenia pre
rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva – ABF Slovakia

Bakalár 2011
Vo Fóre architektúry 1/2012 sme
priniesli stručné výsledky 6. ročníka
Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva –
ABF Slovakia Bakalár 2011. Teraz
prinášame viac informácií a vizualizácie ocenených prác.
Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo za účasti dekana Stavebnej fakulty
STU v Bratislave A. Kopáčika, prezidentky
Združenia ABF Slovakia M. Brichtovej,
dekanky Fakulty architektúry STU v Bra
tislave Ľ. Vitkovej, dekana Stavebnej
fakulty TU v Košiciach V. Kvočáka, viceprezidenta Spolku architektov Slovenska
Š. Šlachtu, D. Lalíkovej, konateľky
Vydavateľstva EUROSTAV, M. Blanárika,
riaditeľa komunikácie PSS a ďalších hostí.
Každú ocenenú bakalársku prácu
prezentoval jej autor obrazom a textom.
Po skončení bola vernisáž výstavy všetkých
40. ocenených bakalárskych prác vo výstavnej sieni SvF STU v Bratislave.
Vyhlasovateľom ceny a jej zriaďovateľom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva
– ABF Slovakia. Spoluzriaďovateľmi sú:
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Spolok architektov Slovenska, Slovenský
zväz stavených inžinierov, Zväz stavebných
podnikateľov Slovenska, Prvá stavebná
sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV,
s. r. o.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných
vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
Cena sa organizuje štyroch sekciách:
I. sekcia – Architektúra a urbanizmus,
II. sekcia – Pozemné stavby, III. sekcia –
Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Odbornými garantmi ceny sú: Vladimír
Benko (STU v Bratislave), Dušan Majdúch,
(SKSI), Štefan Šlachta (SAS). Hlavný sponzor ceny: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Do ceny BAKALÁR 2011 prihlásili
40 záverečných bakalárskych prác z piatich
vysokých škôl: Stavebná fakulta STU
v Bratislave, Fakulta architektúry STU
Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach,
Fakulta umení TU v Košiciach, katedra
architektúry, Stavebná fakulta, Žilinská
univerzita v Žiline.

REZIDENČNÁ VILA – BRATISLAVA. Autor: Michaela Pivoňková

LODENICA. Autor: Michaela Smolková

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie
a dopravné stavby – Ján Tomko
(predseda), Miroslav Maťaščík,
Anton Vyskoč.
Sekcia IV: Vodné stavby a vodné
hospodárstvo – Oľga Majerčáková,
(predseda), Štefan Rehák, Ján Heriban.

Výsledky hodnotenia odbornou
porotou
I. Sekcia: Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva
– ABF Slovakia BAKALÁR 2011
Téma práce: REZIDENČNÁ VILA –
BRATISLAVA
Autor: Michaela Pivoňková
Vedúci práce: Ján Ilkovič
Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta
architektúry
Cena udelená: – za tvorivý prístup k riešenému problému originálnym hmotovým rie-

šením architektúry, – za jedinečné jednoduché typologické a dispozičné riešenie, – za
citlivé zasadenie do prostredia, – za progresívne stavebno-technické riešenie.
2. miesto:
Téma práce: LODENICA
Autor: Michaela Smolková
Vedúci práce: Peter Sedlák
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná
fakulta
Udelené: – za citlivé a svieže osadenie
lodenice na hranu Dunaja, – za jednoduchou líniou architektúry komplexné spojenie dispozičného a funkčného riešenie
prostredia.
3. miesto:
Téma práce: BIGLAJZ, TORYSA
Autor: Zuzana Töröková
Vedúci práce: Karol Gregor
Vysoká škola: TU v Košiciach, Fakulta
umení.

Udelené: – za skutočne originálny spôsob
zhmotnenia duchovna miesta, – za hľadanie a skúmanie v hľadaní genia loci formou jedinečného a progresívneho počinu
vyjadriť pocit architektúrou.
II. Sekcia: Pozemné stavby
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva
– ABF Slovakia BAKALÁR 2011
Téma práce: BYTOVÝ DOM
Autor: Roman Trnka
Vedúci práce: Martin Jamnický
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná
fakulta
Cena udelená: – za striedme architektonické stvárnenie pôsobiace nadčasovo, –
za stručnú a jasnú formu konštrukčno-dispozičného riešenia, – za stručné a jasné
spracovanie výkresovej a textovej časti bez
zavádzajúcich podrobností, – za riešenie
energetickej hospodárnosti s dotiahnutím
až na úroveň konštrukčného detailu.

Členovia odbornej poroty:
Sekcia I: Architektúra a urbanizmus
– Ivan Hojsík (predseda), Karol
Hoffman, Michal Žoffčák.
Sekcia II: Pozemné stavby –
Ján Ralbovský (predseda), Igor Niko,
Radovan Rusnák.

BIGLAJZ, TORYSA. Autor: Zuzana Töröková
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BYTOVÝ DOM. Autor: Roman Trnka

ŠPORTOVÁ HALA S VYBAVENOSŤOU V BRATISLAVE – RAČI. Autor: Veronika Kozáková

2. miesto:
Téma práce: ŠPORTOVÁ HALA
S VYBAVENOSŤOU V BRATISLAVE –
RAČI
Autor: Veronika Kozáková
Vedúci práce: Julián Keppl
Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta
architektúry
Udelené: – za optimálne skĺbený konštrukčný systém pre malé rozpätia pomocných prevádzok a veľké rozpätie potrebné
pre športovú halu, – za nápaditú architektonickú koncepciu, využívajúcu ekologicky
čisté riešenia nosnými konštrukciami
z dreva, v celom rozsahu priznané nielen
na preklenutie veľkého rozpätia, ale aj
v konštrukcií celej fasády, – za výzvu pre
ďalší projektový stupeň s dôležitou úlohou
pretaviť navrhované riešenie do realizačného detailu.
3. miesto:
Téma práce: BYTOVÝ DOM
Autor: Ján Hanzel

BYTOVÝ DOM. Autor: Ján Hanzel
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Vedúci práce: Dušan Dlhý
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná
fakulta
Udelené: – za konštrukčno-dispozičné
riešenie jeho kompaktnosťou vo väzbe na
riešenie čo najmenšej energetickej náročnosti stavby, – za zohľadnenie minimalizácie energetickej náročnosti aj v úrovni
konštrukčného detailu, – za vychádzanie
z miestnych geologických pomerov, vhodným spôsobom zohľadnených pri návrhu
zakladania stavby.
Výsledky III. Sekcie: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a IV. sekcie:
Vodné stavby a vodné hospodárstvo
sme priniesli vo Fóre architektúry 1/2012
na str. 19.

Zdroj informácií:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, STU
v Bratislave, Stavebná fakulta

Zástupcovia developerských a stavebných spoločnosti, manažment z oblasti
stavebníctva a realít, projekčné kancelárie, architektonické kancelárie, finančné
inštitúcie a zástupcovia štátnej správy
sa 15. februára stretli v bratislavskom
hoteli Gate One na konferencii
Construction summit 2012.
V úvodnej prednáške sa Stanislaus
Dukát, architekt a developer Architekt
ZT GmbH Rakúsko zameral na tému:
Rozdiel v projektovaní a v úlohe
architekta v Rakúsku a na Slovensku.
Zameranie sa na dodržiavanie európskej
smernice z hľadiska spotreby energie.
Následne architektka Xiaobei
Shen z East China Architectural Design
& Research Institute Co., Ltd. Čína
v prednáške Kam smeruje najväčší
stavebný trh na svete? priblížila aktuálne trendy v čínskom stavebníctve.
Priniesla celkový pohľad na príležitosti
v stavebnom biznise v Číne – praktické
informácie pre spoločnosti plánujúce
vstúpiť na čínsky stavebný trh v blízkej
budúcnosti.
Architekt Boris Schultz, Associate
Director AM architects Slovensko
predniesol tému Kreatívny proces
v Anglicku a na Slovensku.
Predseda predstavenstva Weidner
Investments, a.s. Slovensko Marek
Dubravík si zvolil tému: Analýza realitného trhu – zaostrené na zákazníka,
v ktorej analyzoval: S akými nedostatkami stavieb sa najviac stretávajú
zákazníci? Ako ovplyvní súčasná politická situácia predaj nehnuteľností?
Prečo niektoré už postavené projekty
sa nepredávajú?
Architekt Michal Zajíček , research
and real estate consultant Lexxus, a.s.
Slovensko sa zameral na Súčasnú situáciu a vývoj realitného trhu – bratislavské rezidenčné projekty: Ponuka rezidenčných novostavieb v Bratislave.
Základné charakterové črty projektov –
pred krízou a v súčasnosti. Dopyt –
vývoj požiadaviek klientov po roku
2008. Potenciál bratislavského
rezidenčného trhu.

Docent Peter Stanek ekonomický
prognostik Ekonomický ústav SAV
Slovensko analyzoval Globálnu krízu
a perspektívy stavebníctva; Aké sú
prognózy stavebného trhu pre rok
2012? Pozitívne poučenie z rokov 2008
– 2009.
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Zsolt Lukáč mal
tému: Presadzovanie záujmov na zlepšenie podnikateľského prostredia v stavebníctve. Reálna prax na Slovensku.
Konateľ Peter Makovický, Exekučná
s.r.o., Slovensko hovoril o téme:
Zabezpečte svoje obchodné vzťahy
správne – Výhody inkasného konania
a správy pohľadávok. Skutočný príbeh
ako neprísť o svoje peniaze.
Panelová diskusia
Následná Panelová diskusia Kvalita
projektovej prípravy „Kvalita versus
cena – čomu dávajú kupujúci prednosť?“ dávala odpovede na otázky:
Aké rezidenčné projekty sa navrhujú?
Ktoré rezidenčné projekty sú banky
ochotné financovať? Po akých rezidenčných projektoch je dopyt na trhu?
Ako vníma pomer ceny a kvality
konečný zákazník? Ako spolupracujú
architekt, developer, stavebná spoločnosť, banka?
Účastníkom konferencie odpovedali: Stanislaus Dukát; Ingrid Konrad
hlavná architektka Bratislavy; Daniela
Rážová riaditeľka Bond reality
Slovensko; Jozef Futrikanič riaditeľ
odb. financovania nehnuteľností ČSOB,
Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ J&T
Real Estate, a.s., Slovensko.
Workshopy
Počas konferencie sa konali tiež
dva Workshopy: HELUZ tradičný
český systém pre tehly a Slaboprúd
v budovách optimalizovane a inteligentne.
Workshop spoločnosti Vnet, a.s.
sa venoval konkrétnym príkladom
z praxe, na ktorých popísal základné
nedostatky sloboprúdových riešení
v súčasných developerských projektoch. Cieľom bolo vysvetliť, ako môže
inteligentná infraštruktúra nielen priniesť vyššiu kvalitu a variabilitu pre
klienta, ale zároveň aj znížiť náklady
pre developera.

Diskusia Slovakia EXPO pavilón –
voláme po zmene!

Otvorenie diskusie o pavilónoch EXPO.
Katarína Boháčová a Karol Kállay.

Zoja Droppová, Katarína Boháčová.

Karol Kállay, Bohuš Kováč, Ivan Petelen

Na Fakulte architektúry prebehla 16. februára
2012 ako jedno z podujatí Noci architektúry /
Winter Edition diskusia 1X1 Slovakia EXPO
pavilón – voláme po zmene! Pozvanie prijali
Karol Kállay, Bohuš Kováč, Ivan Petelen a Zoja
Droppová. Diskusiu viedla Katarína Boháčová.
Dôvodom pre usporiadanie diskusie bola
snaha otvoriť tému našej prezentácie na svetových výstavách. Poslednú účasť Slovenska na
EXPO v Šanghaji prijala
odborná aj laická verejnosť
s rozpakmi. Dôvodom tohto
stavu je aj skutočnosť, že
v poslednom období sa
výber toho, ako bude
Slovensko na svetových
výstavách prezentované,
nedeje formou ideových
(scenáristických) a architektonických súťaží, ale iba
verejným obstarávaním
balíka od projekcie až po
realizáciu, s kritériom najnižšej ceny. Pozvanie do
diskusie preto dostali aj
zástupcovia Ministerstva
hospodárstva, ako inštitúcie zodpovednej za našu
prezentáciu na EXPO –
nikto z ministerstva sa

Pritzkerova cena po prvý raz do Číny

Wang Shu, laureát Pritzkerovej ceny 2012.
Foto: Zhu Chenzhou

Keramický dom, Jinhua.
Foto: Lv Henzhong

V tomto roku sa bude Pritzkerova cena,
považovaná za najprestížnejšie svetové ocenenie za architektúru, udeľovať už po 34. raz
a po prvý raz vo svojej histórii poputuje do
Číny, a to takpovediac dvojnásobne. Už na
jeseň minulého roka sa totiž rozhodlo, že
slávnostné odovzdávanie ceny sa bude
konať v čínskom hlavnom meste Peking.
Pre tento ceremoniál je každý rok vybraté
nejaké atraktívne miesto spojené s architektonickou históriou. Cena sa už odovzdávala
v USA v Kongresovej knižnici či na Ellis
Islande, v Archeologickom parku
v Jeruzaleme, na Pražskom hrade alebo
v Ermitáži v Petrohrade. Peking vybrali ako
dynamicky sa rozvíjajúce mesto s množstvom zaujímavých stavieb od svetových
architektonických hviezd.
Začiatkom tohto roka medzinárodná
porota rozhodla, že laureátom bude štyridsaťosemročný čínsky architekt Wang Shu.
Narodil sa 4. novembra 1963 v Urumqi
v provincii Xinjiang. Študoval na Techno
logickom inštitúte v Nanjingu a po ukončení štúdia začal pôsobiť na Akadémii
výtvarných umení v meste Zheijang.
V roku 1997 s architektkou Lu Wenyu
založil kanceláriu Amateur Architecture
Studio v Hangzhou. Medzi najznámejšie
stavby laureáta patria Múzeum histórie
a Múzeum súčasného umenia v Ningbo,
Keramický dom v Jinhua či univerzitná

Diskusiu v modelovni FA STU sledovalo početné publikum

Knižnica Wenzhang College. Foto: Lu Wenyu

však nezúčastnil. V snahe
odštartovať dlhodobo
neriešený problém sa teda
spustila diskusia aj bez
hlavného aktéra. V úvode
historička umenia Zoja
Droppová predstavila
„zlatú éru“ – úspešné
československé pavilóny
na EXPO v Bruseli,
Montreale a Ósake.
Diskutovali architekt
Súčasťou Noci architektúry bola aj výstava študentských projektov
Karol Kállay, ktorý bol
v modelovni FA.
autorom našich expozícii
na EXPO v Hannoveri, v Lisabone a v Seville a zúčastnil sa aj výberového konania
na EXPO v Šanghaji, Bohuš Kováč bol do diskusie pozvaný ako predstaviteľ Slovenskej
komory architektov a Ivan Petelen ako autor a pedagóg v oblasti výstavníctva
a interiérovej tvorby. Celý záznam z diskusie vychádza v aktuálnom čísle časopisu
Projekt.

knižnica v Suzhou. Wang Shu je vedúcim oddelenia architektúry na Akadémii umení
v Hangzhou a ako hosťujúci profesor pôsobí na Harvarde a univerzitách v Pennsyl
vanii a v Texase.
Pritzkerova cena sa bude v Pekingu odovzdávať 25. mája 2012. Medzinárodná
porota rozhodovala v zložení: Lord Palumbo (predseda), Alejandro Aravena, Stephen
Breyer, Yung Ho Chang, Zaha Hadid, Glenn Murcutt, Juhani Pallasmaa, Karen Stein.
Výkonnou riaditeľkou súťaže je Marta Thorne. Podrobnejší profil laureáta prinesie
časopis Projekt.

Red.
Foto: Matej Kováč

Podľa podkladov Hyatt Foundation pripravila
Z OJA DROPPOVÁ

Historické múzeum v Ningbo. Foto: Lv Henzhong

f ó r u m a r c h i t e k túry
2 / 2012

19

SAS

informuje
48. ročník
Ceny Dušana Jurkoviča
Cena Dušana Jurkoviča bola zriadená ako trvalá
pocta pamiatke zakladateľa modernej slovenskej
architektúry a je najstarším architektonickým ocenením na Slovensku.
Prvý raz bola udelená prof. Emanuelovi Hruškovi
za oblasť teórie a za realizáciu Martinovi Kusému st.
za budovu Strojníckej fakulty SVŠT a Štefanovi
Svetkovi a Ondrejovi Dukátovi za sídlisko
„Februárka“ v Bratislave.
Cenu za rok 2011 získali architekti Branislav
Hovorka, Štefan Moravčík a Martin Paulíny za dielo
Centrála firmy PHOENIX ZEPPELIN, Banská Bystrica.
Cena Dušana Jurkoviča je udeľovaná autorovi
alebo autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo urbanistické dielo, ktoré prispieva
k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo
urbanistickej tvorby na Slovensku.
Návrhy na tohtoročnú Cenu sa podávajú
do 30. 6. 2012 (vrátane), formulár návrhu a štatút
Ceny tvoria prílohu časopisu Fórum architektúry
č.2/2012 alebo ich nájdete na www.sasarch.sk.
Bližšie informácie: Kancelária SAS,
tel.: 5443 10 78, e-mail: k_sas@euroweb.sk.

Po inštalácii výstavy som študentov ešte poslal
pozrieť si na Partizánskej ulici zrekonštruovaného „Kocha“
a nadstavbu vily rodiny Studených, od J. Studeného. Na
druhý deň sme mali doobeda zorganizovanú trojhodinovú
exkurziu do zrenovovanej Reduty v sprievode Gabriela
Drobniaka – zadanie diplomovej práce majú totiž
„Moravsko-sliezsku filharmóniu v Ostrave, Černá louka“.
Ešte raz vďaka, že ste sa nám – „brňákom“, dali
priestor nielen vo Fóre architektúry, ale i v Galérii SAS.

opravia zásadnejšie – za 32 miliónov eur alebo za 28 miliónov eur, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva na
konci marca. Pri drahšej rekonštrukcii by železnú konštrukciu mosta nahradili novou, pôvodné by ostali mýtne
domčeky a niektoré piliere. Podľa Milana Ftáčnika má
zásadnejšia rekonštrukcia mosta výhodu v tom, že by sa
podstatne predĺžila jeho životnosť. Pri menšej rekonštrukcii by životnosť Starého mosta bola 30 až 40 rokov, pri
náročnejšej, pri ktorej by postavili celkom novú konštrukciu asi 100 rokov. Nová konštrukcia mosta by podľa primátora navyše mala aj širšie promenádne časti –
až 4,5 metrové lávky po oboch stranách.
Hlavné mesto bude na konci marca žiadať o nenávratný finančný príspevok na prvú etapu koľajovej trate do
Petržalky: Šafárikovo námestie – Bosákova, pri ktorej
opravia aj Starý most. Podľa primátora chce mesto v projekte pokračovať. Pre Bratislavu je podľa neho kľúčový.
Verí, že mestu sa podarí získať peniaze aj na etapu
Bosákova – Janíkov dvor.

I va n G ü rt l e r

Od klasicizmu k moderne
v architektúre na Slovensku
Spolok architektov Slovenska, Fakulta architektúry STU
v Bratislave, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy
pamiatok a Vydavateľstvo TRIO Publishing s.r.o. pozvali

Členom Spolku architektov
Slovenska
V zmysle stanov SAS, obraciame sa na Vás s prosbou
o  uhradenie členského príspevku na rok 2012:
50,- EUR pre člena v produktívnom veku
15,- EUR pre študentov
10,- EUR pre dôchodcov a rodičov na MD.
Členský príspevok treba zaplatiť do 31. 3. 2012.
Členský príspevok môžete zaplatiť poštou (poštovú poukážku sme zaslali osobitným listom), alebo na účet SAS
vedený v Tatra banke, č. účtu 2662000033/1100, alebo
v pokladni SAS.
Vo variabilnom symbole uveďte dátum Vášho narodenia v tvare ddmmrr a rok 2012, napr. dátum narodenia
31. 3. 1975, uvediete vo variabilnom symbole nasledovne:
3103752012.
Každému platiacemu členovi budeme zasielať
od 1. 1. 2012 nielen Fórum architektúry, ale aj časopis
Projekt, slovenská architektonická revue.
Prípadné informácie na telefónnom čísle:
02/54418608, 02/54431078
mail: e_sas@euroweb.sk

K výstave Inšpirácie z Ruhrgebiet
Chcem sa poďakovať za prípravu a vernisáž našej výstavy
„Inšpirácie z Ruhrgebiet“ v Galérii architektúry SAS. Najmä
kolegovi Jánovi Bahnovi, za jeho príhovor a uvedenie
našej „brnenskej partie“. Mladí kolegovia – študenti veľmi
ocenili, že prezident SAS otváral prezentáciu i vernisáž.
Zároveň vyslovili prekvapenie nad výbornou organizáciou
a záujmom verejnosti o prezentáciu i vernisáž.
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Vizualizácia: Magistrát hl. mesta SR Bratislava

21. marca 2012 záujemcov na vernisáž výstavy Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. Štyridsať
výnimočných stavieb 19. storočia na Slovensku dokumentovaných slovom, obrazom i modelmi poslucháčov 3. ročníka FA STU v Bratislave.
Autorkou konceptu a kurátorkou výstavy je Jana
Pohaničová.
Výstava v Galérii architektúry SAS, Panská 15,
Bratislava bude otvorená do 13. apríla 2012, v pondelok až
piatok od 11.00 do 17.00 hodiny.

Diskusia o Starom moste
Spolok architektov Slovenska pozval odborníkov, architektov a verejnosť na odbornú diskusiu na tému Budúcnosť
Starého mosta v Bratislave. Diskusia sa uskutočnila
27. marca 2012 v Sieni Dušana Jurkoviča na Panskej ul.
15 v Bratislave. Moderoval ju viceprezident SAS Štefan
Šlachta.
URBION, Inštitút urbanizmu a územného plánovania
zverejnil 23. marca 2012 informáciu, z ktorej vyberáme:
Magistrát Bratislavy zverejnil na oficiálnej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk v časti Mesto predbežné
vizualizácie bratislavského Starého mosta po rekonštrukcii. Na riešenie však mesto nevypísalo architektonickú
súťaž. Most má byť podľa magistrátu zrekonštruovaný
v rámci prvej etapy projektu nosného systému mestskej
hromadnej dopravy. Jeho oprava by mala trvať 24 mesiacov. Primátor Milan Ftáčnik uviedol, že o tom, či most

J u b i l e á
marec 2012
1. 3. 1957
2. 3. 1947
3. 3. 1957
7. 3. 1932
8. 3. 1952
11. 3. 1927
16. 3. 1937
23. 3. 1952

Pavol KUZMA
Marta ŠÍMOVÁ
Ján KVASNICA
Štefánia KRUMLOVÁ
Peter VODRÁŽKA
Jaroslav KUBÍK
Jaroslav ÚLEHLA
Milan MOSNý

Bratislava
Bratislava
Bolešov
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Žilina

55
65
55
80
60
85
75
60

Považská Bystrica
Prešov
Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Bratislava
Trnava
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Banská Bystrica
Bratislava

65
50
60
55
75
70
75
65
55
50
75
55
55

apríl 2012
1. 4. 1947
1. 4. 1962
4. 4. 1952
6. 4. 1957
8. 4. 1937
9. 4. 1942
13. 4. 1937
16. 4. 1947
20. 4. 1957
20. 4. 1962
29. 4. 1937
29. 4. 1957
29. 4. 1957

Janina BALUŠÍKOVÁ
Marián PITKA
Juraj PETRÍK
Zdenko KASÁČ
Jozef MALIŇÁK
Jelica JANOTOVÁ
Jozef ĎURKO
Ivan MÚRANICA
Beata DURDÍKOVÁ
Miloš ADAM
Magda HRIŇOVÁ
Vladimír ŠIPKOVSKý
Lýdia ŠTEFÁNKOVÁ

Srdečne blahoželáme

SErvis
domáce podujatia
Študijná cesta
na výstavy do Milána
Cestovná agentúra ARS TOUR a združenie SAS –
Interiér*Výstavníctvo*Design (R. Melčák) vás pozývajú na
študijnú cestu do Milána na Medzinárodný veľtrh nábytku
Salone Internazionale del Mobile a ďalšie súbežné výstavy,
predovšetkým EuroCucina, International Bathroom
Exhibition, International Furnishing Accessories,
Exhibition, SaloneSatellite.
Cestu, po dobrých skúsenostiach z minulých rokov,
obohatia odborné exkurzie v Insbrucku a v Roverete, navštívime najkrajšie zákutia jazera Lago di Garda a pri
návrate prežijeme príjemný pol deň v Benátkach.
Téma: nábytok, architektúra a dizajn 21. storočia –
bytovky, múzeá, showrooms a veľké stavby
Termín: 17. – 21. apríl 2012
Trasa: Bratislava – Insbruck – Rovereto –
Lago di Garda – Lugano – Milano – Benátky –
Bratislava
Cena: 395,00 EUR/os.(vrátane DPH) za dopravu luxusným zahraničným autobusom (WC, video, bufet), ubytovanie s raňajkami 4 x, večere v hoteli Victoria v Lugane 2 x,
sprievodcu a občerstvenie počas cesty. Komplexné cestovné poistenie UNIQA, ktoré je v cene zájazdu obsahuje
poistenie liečebných nákladov do výšky 90.000 EUR, úrazové poistenie do výšky 1.500 EUR, poistenie batožiny do
výšky 700 EUR, poistenie zodpovednosti za škodu do
výšky 1.300 EUR, právnu ochranu vo výške 12.000 EUR.
Kópiu poistky dostanete v autobuse. Cena poistného je
5,15 €/os. – je to v kalkulovanej cene. Poistné senior pre
osoby nad 65 rokov je 10,30 €. – t.j. doplatok je 5,15 €/
os. Účastníci, ktorí majú vlastné preukázateľné cestovné
poistenie a oznámia to – vo faktúre im túto čiastku odrátajú.
Na študijnú cestu sa môžete prihlásiť zaslaním prihlášky mailom, faxom prípadne i telefonicky v ARS TOUR
(Mgr. M. Horváthová): 02/39 64 46 26 * 0905/128073
*maria_horvathova@nextra.sk alebo u Ing. arch. Rudolfa
Melčáka – tel, fax: 02/63 82 04 92 * 0903/477677 *
archid@chello.sk

13. Bienále architektúry
v Benátkach 2012
Výsledky výberového konania
Vo štvrtok 1. marca 2012 posudzovala medzinárodná
porota prihlásené návrhy na projekt a realizáciu expozície
do pavilónu Českej a Slovenskej republiky na 13. bienále
architektúry v Benátkach 2012.
Porota pracovala v zložení (abecedne): Helena
Musilová, umenovedkyňa, riaditeľka Veletržního paláce,
Národní galerie v Praze; Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor časopisu ERA21 v Brne (predseda poroty); Marek
Pokorný, umenovedec, riaditeľ Moravské galerie v Brne;
Dagmar Poláčková, umenovedkyňa, riaditeľka zbierok
moderného a súčasného umenia SNG v Bratislave; Mária
Topolčanská, architektka a kritička, OA SAV a FA STU
v Bratislave; Ľubomír Závodný, rovnomenná architektonická kancelária v Bratislave. Tajomníčkou poroty bola
Monika Mitášová, SNG v Bratislave.

Do súťaže prihlásili 30 návrhov. Do druhého kola
postúpilo hlasovaním 5 z nich. Po diskusii a ďalšom hlasovaní udelila porota prvé a druhé miesto. Porota odporúčala na realizáciu projekt architekta Jána Perneckého
a občianskeho združenia rese arch s názvom Asking
Architecture: You Tell Us / Pýtanie sa architektúry:
Povedzte nám to vy. V rámci tohto projektu sa v Benátkach
predstavia nezávislé a alternatívne architektonické,
výtvarné a ďalšie umelecké iniciatívy pôsobiace na
Slovensku, Morave a v Čechách.
Na druhom mieste sa umiestnila pôvodom dánska
výtvarníčka Sofie Thorsen a rakúsky architekt Walter
Kräutler, obaja z Viedne, s projektom inštalácie A Sculpture
Garden / Záhrada sôch, ktorá vychádzala z nerealizovanej
terasovej galérie plastík v exteriéri areálu SNG od architekta Vladimíra Dedečka.
Ďalšie tri projekty, ktoré postúpili do II. kola
bez poradia:
¢ Chartč, autori: Stanislav Krčmárik, Martin Lukáč,
Ivan Ostrochovský.
¢ Motor Oil Acropolis, autori: Tomáš Gabzdil Libertíny
a Lukáš Jeník.
¢ Stôl: sadni si, posúvaj sa, počúvaj a... rozprávaj,
autori Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Igor Marko,
Juraj Johanides a Martin Jenča.

Výstava Anton Fiala
Aký nádherný svet – Antarktída
a ostatné kontinenty
Výstava Anton Fiala Aký nádherný svet – Antarktída
a ostatné kontinenty sa koná od 8. marca do 4. apríla 2012
v Pálffyho paláci, Zámocka ul. 47, Bratislava.
Kurátor výstavy: Marián Pauer.
Otvorené pondelok až piatok od 14.00 – 18.00 h.

Slovenská stavebná
vedecko-technická spoločnosť
V máji pripravuje Slovenská stavebná vedecko-technická
spoločnosť Medzinárodnú konferenciu: Ochrana inžinierskych a pozemných stavieb pred živelnými pohromami
a ohrozeniami – Prezentácia spôsobov ochrany budov
a stavebných objektov pred víchricami, zemetraseniami,
záplavami, požiarmi, vandalizmom.
Termín: 23. 5. 2012.
Organizátor: Stavebná fakulta STU v Bratislave.
Miesto: Bratislava.
Garant: Juraj Bilčík; e-mail: juraj.bilcik@stuba.sk
Viac informácií: Eugénia Kiselyová
tajomníčka a organizačná garantka podujatí
02/50207650; mobil: 0915 241438

Verejná zbierka na obnovu hradu
Krásna hôrka

Prezentácia projektu Vydrica
V Primaciálnom paláci sa 6. februára 2012 uskutočnilo
verejné stretnutie s predstaviteľmi mesta, investorom projektu Vydrica – spoločnosťou Vydrica, a. s. a architektmi
z ateliéru Bogár Králik Urban, ktorý je partnerom projektu.
Na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk
sa o ňom píše, že viacerí Bratislavčania sa boja, že kvôli
investičnému projektu Vydrica, ktorý sa má realizovať pod
hradným vrchom, neuvidia z Nábrežia Ludvíka Svobodu
na hrad...
Na stretnutí však investor účastníkom garantoval,
že výšku budov, ako ju stanovuje ÚP zóny dodrží.

Prezentácia projektu
Zuckermandel
V Primaciálnom paláci sa 13. marca 2012 uskutočnilo
verejné stretnutie s predstaviteľmi mesta a architektmi.
Dôvodom bola prezentácia projektu Zuckermandel.
Hovorca primátora Ľubomír Andrassy uviedol, že projekt
predstavia tiež na stránke hlavného mesta www.bratislava.
sk, kde sa ľudia budú môcť zapojiť do diskusie.
Na tejto stránke je zverejnený aj komentár k stretnutiu: Prostredie, ktoré je živé 24 hodín denne, plné obchodov a kaviarní, s pešou zónou, trhoviskom, lávkou nad
Dunajom a množstvom zelene. Takto by mal podľa investorov a architektov vyzerať Zuckermandel, ktorý bude súčasťou bratislavského nábrežia. „Mestskú nábrežnú komunikáciu netreba odpísať, ale dať jej iný zmysel. Vytvoriť
z toho jeden normálny mestský bulvár,“ povedal na prezentácii investičného projektu architekt Peter Bouda,
z architektonickej kancelárie Bouda Masár.

Slovenské múzeum dizajnu
v roku 2012?
V galérii Satelit, Dobrovičova 3 v Bratislave sa 27. januára
2012 konala verejná diskusia na tému Slovenské múzeum
dizajnu v roku 2012? Zorganizovalo ju Slovenské centrum
dizajnu za účasti asi 50. zástupcov odbornej verejnosti
a novinárov. Najdôležitejšou správou pre SCD a všetkých
priaznivcov múzea dizajnu bola informácia generálnej
riaditeľky Sekcie umenia a štátneho jazyka Janky
Motyčkovej, že minister kultúry Daniel Krajcer podpísal
26. 1. 2012 očakávané doplnenie zriaďovacej listiny SCD
o novú činnosť „zhromažďovať, ochraňovať, odborne spracovávať a sprístupňovať dokumentačné, knižničné fondy
a zbierky muzeálnej a galerijnej hodnoty z oblasti dizajnu,
ktoré sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva“.
Toto doplnenie umožní SCD vytvárať od 1. 2. 2012
zbierky dizajnu a je prvým oficiálne uznaným krokom
k zriadeniu múzea.
f ó r u m a r c h i t e k túry
2 / 2012
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SErvis
Zahraničné podujatia
Z kalendára podujatí IFLA a EFLA
Workshop krajinných architektov východnej Európy
Termín konania: 24. máj 2012
Miesto konania: Praha (Česká republika)
Bližšie informácie: www.szkt.cz
Valné zhromaždenie EFLA
Termín konania: 9. – 10. 6. 2012
Miesto konania: Petrohrad (Rusko)
Bližšie informácie: http://europe.iflaonline.org
Regionálny kongres EFLA
Zelená infraštruktúra: od globálneho k lokálnemu
Termín konania: 11. – 15. júna 2012
Miesto konania: Petrohrad (Rusko)
www.icon-la.org

Prehliadky výstavou

Hands-On Urbanism 1850
Miesto stretnutia: Architekturzentrum Wien – Alte Halle,
Museumplatz 1, Viedeň
Termín prehliadky: streda, 18. apríl, 23. máj a 13. jún 2012
vždy o 18.00 h.
Vstupné: 2,00 Eur
Trvanie výstavy: 15. marec – 25. jún 2012
Otvorené: denne od 10.00 do 19.00 h.
Vstupné: 7,00 Eur (zľavnené 4,50 Eur)
Kurátorka výstavy: Elke Krasny
Kurátorka Elke Krasny, na základe viacročných medzinárodných výskumov, približuje historické i aktuálne prípadové štúdie rozvoja viacerých svetových miest.
Informácie: www.azw.at/event.php?event_id=1202

Prehliadka výstavou

Ako sa z Viedne stalo veľkomesto:
Architekti Wagner, Sitte, Loos
Termín konania: sobota, 7. apríl 2012 o 16.00 h.
Miesto stretnutia: Architekturzentrum Wien – Neue Halle,
Museumplatz 1, Viedeň
Vstupné: 2,00 Eur
Informácie: Lisa Kusebauch-Kaiser, tel: +43 (1) 522 31 15,
fax: +43 (1) 522 31 17, e-mail: office@azw.at
www.azw.at/event.php?event_id=1224

Prehliadka záhradami Viedne
na bicykli
Miesto stretnutia: U2-Station Hardeggasse SPAR
Supermarkt
Termín konania: sobota, 21. apríl 2012, 14.00 – 18.00 h.
Vstupné: 8,00 Eur, platba na mieste.
Na prehliadku si treba priniesť vlastný bicykel!
Sprevádza: Andrea Seidling Az W
Prehliadka povedie k najnovším mestským agrárnym
projektom: Lobaugarten, Green Chills Academy
a „GroßStadtGemüse“.
Informácie: Lisa Kusebauch-Kaiser tel. +43 (1) 522 31 15,
fax: +43 (1) 522 31 17, e-mail: office@azw.at,
www.azw.at/event.php?event_id=1217
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Grün, Grün, nur du allein
Tvorivé dielne pre deti od 6 rokov
Termín konania: 2., 3., 4., a 5. apríla 2012 vždy od 10.00
do 12.00 h.
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – Podium,
Museuplatz 1, Viedeň
Vstupné: 3,50 Eur
Na podujatie sa treba prihlásiť na tel.č. +43 1 522 31 15
alebo mailom office@azw.at
Účastníci budú spoločne hľadať na príkladoch od Kuby po
Hongkong akú podobu má mestská zeleň, a akú by mala
mať. Spoločne si naplánujú zelené prostredie.
Informácie: Lisa Kusebauch-Kaiser tel. +43 (1) 522 31 15,
fax: +43 (1) 522 31 17, e-mail: office@azw.at
www.azw.at/event.php?event_id=1219

Všetko čo robíš, urob sám!
Tvorivé dielne pre mládež od 15 rokov
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – Podium,
Museuplatz 1, Viedeň
Termíny: utorok, 1. máj 2012 od 10.00 do 14.00 h.
piatok, 11. máj 2012 od 16.00 do 20.00 h.
sobota, 12. máj 2012 od 10.00 do 14.00 h.
pondelok, 14. máj 2012 od 16.00 do 19.00 h.
Vstupné: jednotné 10 Eur, platí na všetky termíny.
Na termíny sa treba prihlásiť vopred na
tel. č. +43 1 522 31 15 alebo office@azw.at.
Záverečná prezentácia: utorok, 15. máj 2012, od 18.00 do
20.00 h. Voľný vstup.
Aké priestory nás obklopujú? Aké miesta chceme v meste
mať a akým spôsobom môžeme meniť mesto, v ktorom
žijeme? Účastníci sa počas 4. dní vydajú na objaviteľskú
cestu, budú pozorovať, stavať objekty, diskutovať.
Informácie: Alexander Pirker, tel: +43 (1) 522 31 15 – 29,
fax: +43 (1) 522 31 17 alebo e-mail: pirker@azw.at

Obnovenie a posilnenie
spolupráce medzi UIA a IFLA
Prezident Medzinárodnej únie architektov (UIA) Albert
Dubler a prezidentka Medzinárodnej federácie krajinných
architektov (IFLA) Désirée Martinez Uriarte 9. marca 2012
v Paríži obnovili a posilnili memorandum o porozumení
medzi UIA a IFLA podpísané v roku 2006. UIA a lFLA
opätovne potvrdili osobitný charakter týchto organizácií
a profesijnú odbornosť svojich členov a vyjadrili želanie
pokračovať v propagácii architektúry a krajinnej architektúry v kontexte životného prostredia ako faktora kvality
blahobytu spoločnosti. UIA a IFLA budú presadzovať spoločné iniciatívy, ktoré korešpondujú profesijným cieľom
a ambíciám svojich členov.

Z kalendára podujatí UIA
Sympózium a workshop J. Utzona
Termín konania: 1. – 9. apríl 2012
Miesto konania: Makareš (Maroko)
Informácie: http://www.utzonresearchnetwork.org/
Týždeň kultúrneho dedičstva v Austrálii
Termín konania: 14. – 22. apríl 2012
Informácie: http://www.environment.gov.au/heritage/index.
html
12. národné bienále architektúry
Termín konania: 18. – 21. apríl 2012
Miesto konania: Tampico Sur de Tamaulipas (Mexiko)
Informácie: http://www.arquired.com.mx

Zasadnutie výboru UIA
Termín konania: 19. – 20. apríl 2012
Miesto konania: Manilla (Philipíny)
Informácie: uia@uia-architectes.org
Medzinárodné bienále architektúry
Termín konania: 20. apríl – 12. august 2012
Miesto konania: Rotterdam (Holandsko)
Informácie: http://www.iabr.nl/EN/program/
Valné zhromaždenie ACE
Termín konania: 27. – 28. apríl 2012
Miesto konania: Amsterdam (Holandsko)
Informácie: http://www.ace-cae.org
4. medzinárodné sympózium
Mestské rozhovory
Termín konania: 27. – 28. apríl 2012
Miesto konania: Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko)
Informácie: hannes.hubrich@t-online.de alebo
www.architekten-thueringen.de/schule/symposium2012
11. medzinárodné bienále architektúry
Trvalo udržateľný rozvoj
Termín konania: 2. – 31. mája 2012
Miesto konania: San Jose (Kostarika)
Informácie: www.colegiodearquitectosdecostarica.com/
bienal.html
Konferencia austrálskeho inštitútu architektov
Termín konania: 10. – 12. máj 2012
Miesto konania: Brisbane (Austrália)
Informácie: www.architecture.com.au/experience/
Trienále architektúry Interarch 2012
Termín konania: 13. – 16. máj 2012
Miesto konania: Sofia (Bulharsko)
Informácie: http://iaa-ngo.com/
UIA pracovný program: Architektúra a deti
Termín konania: 30. – 31. máj 2012
Miesto konania: Viedeň (Rakúsko)
Informácie: Hannes Hubrich, Work programme
Co-Director, Hannes.hubrich@t-online.de
Ewa Struzynska, Work programme Co-Director,
struzyns@club-internet.fr
Zasadnutie členov predsedníctva UIA
a I. regiónu UIA
Termín konania: 31. apríl – 4. máj 2012
Miesto konania: Agrigento (Taliansko)
Informácie: Giusy Ranca email: esteri.cnappc@archiworld.
it alebo direzione.cnappc@archiworld.it

José María
Rodriguez Pastrana
(1952 – 2012)
Zomrel autor svetoznámeho umeleckého a kongresového
centra MAGMA (2005) na Tenerife. Patril k významným
španielskym architektom svojej generácie a jeho dielo
bolo ocenené viacerými španielskymi i zahraničnými
cenami. Spolupracoval v ním založenom ateliéri AMP
(Felipe Artengo, Fernando Menis, J. M. Rodriguez
Pastrana) so sídlom v Santa Cruz de Tenerife. K jeho najznámejším dielam patria, napríklad sídlo vlády Kanárskych
ostrovov a atletický štadión v Santa Cruz, Las Maretes –
kultúrne centrum v Arrecife a Vysoká škola Rafaela
Arozarenu. Jeho dielo charakterizujú silné jednoduché
sochárske formy, používanie hladkého alebo na hrubo
opracovaného betónu a prírodných materiálov.
Všetky diela sú vynikajúcim spôsobom osadené
v prostredí.
š. š.

JESENNÉ PREZENTAČNÉ DNI
Príjemné spoločensko-odborné stretnutia
organizované Architektonicko-stavebným
informačným centrom už 17 rokov vo
väčších i menších mestách na Slovensku
v značnej miere prispievajú k neustálemu
vzdelávaniu sa stavebnej odbornej verejnosti, a to vo veľmi dostupnom mieste k ich
bydlisku v rámci celého Slovenska.
Na týchto odborných seminároch je vytvorený priestor na prednášky, praktické ukážky
a samozrejme diskusiu architektov a projektantov so zástupcami výrobných a obchodných stavebných firiem.
Teší nás, že v poslednom období sme
zaznamenali zvyšujúci sa záujem zo strany
odbornej verejnosti byť informovaný o produktoch, technológiách a novinkách v stavebníctve. V I. polroku 2011 sa Prezentačných dní zúčastnilo viac ako 3 300 odborníkov.
Poslucháči oceňujú možnosť využiť osobný
kontakt s prezentujúcou sa firmou k získaniu informácií a k nadviazaniu nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu.
Prijmite naše pozvanie na Prezentačné
dni, organizované v II. polroku 2011 a efektívne využite prítomnosť odborných zástupcov jednotlivých spoločností:

Plán prezentačných dní:
NOVOSTAVBA, REKONŠTRUKCIA,
MODERNIZÁCIA
12. 10. – Komárno
13. 10. – Zvolen
14. 10. – Liptovský Mikuláš
26. 10. – Prešov
27. 10. – Košice
10. 11. – Bratislava
11. 11. – Banská Bystrica
FASÁDNE SYSTÉMY, KONŠTRUKCIE,
OKNÁ, DVERE, BRÁNY
27. 09. – Košice
28. 09. – Prešov
06. 10. – Žilina
07. 10. – Poprad
LÍDRI STAVEBNÉHO PRIEMYSLU
04. 10. – Bratislava
05. 10. – Prievidza
24. 11. – Trnava
25. 11. – Martin
DESIGN A ARCHITEKTÚRA
V INTERÉRI
07. 12. – Bratislava
08. 12. – Žilina
09. 12. – Košice
AQUA
08. 11. – Žilina
09. 11. – Nitra
VYKUROVANIE, KLIMATIZÁCIA,
VZDUCHOTECHNIKA
07. 09. – Bratislava
08. 09. – Nitra
09. 09. – Banská Bystrica
29. 09. – Trenčín
30. 09. – Trnava

Srdečne všetkých
pozývame.
Viac informácií nájdete na stránke

www.asice.sk,

alebo nás môžete kontaktovať e-mailom:

asice@asice.sk

24

fórum archit e k t ú ry
6/2011

