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Otvorenie bratislavského PRIORU bolo v roku 1968
udalosťou desaťročia. S ním k nám prišla nová
kultúra obchodu. Súčasné manipulovanie s jeho
budúcnosťou je nedôstojné.
Kamenné námestie je strategický bod mesta.
Zo strany mesta a investora treba definovať pod
mienky a vypísať architektonickú súťaž s renomova
nou a zodpovednou porotou.
V podmienkach by malo byť, samozrejme, zakompo
nované integrovanie súčasného areálu do súťažného
návrhu. Tak by malo vyzerať kultúrne vrstvenie
európskeho mesta.
J. M. Bahna
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K veci...
O vrstvení kultúrnych hodnôt v dejinách architektúry

Repliky, rekonštrukcie, kópie,
dostavby, nadstavby...
Toto všetko sú metódy vrstvenia kultúrnych hodnôt v dejinách
architektúry. Týmito metódami sa diali výmeny slohov v histórii či
stavebných štruktúr v modernej dobe. Ich aplikovaním rástli mestá
živelne alebo organizovane, náhodne či zámerne – v závislosti od
celkovej spoločenskej situácie. Či je to ekonomický rozvoj, úpadok,
zmena paradigmy, katastrofy prírodné či spoločenské, náhody,
zámery vplyvných jednotlivcov, nálady kráľov alebo kráľovien.
Hlavne však vojny a vojenské ťaženia ovplyvňovali veľkoplošné
drastické zásahy do mestskej štruktúry.
Výrazným prvkom urbanistických premien boli ideológie
väčšinou monarchistické a revolučné, ale aj architektonické.
Boli to často architektonické experimenty, ktoré chceli zmeniť svet
a požadovali zbúranie existujúcej štruktúry pre presadenie svojich
myšlienok. Či už to boli ruskí konštruktivisti alebo internacionálna
moderna a Le Corbusierove vízie. Gropius po príchode na Harvard
nechal spáliť všetky knihy o histickej architektúre. Naše prvé gene
rácie architektov i pamiatkarov dostali modernistické školenie.
Aj pamiatkarska teória bola modernistická. Hodnotili a počítali
sa čisté slohy. Končili barokom. Žiadne zložité a spochybňované
19. storočie. Architektúra sa delila na historickú a modernú.
Takže aj na podhradí boli oficiálne iba tri historické objekty
hodné pamiatkovej ochrany. Ani neologická synagóga si nezaslú
žila pamiatkovú ochranu. Bola slohovým bastardom.
Pamätám si ako nám v škole prednášali modernistické teórie
kde sa hovorilo o výnimočných kópiách iba pri Varšavskom centre.
O čo bolo toto centrum významnejšie ako bratislavské podhradie?
Hradné bralo je stredoeurópskym fenoménom. Jeho význam už
dávno prekročil hranice Slovenska. A tu nikdy nepadla ani skrytá
myšlienka o možnostiach kópií možno častí, možno urbanistickej
štruktúry s replikami pri obnove podhradia? Drážďany postupne
obnovujú svoju historickú štruktúru. Predpokladám, že sa vysporia
dali s panelákovou Prager Strasse. Slovensko ako „raj neskorej
moderny“ aj na bratislavské podhradie povolilo osadiť paneláky.
Vraj až 80 % stavebnej štruktúry tvorili v Bratislave paneláky.
V nich žila väčšina obyvateľstva, ktoré bolo masírované ich primi

Kamenné námestie v Bratislave potrebovalo priestor v šesťdesiatych rokoch

Rybná brána padla v tridsiatych rokoch

tívnym dizajnom a najjednoduchšou dispozíciou. To zanechalo
vplyv na ich nedostatku kreativity a postupne ubíjalo ich individua
litu a túžbu po slobode. Montované prefabrikované stavby, kým
v nich prevládal škandinávsky humanizmus, mali v určitom časo
vom období opodstatnenie, ale ich totálne nasadenie už bolo ideo
logickým manipulovaním spoločnosti. Šťastní obyvatelia dostali
teplú vodu, radiátory, chlieb a hry cez štátnu televíziu. Paneláky
pod hradom sa stali výškovým
etalónom aj pre River park.
Ich úroveň sa pre novú výstavbu
oficiálne povolila a neoficiálne aj
prevýšila. V prednáške I. Bútoru
o Stratenom meste boli zrekapi
tulované príčiny a časové súvis
losti zániku štruktúry podhradia.
Po prelistovaní Marenčinovej
knihy si človek uvedomí čo sa
tam stratilo.
Druhá svetová vojna zlikvido
vala hlavne v Nemecku celé
mestá. Ich obnova trvala asi štvrť
Hotel Devín likvidoval zástavbu nábrežia
storočia. Ešte v šesťdesiatych
rokoch sa tu našli vojnové ruiny.
Drážďanské katedrály sa až teraz realizujú ako repliky. Frankfurt
aj Norimberk boli tiež postavené z ruín v kombináciách moderny
i historických replík. Totálne zbombardovaný Rotterdamm
bol pre povojnový modernizmus vzorovým mestom obnovy.
Tu sa realizovali prvé povojnové obchodné domy ako Breuerov
De Bijenkorp a prvé mestské shoping centrum Ljinbaan od Bakemu.
My sme si pre naše centrá museli miesto vybúrať. Súčasný Rotter
damm už má jazvy zacelené. Bratislava ich stále ešte otvára.
Bomby na Suchom mýte začali deštrukciu centra, v búraní pokra
čovali dopravné zásahy súvisiace s mostom SNP a následne neko
ordinovaná zástavba. Bojím sa, že petícia Stop búraniu Bratislavy
už nebude aktuálna. Už nebude čo búrať. Bratislava akútne potre
buje „Obnovu mestskej štruktúry“. V deväťdesiatych rokoch sa
v Bratislave konalo sympózium Bratislava – Berlín ako deštruované
mestá. Zúčastnil sa ho aj vrcholný deštrukturalista D. Liebeskind.
Berlín sa postupne dostavuje, ale Bratislava je stále zubatá
a deravá.
J . M . B ahna

Návrhy na tohtoročný 48. ročník Ceny Dušana Jurkoviča treba podávať do 30. 6. 2012 (vrátane).
Informácie sú tiež na www.sasarch.sk; Kancelária SAS, tel.: 5443 1078, e-mail: k_sas@euroweb.sk
f ó r u m a r c h i t ektúry
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Architektúra
a spoločnosť

Čo chýba verejným
priestorom
na Slovensku?

POH Ľ A D

Rozmýšľam nad
miestami stretávania
Pred niekoľkými rokmi som pracovala na vzdelávacích
a kreatívnych projektoch, ktorých prostredníctvom sme sa
usilovali naučiť deti v našich HEVI kluboch aktívne žiť
pomocou čítania kníh. Široký kontext, v ktorom sme knihu
vnímali, by sa dal stručne opísať ako hľadanie zmyslupl
ného života osobne a „v spoločenstve“. Aj to bol dôvod,
prečo som sa hlbšie zamýšľala, v akých podmienkach
a v akej mestskej či vidieckej komunite deti jednotlivých
klubov vyrastajú. Raz do roka sme organizovali knižné
hody. Bol to zvyčajne veľký happening, v ktorom sme
s spoločne s ľuďmi symbolicky „čítali“ knihu života
v meste. Napríklad, v Seredi sa doňho hneď v prvom roku
aktívne zapojilo 1800 ľudí. Prezentovali sme tvorivým spô
sobom myšlienky, aktivity, zručnosti, majstrovstvo, ktoré
prispievali k blahu mesta a skutočne doň prinášali život.
Oživovali sme priestory a objekty, ktoré niesli alebo mohli
niesť význam spájania ľudí. Nie vždy boli preto naše hody
sústredené na jedno miesto. Zaujímali nás rôznorodé
miesta stretávania ľudí. Tie reálne, ale aj tie, ktoré by sa
takými mohli stať.
Takéto úlohy človeka učia vnímať priestor inak.
Potrebuje sa zžiť a kreatívne vyrovnať s atmosférou,
ktorú chce v rámci happeningu buď pozitívne využiť,
alebo zmeniť. Bolo výzvou vytvoriť v rámci knižných hodov
na Hurbanovom námestí v Bratislave oddychovú zónu.
Celkom pochopiteľne. Nie je vybudované tak, aby ste sa
v jeho priestore upokojili. Prítomnosť obchodov a obchod
ných domov, bánk, inštitúcií, budovy ministerstva,
a navyše pulzovanie dopravy pôsobia skôr aktivizačne,
pripomínajú nám pracovné povinnosti a „bremená“. Kúsok
zelene sa sústreďuje v hornej časti námestia okolo pamät
níka hrdinov SNP. Symbolický význam sôch však nepôsobí
upokojujúco. Je proklamáciou utrpenia a obetí a výzvou
prinášať ďalšie. Zrejme nie náhodou je práve toto miesto
obľúbeným priestorom stretov – politických konfrontácií
a protestov aktivistov rozličných hnutí. Vedeli sme, že
bude ťažké dať námestiu nový význam. Až po dvoch hodi
nách sa nám podarilo premeniť priestor okolo pamätníka
na dočasnú oázu. Ľudia si potom spontánne líhali do trávy,
sadali si na lavičky, stoličky a vyberali knihy z našej pou
ličnej knižnice. Boli schopní započúvať sa do hudby, poze
rať divadlo, tancovať, aktívne sa zapájať do jednotlivých
častí happeningu. Kým sa tak stalo, čelili sme iracionálne
podmienenej nervozite, agresivite, hnevu, ba aj priamej
konfrontácii ľudí, ktorí obchádzali okolo.
Je zaujímavé sledovať, aká klíma sa vytvára okolo
miest stretávania a čím môže byť ovplyvnená. Aj v Štras
burgu sme pripravovali knižné hody. Týždeň sme sústre
dene pracovali v skupinách a mapovali miesta stretávania
v rôznych častiach mesta, aby sme náš projekt dokázali
„ušiť na mieru“ miestnym podmienkam. Skúmali sme
minulosť týchto miest. Fotili sme ich dominanty (architek
tonické, umelecké), všímali sme si ich symboliku, počúvali
sme ľudí, ich názory na to, ako sa v danom mieste cítia.
Študovali sme sociologické rozbory a štatistiky. Bolo pre
kvapujúce, ako sa určité problémy mesta prejavovali vidi
teľne na jeho vzhľade. Napríklad symptomaticky sme
v miestach, v ktorých vládla nevraživosť medzi určitými
skupinami, nachádzali vizuálne symboly, ktoré akoby
zrkadlili negatívne správania skupín a svojím spôsobom
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ich i podporovali. Prekvapilo ma, že na týchto miestach
ešte aj umiestnenie a vzhľad lavičiek v parčíkoch symbo
licky vyjadrovali separáciu, izoláciu, osamelosť. Malý
kúsok zeleného zátišia na oddych bol nezmyslene delený
na „zóny“. V exteriéri prevládali prvky vyjadrujúce neukon
čenosť, deštrukciu, zlomovosť. Ihriská a športoviská boli
nevľúdnymi, sivými betónovými plochami. Nechceli by
sme, aby sa deti hrali na takom odľudštenom, tvrdom,
odmietavom mieste. Ťažšie sa hrá, komunikuje, kamaráti,
keď samo miesto vyjadruje opak. Negatívno, ktoré pulzuje
z takýchto miest, nie je len pocitom. Učí nás a vychováva,
ako sa máme správať. Preto som sa ani nečudovala, keď
sa za nami vybralo čierne motorkárske komando domá
ceho gangu, nenávistne nás obkľúčilo a chcelo skontrolo
vať naše foto zábery.
Miesta stretávania sú ako zrkadlá hodnôt a vzťahov.
Vzťahov budovaných synchrónne, ale aj diachrónne.
V diachrónnom zmysle na nás pôsobia symboly, ktoré
hovoria o plynutí času. A tak rozmýšľam, čo sa do nás
kóduje, keď sa rozhliadneme po Hodžovom námestí
v Bratislave. Aký vzťah k okolitým historickým objektom
vyjadrujú dominantné „novostavby“ – hotel Crowne Plaza,
Tatracentrum a Astória Palace? Aký vzťah k predstaviteľovi
krajiny vyjadruje obkľúčenie prezidentského sídla chlad
nými komerčnými budovami? Nedávno ma však zarazilo
aj to, keď som na Námestí SNP vo Zvolene našla tesne
vedľa zakonzervovaných pozostatkov stredovekej nemoc
nice nevkusne pôsobiaci stánok s občerstvením. Takáto
symbolika vzťahov je mnohovravná. Zrkadlí naše vnútorné
hodnoty. Je signálnym prvkom. Podprahovo pôsobí na
našu myseľ. Sústreďuje jej pozornosť jediným smerom:
na tu a teraz. Ukazuje nám, že naša kolektívna minulosť
je bezcenná, a teda aj naša budúcnosť. Je symptómom
sebadeštrukčných sklonov, ktorá je zrejme už našou
dlhodobou „diagnózou“.
Podobne by sme mohli uvažovať aj nad tým, ako
pôsobia na ľudí obchodné domy a nákupné centrá.
Dnes sa využívajú aj ako miesto stretávania a oddychu.
Množstvo obchodov plných tovaru okolo nás, chladné
komerčné prostredie, v ktorom sa túlame, zabávame
a rozprávame. Naozaj rozprávame? Naša pozornosť
je odvádzaná na všetky strany. Pôsobí pritom na naše
vzťahy rozpoltenosť, nesústredenosť?
Myslím si, že miesta stretávania by mali byť harmoni
zujúce a starostlivo budované. Okrem iného vyjadrujú
základnú hodnotu a potrebu každého človeka – priateľstvo.
Architekti, stavitelia v každej dobe máte významné a krásne
poslanie. Pomáhate ľuďom čítať knihu života ich mesta
s láskou. Želám vám, aby nás váš „jazyk“ posunul
k životu a aby nás učil spájať.
T i m o t e a V r á b l o vá
Timotea Vráblová žije a pracuje v Bratislave. Ako literárna vedkyňa
pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV, kde sa venuje dejinám
literatúry 17. – 18. storočia a detskej literatúre. Prednáša detskú
literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej
tvorby VŠMU v Bratislave. Venuje sa projektom na podporu čítania
detí. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie
Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY).

Verejné priestranstvá – to nie sú len
námestia, ulice, pešie zóny, no sú to aj
plochy so zeleňou, lavičkami, verejné
ihriská a športoviská určené pre
všetkých na oddych, relax, príjemnú
chvíľu v meste či na vidieku. Spýtali
sme sa ľudí, ktorí majú k téme čo povedať, čo týmto priestorom podľa nich
najväčšmi chýba?

Štefan Šlachta
Návrat verejného priestoru do života ľudí patril
k jednej z najdôležitejších zmien pred 22. rokmi.
Ak dovtedy sme všetci najradšej utekali za dvere
vlastného bytu alebo do úzkeho kruhu známych,

zrazu začali prosperovať a tešiť sa návštevám nie
len malé súkromné kaviarničky, ale aj pešie ulice,
sedenie na chodníkoch či námestiach. Ak mám
však dnes odpovedať na otázku, čo najviac chýba
verejným priestorom, tak odpoveď znie: „Najviac
chýba verejnosť, verejnosť v podobe slušných
a kultivovaných ľudí a ich aktivít.“ V niektorých
mestách akoby ani neexistovala. Prečo je to tak?
Neviem, možno sú to medziľudské vzťahy, možno
je to neuvedomené pestovanie „nekultúry“, možno
iba obyčajný nezáujem. Akoby to nadšenie pre
verejný priestor po tých rokoch vypršalo. Nejde tu
o riešenie dlažby, zelene, farebnosti či mobiliáru,
ide skôr o myslenie, o zmeny potrebné v našich
hlavách.
A možno ešte jedno: je zarážajúce čo doká
žeme aj z kultivovane navrhnutého verejného
priestoru za krátky čas urobiť. Tak ako si nevieme
vážiť našu prírodu a jej hodnoty, rovnako si
nevieme vážiť hodnoty verejného priestoru.
Chýba nám zodpovednosť k verejnému priestoru,
nevieme akceptovať, že je to priestor, ktorý patrí
nám občanom, a aj tak sa k nemu a v ňom
správať.

Bohumil Kováč, vedúci Ústavu
urbanizmu a územného plánovania,
FA STU v Bratislave
Verejným priestorom na Slovensku chýba v porov
naní so zahraničím niekoľko atribútov. Verejné
priestory predstavujú typologicky bohatú sústavu,
zameriam sa na ťažiskové priestory miest a obcí.
1. Spôsob vzniku – koncepcia verejného
priestoru, napriek svojmu názvu, zväčša nevzniká
verejne, teda nie ako výsledok diskusie. Pod tlakom
volebných termínov, eurofondov... a iných zastiera
cích manévrov vznikajú koncepcie na základe pria
mej zákazky projektantovi, ktorý sa často
o všetkých požiadavkách problematiky navrhovania
verejných priestorov ako exteriérových stavieb
začína dozvedať až pri samotnom projektovaní.
Architektonickú súťaž na verejný priestor úspešne
obchádzame s použitím rôznych výhovoriek...,
napríklad: tlačí čas -pritom súťaž trvá aj s prípravou
maximálne 5 mesiacov, na súťaž treba peniaze –
hoci v skutočnosti súťaž môže priniesť návrhy,
ktoré ušetria a podobne. Skrytým cieľom je
dokonca niekedy drahé riešenie, aby bolo dodáva
teľsky lukratívne so všetkými investorsko-dodáva
teľskými praktikami. Tak vložíme na námestie

riešenia, kde zrakovo postihnutí nenájdu oporu
v orientácii, často sa vyhovárame na tzv. prirodzené
vodiace línie, a nevidomých nechávame oklepkávať
budovy.
3. Užívanie verejných priestorov. Najmä majite
lia reštaurácií považujú verejný priestor pred budo
vou za svoj. Úrady každému povolia realizovať jeho
vkus. Pódiá, zelené koberčeky, plastové, kovové,
drevené stoly a stoličky, rôzne ohrádky... bez ladu
a skladu. Povoľovacie konania stavieb verejných
priestorov vyžadujú rôzne požiadavky – únikové
a záchranárske prístupy, ktoré potom arogantne
zapraceme exteriérovým posedeniami. Aj to je proti
duchu bezpečnosti verejného priestoru, kde mnohí
chcú realizovať prednostne svoj privátny záujem...
4. Dotvorenie verejných priestorov výtvarnými
dielami je bez koncepcie, dokonca nevieme, ako sa
napr. sochy povoľujú. Rôzne iniciatívy presadzujú
pod peknými názvami svoj vkus, často na podpra
hovej úrovni.

Kristína Čechová, útvar územnej
správy a životného prostredia,
Modra
Budem čerpať z praktických skúseností, ktoré
v Modre denne riešime. Pre nás je najväčším prob
lémom verejných priestorov doprava – statická aj
dynamická. Cez mesto musíme strpieť hlavnú
komunikáciu, po ktorej premávajú všetky druhy áut,
na miestach, kde by sme mohli uvažovať o verej
nom priestore, zasa parkujú automobily. Čiže ide
o nebezpečný priestor, ľudia sa tam nezdržujú,
mamičky s deťmi sa mu vyhýbajú. Ťažko si predsta
viť dotváranie lavičkami a podobne...
Obytné súbory, respektíve sídliská boli v Modre
dosť nešťastne riešené, lebo infraštruktúra vlastne
nebola vybudovaná. Z pôvodnej cesty pre vozidlá
stavby sa stala jediná prístupová komunikácia
k sídlisku, z pôvodných stavebných plôch sa
stali parkoviská. Aj keby sme tam chceli umiestniť
nejaký spoločný verejný priestor, vlastne naň
nenájdeme vhodné miesto. Čiže sme v začarova
nom kruhu.

Istou lastovičkou by mohlo byť riešenie vnút
robloku, nového spoločného priestoru, na ktoré sa
teraz pripravujeme. Práve týmto krokom by sa dalo
občanom ukázať, že sú aj iné, nové možnosti rieše
nia, ktorý si možno spoločne užívať. Zároveň by
som bola rada, keby sa nám podarilo vzbudiť
v občanoch spätnú reflexiu, pochopenie, že vybu
dovaním pekného spoločného priestoru sa všetko
len začína: bude totiž fungovať tak, ako sa k nemu
budeme správať. Peniaze na nové projekty sa
v našej situácii zháňajú veľmi ťažko. Často mám
pocit, že ľudia vnímajú peniaze vložené do projektu
ako darované, veď zdroje z eurofondov nás nič
nestáli... Neuvedomia si, že mesto vždy finančne
participuje na projekte, a teda každý z nás –
hoci možno v prípade eurofondov menej – pri
spieva. Myslím si, že postoj každého jednotlivca
sa môže zmeniť aj tým, keď vie, že ide aj o jeho
peniaze.
Ďalší problém v súvislosti s eurofondmi vidím
v časovej nevyváženosti – vyjde výzva, rýchlo
musíme reagovať, vypracovať projekt – v časovom
strese, možno ani nie najlepší – a stihnúť ďalšie
náležitosti... Keby sa dalo pracovať pokojnejšie,
zapojiť občanov do vecnej diskusie, skôr by si
k projektom našli lepší vzťah, možno prispeli via
cerými nápadmi, cítili by aj podiel na realizáciách.
Som optimistka a verím, že Modra má dosta
točný ľudský potenciál, mnoho občanov nesedí so
založenými rukami, chcú prispieť, aby to u nás
vyzeralo prívetivejšie. Možnosti spolupráce vidím
aj v zapojení občianskych združení. Prezentujú via
cero dobrých nápadov, píšu projekty, snažia sa –
už len nájsť finančnú podporu, hoci ani to nie je
všetko. Myslím si, že na dobrý realizovateľný nápad
sa financie dajú nájsť, niekedy stačí prispieť vlast
nou prácou. To, či niekomu záleží na blízkom okolí,
vidno aj na drobnej iniciatíve – čistota okolo domu,
vysadený krík či strom... Azda tam treba začať –
od seba.
Anketu pripravila
B e ata Mú č k o v á
Prevzaté z periodika Detské Ihriská, 1/2012

v Žiari nad Hronom koncepciu poloparku, ktorá
absolútne neguje urbanistický koncept priestoru.
Stane sa tak vždy, ak nemáme architektonické rie
šenia a ich ekonomické parametre s čím porovná
vať. Nevzniká tak priestor na diskusiu, hoci ide
o základný prvok demokracie. Následne nevieme
viesť kvalifikovanú diskusiu o miere zelene, funkcii
priestoru, jeho verejnej, ale aj obslužnej prevádzke,
o dotvorení výtvarnými dielami či novými stavbami
a mobiliárom. napríklad v konfrontácii moderné
versus historické. Česť výnimkám.
2. Neovládame navrhovať riešenia s atribútmi
slušnosti, bezpečnosti... Tak vznikne bariérové
nábrežie Eurovea, hoci také isté riešenie v Lyone sa
s tým dokázalo jednoducho vyrovnať. Majú sluš
nosť v krvi, a tak zásady bezbariérového navrhova
nia nie sú u nich súčasťou koncepcie, ale sú kon
cepciou samotnou. V Liptovskom Hrádku je
v strede námestia „akože“ potok, ktorý zbytočne
a samoúčelne bariérovo predeľuje priestor.
Výtvarné dielo pri vodnom prvku v Piešťanoch má
aspoň dve miesta, kde môže dôjsť k úrazu návštev
níka, také sú aj na bratislavskom korze. Napriek
tomu, že máme vyhlášku, navrhujú a povoľujú sa
f ó r u m a r c h i t ektúry
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Predstavujeme

Bratislava
Business Centre
I PLUS
Autori architektonického riešenia:
Michal Bogár, Ľubomír Králik,
Ľudovít Urban
Záhradná architektka: Magdaléna
Horňáková
Generálny projektant: BOGÁR
KRÁLIK URBAN ateliér architektúry
a designu
Investor: CA IMMO
Miesto stavby: Bratislava,
Jarabinkova ulica
Funkčná náplň: administratíva
Celková úžitková plocha objektu:
29 240 m2
Rozhodnutie investora o zastavaní
málo využitého pozemku v kontakte
s prázdnymi priemyselnými halami
padlo krátko po získaní objektu BBC
I na Prievozskej ulici, čo bolo pred
desiatimi rokmi. Do pomerne zložitého
kontextu s množstvom otáznikov
sme po spracovaní mnohých štúdií
osadili dom, ktorý napokon vytvoril
rozhranie medzi zástavbou administratívnych domov a polyfunkčným
komplexom Trinity a súčasne na
prízemí nadväzuje na tradíciu bratislavských pasáží.
V hlavnej hmote sú na typických
podlažiach umiestnené flexibilné
priestory pre administratívu s dvoma
komunikačnými jadrami. Usporiadanie
jadra a jednoduchý pôdorys umožňuje
členenie prenájmu na jednom podlaží
až na osem samostatných jednotiek.
Univerzálnosť členenia priestorov pod
poruje aj použitie optimálneho základ
ného modulu členenia fasády šírky
1300 mm. Nízke krídlo na Jarabinkovej
ulici má ambíciu pripojiť sa na budúcu
prestavbu objektu bývalej zdravotnej
poisťovne. Na tento objekt kvôli svetlo
technickým požiadavkám reaguje aj
ustúpenie posledných dvoch podlaží, čo
sme využili na tvarovanie hlavnej hmoty
s akcentujúcim prvkom arkiera, ktorý
vystupuje do Jarabinkovej ulice. Na prí
zemí sa nachádza pasáž, ktorá prepája
Jarabinkovú a Plynárenskú ulicu a je
priamo napojená na pasáž pôvodného
objektu. Do pasáže sú zaústené aj
komunikačné jadrá parkovacej garáže,
ktorá má kapacitu 312 parkovacích
miest.
Počas začínajúcej výstavby sa
investor rozhodol získať medzinárodne
uznávanú certifikáciu objektu LEED.

6

fórum architek t ú ry
3/2012

Certifikáciu LEED (The Leadership in
Energy and Enviromental Design) zavie
dla federálna rada pre zelené budovy
v USA (United States Green Building
Council) v roku 2000. Certifikácia je
nezávislým osvedčením, že objekt,
alebo sústava objektov boli vyprojekto
vané a postavené a sú užívané v súlade
s požiadavkami na ochranu životného
prostredia, šetrenie energií a vody a spĺ
ňajú najvyššie parametre kvality vnútor
ného prostredia. Do apríla 2012 bolo na
celom svete certifikovaných takmer dve
miliardy štvorcových metrov úžitkovej
plochy objektov. Proces certifikácie
LEED je založený na hodnotení jednotli
vých parametrov objektu, pričom v hod
notení sú definované položky, ktoré je
nevyhnutné splniť a ďalšie položky, kto
rým je priradené bodové ohodnotenie.
Podľa počtu bodov sa udeľuje stupeň
certifikácie. Najvyšší stupeň je platinový
s počtom bodov viac ako 80 zo 100
možných. V hodnotení sa sleduje prí
pravná fáza, projekt a jeho schvaľovací
proces, priebeh výstavby a aj samotné
využívanie objektu. Na dosiahnutie opti
málneho hodnotenia je vhodné uvažovať
o hodnotených parametroch od začiatku
vývoja projektu, i keď možno vstúpiť
do procesu posudzovania aj v ďalších
fázach prípravy, výstavby, alebo užívania
objektu.
Objekt BBC I PLUS bol z hľadiska
splnenia požiadaviek certifikácie LEED
posudzovaný v čase, keď sa už začala
výstavba. Primárnou podmienkou bolo
preukázať splnenie povinných bodov
ako je súlad s územným plánom,
vhodná lokalizácia objektu, základné
veľkostné parametre a koncepcia
technického riešenia s vylúčením

Pôdorys prízemia

použitia nevhodných technológií
a materiálov.
Redukcia automobilovej dopravy
ako zložky negatívne zaťažujúcej životné
prostredie znamená lokalizáciu objektu
s dobrým napojením na verejnú
dopravu, dobrým peším prístupom
v kontakte s obchodnými priestormi
a službami a podporovaním cyklistov.
Pre prístup cyklistov je bodovo hodno
tený nielen počet odstavných miest pre
bicykle, ale aj umiestnenie predpísa
ného počtu spŕch pre zamestnancov
v administratíve, ktoré musia byť prí
stupné z verejných priestorov.
Zeleň a narábanie s ňou je ďalším

Priečny rez

sledovaných parametrom, kde možno
v rámci hodnotenia LEED získať dôležité
body. Ak je to možné, treba zachovať čo
najviac pôvodnú zeleň. V projekte BBC
I PLUS, kde sa využívajú pôvodné spev
nené a zastavané plochy sme získali
body vytváraním zelených striech, ktoré
tvoria viac, ako 50 % celkovej plochy
striech, osadením prirodzených bioto
pov málo náročných na zalievanie,
čím sa redukuje spotreba vody. V hod
notení LEED bola v projekte posudzo
vaná predpokladaná spotreba vody,
ako aj spôsob narábania s dažďovou
vodou. Povinnou položkou je redukova
nie spotreby vody o 20 % oproti bež

ným hodnotám, redukcia spotreby na
polievanie zelene rastlín, manažment
dažďovej vody s umožnením retencie
a filtrácie vody, aby sa nezaťažovala
verejná sieť.
Požiadavke na šetrenie spotreby
energií a vytváranie optimálnej mikro
klímy vyhovuje systém chladenia
kancelárskych priestorov chladiacimi
stropmi použitý v objekte BBC I PLUS.
Optimalizácii spotreby energií prispieva
aj možnosť samostatného ovládania
a merania spotreby energií v každom
nájomnom priestore.
Certifikácia LEED pozitívne bodovo
hodnotí aj prirodzené osvetlenie

priestorov a umožnenie prirodzeného
vetrania kancelárií. V objekte samot
nom, a aj v jeho okolí do vzdialenosti
8 metrov musí platiť absolútny zákaz
fajčenia.
Súčasťou certifikácie je aj sledova
nie procesu výstavby, ktorá má čo
najmenej negatívne zaťažovať prostre
die. Sleduje sa a hodnotí eliminácia
prašnosti, hluku, použitie recyklovaných
materiálov. Pod prísnym dohľadom
je spôsob narábania s odpadom
počas výstavby a možnosť redukcie
množstva odpadu. Veľká časť materiálu
použitého na stavbe má byť z miestnych
zdrojov, pričom limitná vzdialenosť

na dopravu materiálov je 800 kilomet
rov.
Vysoké bodové hodnotenie je za
inovatívne prístupy v riešení objektu,
ktoré prispievajú k redukovaniu spot
reby energií, alebo využívanie alternatív
nych zdrojov energie. V tejto položke sa
pri objekte BBC I PLUS nepodarilo zís
kať dostatočný počet bodov. Pripravený
a schválený ambiciózny plán na využitie
energie z vodných studní sa nemohol
uskutočniť vzhľadom na obmedzenú
garanciu na výdatnosť studní v dlhodo
bejšom výhľade.
Po získaní certifikácie LEED sa
vyhodnocujú parametre a dodržanie sta
novených podmienok aj počas užívania
objektu. Na sledovanie a vyhodnocova
nie sa zaväzuje nielen majiteľ objektu,
ale v prípade prenájmu aj užívateľ
priestoru.
Vzhľadom na kvalitu posudzovania
projektov a dobré nastavenie našich
vyhlášok a noriem možno konštatovať,
že certifikácia LEED je dosiahnuteľnou
métou. Otázny je pomerne vysoký
náklad na samotný proces certifikácie.
Táto zložka môže odrádzať investorov
od certifikácie. Treba si však uvedomiť,
že certifikovaný objekt bude mať čoraz
väčšiu šancu pozitívne sa uplatniť na
trhu s nehnuteľnosťami. Certifikácia je
garanciou rentability prevádzkových
nákladov, ale aj optimálneho prostredia
pre prácu a oddych bez neočakávaných
záťaží a rizík.
Autori

Pôdorys typického podlažia
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Zo sveta

Architektúry
Serpentine
Pavilon 2012
realizujú Herzog & de Meuron
s čínskym konceptualistom
Ai Weiwei
Londýnska Kensingtonská záhrada sa
stane cez leto archeologickým náleziskom.
Architekti s čínskym konceptualistom
koncipujú svoj pavilón ako okno do minu
losti. Ústrednou témou je voda a minulosť.
Do zeme vyhĺbia kruhový otvor až po hla
dinu spodnej vody. V tomto priestore nara
zia na zvyšky a základy jedenástich minu
lých pavilónov. Z rekonštruovaných
zvyškov základov vznikne kompozícia,
fascinujúca podzemná krajina. Vnútro
pavilónu bude celé obložené korkom.
Nad podzemnou krajinou vo výške
1,4 metra vytvoria kruhovú strechu
s vodnou plochou, na ktorej sa bude
zrkadliť nebo nad Londýnom. Popod
strechu bude možný priehľad na pod
zemnú krajinu.
Herzog & de Meuron realizovali
s čínskym konceptualistom Ai Weiwei
viaceré projekty. Najprominentnejší
z nich je „hniezdo“ Národný olympijský
štadión v Pekingu. Pavilón bude súčasťou
Kultúrnej olympiády – London 2012
Festivals, otvorený od 1. júna
do 14. októbra 2012.
Od roku 2000 je ten tohoročný
dvanásty. Z posledných pavilónov bol
úspešný v roku 2009 od Sanaá. Menej
odozvy našli nasledovné objekty od
J. Nouvela 2010 a P. Zumthora 2011.
Dúfam, že konceptuálny projekt zaujme
milióny návštevníkov Londýna i letnej
olympiády.
J. M. Bahna
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Archihity Singapuru

Singapurský Marlion – ryba na morskej vlne
s hlavou leva desaťročia chrlil vodu na juh, pri
ústí rieky Singapur na brehu významného mor
ského prielivu na ceste z Pacifiku do Indického
oceánu. S pozadím „historického“, na pôvodnej
uličnej sieti postupne vyrasteného malebného
City boli dlhú dobu ikonou prudko rastúceho
mesta – ostrovného štátu – s takmer piatimi mili
ónmi obyvateľov. Úspešné a chýrne čisté mesto
ubránilo pred developermi svoju pôvodnú nízko
podlažnú zástavbu na brehoch rieky a charakter
zazelenej, Britmi ovplyvnenej historickej zástavby
jej okolia. Neváhalo a postavilo do mora aj mólo,
odkiaľ tiež možno spraviť tie najlepšie fotografické
zábery singapurskej krásy s Marlionom, aby sa
svetu ukázalo.
City sa rozširovalo ďalej na západ, kde ešte
bolo zvyšné miesto. Pribudlo tam bohatstvom
preplnené Financial Center. Bolo ale realizované
na schéme pravouhlej siete ulíc a s prakticky
rovnakou výškou zástavby. A tak napriek tomu,
že sa v ňom všade uplatňuje aj zeleň a architek
túra jednotlivých objektov predstavuje galériu
vynikajúcich diel, reagujúcich na špičkové vývo
jové trendy architektúry posledných desaťročí,
nakoniec neuniklo monotónnosti. Naordinoval ju,
na škodu veci, princíp zástavby a k tomu aj
miestny trend realizácie takmer všetkého nového,
a supervysokého v modrých celosklenených fasá
dach... V tejto schéme stavania sa zreteľne pokra
čuje aj teraz, pri rozširovaní mestského City na
nový singapurský umelo vytvorený poloostrov.
Jeho územie bolo získané dlhoročnou, cielene
smerovanou navážkou zeminy a piesku, dováža
ného z Bangladéša a Vietnamu. Poloostrov nako
niec spojili s existujúcim priľahlým brehom pev
niny priehradou Marina Barrage. Oddelil sa tak
priamy vtok rieky Singapur a ďalšieho menšieho
toku od mora. Mesto si tak vytvorilo nielen nové
územie pre výstavbu a jazero so zálivom, pome
nované Marina Bay, ale tiež bezpečné brehy,
už neohrozované aj v City morským prílivom.
A súčasne pridalo k doterajším štrnástim aj ďalší,
ale najväčší rezervoár vody. Mesto trápi jej nedo
statok a musí ju dovážať z Malajzie. Marlion už
teda dnes nie je na pobreží mora a chrlí vodu
len do jazera.

Jazero Marina Bay s plávajúcim javiskom pre
estrády, niekedy aj pre futbal. Vpravo zhluk hmôt
„historického“ City s Marlionom, uprostred doteraj
šie Financial Centre, vedľa začínajúca zástavba
nového územia poloostrova. Bolo prednostne vyu
žité na obchvat dopravy centra mesta aj pozemnou
diaľnicou, čím na veky poloostrov rozdelil. Vľavo
hotelový, obchodný, výstavný a zábavný komplex
s kasínom Marina Bay Sands (Moshe Safide 2011),
s peším mostom Helix (australiani Cox group
s Arup). Spolu teraz najčerstvejší archihit Singapuru
za 4,5 miliardy (z iných zdrojov až 5,5) US Dolárov.
Južná strana nového územia poloostrova bude vo veľkej miere
určená pre zeleň a rekreáciu, a už tam dnes, takmer v zemi nikoho,
funguje stanica metra. Teraz sa dokončievajú dva pavilóny výsta
viska pre budúcoročnú celosvetovú výstavu kvetín. Tridsaťmetrové
vertikály podobné hríbom v ich susedstve, nepravidelne rozmiest
nené na pozemku, budú slúžiť ako podpory pre liany a rastliny
dažďového pralesa. Sladké vody nového jazera Marina Bay sú od
morských vôd Singapurského prielivu, vždy plného lodí, oddelené
priehradou Marina Barrage. Nahrádza ústie rieky Singapur.

Západná časť Marina Bay. Nateraz už dopravne pod
statne odľahčený nízky most na brehu pevniny zakrýva
už len bývalé ústie rieky Singapur. Začína pri fotomole
Marlion-a a končí pri dvoch nesymetrických kopuliach,
prekrývajúcich koncertné a divadelné sály kultúrneho
centra Esplanade (Michael Wilford 1992). Nad zeleňou
za mostom takmer v strede obrázku badať „tanier“,
kumulujúci hlavné sály Najvyššieho súdu (Norman
Foster). Dole strecha ArtScience Musea Safideho
komplexu Marina Bay Sands, motivovaného kvetom
Lotusu. Je celé na stĺpoch nad vodnou plochou
pri vstupe a jeho „Oko“ do nej odvádza časté dážďové
prívaly.

Zálivy jazera so zeleňou na juhovýchode Marina Bay už dnes
slúžia na zábavu a šport. Ich dominanta a jeden z archihitov, singa
purský Flyer, neuveriteľne subtilné stošesťdesiatpäť metrov vysoké
– o tridsať metrov vyššie ako londýnske – vyhliadkové koleso,
dostane na konci roku 2013 takmer suseda. Bude to Singapore
Sports Hub, športový areál na mieste pôvodného Národného štadi
óna. Dominantou tam bude nízka kopula (priemer 320 m) krytého
štadióna s otvárateľnou strechou a variabilitou tribún. Časť jeho
staveniska vidno na brehu, vpravo od vrcholu Flyera. Iste pôjde
o kandidáta na budúci archihit Singapuru. Tribúny štartu a cieľa
automobilovej Veľkej ceny F-1, viditeľné cez Flyer existujú, ale
nezaujmú.
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Marina Bay Sands, najčerstvejšia novinka,
možno aj druhá ikona a určite súčasný archi
hit Singapúru. Vyrástla za neuveriteľných tri
aj pol roka. Kalkulácia návratnosti súkromej
investície miliardára, majitela kasín Sands
v Las Vegas určila tempo. S veľkým násko
kom predbehla ostatnú zástavbu Nového úze
mia a jeho brehov. V podstate ide o hotelmi
(tri vertikály), výstaviskom (pravý vršok),
divadlom (ľavý vršok) a trojpodlažnými
obchodnými halámi (priebežná nižšia hmota
na teréne) obkolesené veľké kasíno (stredný
vršok až do podzemia). Ako kultúrny dar
mestu, zmäkčujúci tvrdý bussines investície,
pôsobí deklarácia existencie ešte neotvore
ného divadla a najmä zakončenie hmotovej
kompozície, vznášajúci sa „kvet lotosu“ – Art Science Museum. Pozemok nestačil a tak sa hotelový parčík, samozrejmý pri solídnom hoteli
spolu s otvoreným bazénom a vyhliadkovými reštauráciámi, aj terasou (vysunutie 46 metrov) ocitli v dvestometrovej výške na spoločnej stre
che vertikál a vytvorili Sky Park. Tak to komentuje Moshe Safide, autor. Novinka, ktorá je jednoznačným trhákom. Dva „Kryštálové“ pavilóny,
oddelene postavené priamo vo vode a akosi stratené, zase tak trocha propadákom. Aj keď celok zatiaľ pôsobí ako „kůl v plotě“ je zrejmé,
že vždy ostane svojbytnou výraznou architektonickou kompozíciou v budúcej zástavbe, vždy ohrozenej chamtivosťou developerov.

Moshe Safide ostáva krivkám verný.
Zmäkčil a poľudštil nimi pôdorysy
ohromujúcich priestorov prevažne troj
podlažných hál exkluzívneho obchodu
a stravovania. To, že k nim patrí aj plo
cha na korčuľovanie, aj keď nie je z pra
vého ľadu, si dnes luxus subtropických
krajín asi povinne vyžaduje. Lyžiarska
zjazdovka na technickom snehu, ani
superakvárium, tromfy Shopping centier
z Arábie, tu nie sú.

Ale vychutnať si možno plavbu v „sam
pane“ s veslárom, na vodnom kanáli
medzi chodcami najnižšieho podlažia
hál. Pôsobí to tu ale oveľa prirodzenej
šie, ako plavba gondoly vo vode benát
skeho kanála na prvom poschodí
komplexu Venetian v Las Vegas.

Vertikály hotela sú v skutočnosti oveľa invenčnejšie, ako sa
javia z diaľky. Na prízemí sú spojené spoločnou priebežnou
halou s rovnomerne klesajúcim stropom, najvyšším nad hlav
ným vstupom do hotela v prvej – západnej hotelovej hmote.
Priestor hotelovej haly je sugestívny a priam fascinuje rôznymi
priehľadmi, proste potvrdzuje meno vynikajúceho majstra architektúry.

Všetko na styku nového pobrežia Marina Bay s vodou je
už upravené, obohatené výtvarnými dielami a tiež vybavené
slnečníkmi s ventilátormi na osvieženie. Energiu im dodávajú
slnečné panely. Parčík pred vstupom do obchodných hál kom
plexu prekvapí rozprášenou vodnou hmlou z voľne tvarovanej
antikorovej rúry nad hlavami. Odvážnejší o nej aj diskutujú,
že možno tiež ide o umenie.
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Vstup do kráľovstva luxusných obchodov The Shopes At Marina Bay
Sands je distingvovaný, omráči až obrovský priestor za ním.

Priebeh hál prerušuje priestor nábrežia
bez zelene paliem, Event Plaza. Odkrýva
výhľad na „historické“ City a sám pre
kvapí konkávnou priehľadnou klenbou
s jednoliatym, asi 7 cm hrubým, taktiež
priehľadným, zábradlím bez stĺpikov.

Od vstupného priestoru do ArtScience Musea je najlepšie vidieť na detaily
prekvapivej závitnicovej konštrukcie zahnutého mosta Helix, ktorý spája
pobrežie Marina Bay Sands s parkom protiľahlého brehu. Inoxové rúrky jeho
konštrukcie, ktorými sa hrdí, zaujmú každého.
V závere nábrežia žiari, nad jeho rušivými doplnkami, ArtScience Museum. Paradoxne podstatne viac,
ako jeden z „Kryštálových“ pavilónov, umiestených do vodnej hladiny.

Kto si myslí, že z diaľky a pohľadov zospodu pochopil konštrukciu Helixu
je prekvapený, keď nad mostovkou zbadá systém protislnečných tienidiel.
Táto relatívne malá realizácia vyznieva efektne. Vyzýva k zamysleniu sa
o pravde a hodnotách objavov v architektonickej tvorbe.

Podľa škíc, vystavených v priestore pred vstupmi k výstavám ArtScience Musea, Moshe Safide kompo
noval kvet lotosu na stonku – tamburu z mrežoviny šikmých, okrúhlych, dnes bielych stĺpov. Od pro
jektu neodišiel, ako Jorn Utzon od Opery v Sydney, keď mu statici nabúravali koncepciu. A tak pod
každým okvetným lístkom pribudli šikmé čierne, hranaté stĺpy. Laik nezbadá, o čo ide, lebo vznášajúci
sa a prekvapivý tvar už z diaľky fascinuje.

Obytný celok na Keppler Road, v blízkosti stanice Metra Waterfront. Zrejmý
luxus na pobreží, so súkromným prístaviskom a lodenicou, pri golfových
ihriskách, v závetrí ostrova zábavy Sentosa. Verejnosti neprístupný, tesne pred
dokončením. Časť kompozície v iste luxusných bytoch horizontál, druhá časť
v efektných a výrazných obytných vertikálach.

Nutné únikové schodiská a vedenia pre technické vybavenie múzea sú od diaľkových pohľadov taktne
odpratané dozadu a na mieste prehlušené kompletne preskleným kryštálom vstupnej haly. Salvatore
Dali bol poctený prvou výstavou v ArtScience Museu. Sugescia jeho tvorby sa so sugesciou priestorov
ideálne dopĺňali. Len všetky svetlíky, systematicky umiestnené na lístkoch lotosu hore, proti takmer
rovníkovému slnku, boli provizórne zakryté.

Minimum lodžií, sklo, kov
a na každom siedmom poschodí
široký most so zeleňou, určený
obdobne, ako aj časť striech,
pre obyvateľov malých bytov.
Náhrada za prístup na vzduch
a terén, obdoba systému, zavede
ného pri výstavbe singapurských
štátnych bytov. Efekt architektúry
šikovne zakrýva realitu abnormál
nej hustoty zástavby a priradením
k výraznému luxusu okolia
pridáva aj pocit bývania na
„dobrej adrese“.
L u m í r Lý s e k
f ó r u m a r c h i t e k túry
3 / 2012
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„Nové“ v pamiatkových štruktúrach
so špecifickým režimom...
Neustále dialógy na tému staré a nové môžu byť atraktívnou témou so štipkou adrenalínu dovtedy, pokiaľ nezoberieme vážne sku
točnosť, že autenticky zachovaných štruktúr tradičného typu výrazne ubúda a zástavba modernej technickej doby je tak silne unifi
kovaná, že sa vytrácajú typické znaky jednotlivých kultúrnych kontextov po celom svete. Túto skutočnosť potvrdzuje aj „Európsky
dokument priestorového plánovania , vypracovaný v rámci Európskej koncepcie priestorového rozvoja. Materiál identifikoval
vysokú kultúrnu a environmentálnu diverzitu Európy a ohrozovanie mnohorakosti prejavu kultúr v dôsledku rastúcej ekonomickej
a územnej koncentrácie. Na základe tejto filozofie bolo rozdelenie ostatných území Európy na priestory s podobnými charakteristi
kami a definovanie stredoeurópskeho, jadranského, podunajského a juhovýchodoeurópskeho priestoru.“(1)
Z uvedeného logicky vyplýva, že štruktúry, ktoré sú reprezentantmi vyformovaných kultúr treba chrániť. Sú spravidla vyme
dzené, s jasne definovanými hranicami a vypracovávajú sa na ne odborné materiály, ktoré musia určitým spôsobom v zmysle
celosvetovo platných konvencií zaregulovať, čo je
v danej štruktúre nemenné, čo je akceptovateľné a čo
akceptovateľné nie je . Výsledkom tohto procesu je dife
rencovaný spôsob ochrany.
V tomto kontexte je nutné vnímať aj problém poly
funkčného domu Leonardo v MPR Trnava, pri tvorbe kto
rého sa neadekvátne prejavila individualistická predstava
architekta o tom, čo je a čo nie je adekvátne pre histo
rickú, pamiatkovo chránenú štruktúru, patriacu k najpo
škodenejším na Slovensku. Sanačný proces MPR Trnava
začal od roku 1994, vypracovaním ÚPN CMO (Zibrín,
Celkový pohľad na novostavbu Leonardo v kontexte barokových budov univer
Gregorová, Gregor, Dóka), v rámci ktorého sa určili
zitného komplexu v MPR Trnave
3 kategórie území (A, B, C), s rôznou mierou poškode
nia. Miera regulatívov na obnovu historickej štruktúry
bola najprísnejšia na územiach kategórie A a najliberál
nejšia na územiach kategórie C. Počas celého, veľmi
komplikovaného procesu sa všetci architekti tvoriaci
na území historického jadra viac-menej stotožnili s tým,
že mesto sa má diferencovane scelovať
Z architektonického hľadiska možno hodnotiť novo
stavbu Leonardo ako súdobú, kvalitnú... jej problém
spočíva v urbanistickej dimenzii. Stavba sa realizovala
v najcennejšej časti mesta – v rámci unikátneho baroko
vého univerzitného komplexu budov, zaradeného medzi
priestory kategórie A. Požiadavky ÚPN CMO na novo
stavby na území tohto typu definovali okrem objemovopriestorových regulatívov aj nutnosť zachovania repre
zentačného charakteru lokality a dominantnosti kom
Jednoliaty sivý, kovový obklad novostavby, majúci charakter dominantného
plexu univerzitných budov. Spomínaný objekt svojím
provizória
kovovým obkladom však pôsobí skôr provizórne a tma
vou, jednoliatou farebnosťou je do takej miery odlišný,
že potláča dominantnosť hodnotného komplexu, vrátane
Univerzitného kostola.
Otvorená kauza „Leonardo“ nie je momentálne jediná
svojho druhu. Podobný problém sa rysuje aj pri obnove
územia Podhradia v MPR Bratislava, kde problematická
zástavba na Beblavého ulici iba ilustruje, že momentálne
platný ÚPN-Z Vydrica (2006) – na rozdiel od ÚPN
Trnava (1994), nie je dostatočne konkrétny. Hrozí, že pri
uplatňovaní tzv. “mäkkých „ regulatívov bude obnovené
Podhradie pôsobiť príliš heterogénne až chaoticky, a nie
homogénne, ako by sa od podnože hlavnej dominanty
mesta (hradu) očakávalo...
J a n a G r e g o r o vá
Foto: autorka
Pozn.: Autorka príspevku je spoluautorkou ÚPN CMO Trnava
a gestorkou pripravovaného monotematického čísla časopisu
Urbanita, s nosnou témou „Pamiatková ochrana a územné pláno
vanie – návrhy a realizácie“, kde sa danej téme budú venovať
samostatné príspevky viacerých odborníkov, zaoberajúcich sa
profesionálne predmetnou problematikou.

Areál univerzitných budov pred výstavbou (diplomová práca FA STU Bratislava)
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(1) Belčáková,I. In: Najlepšie spoločné skúsenosti v priestorovom
plánovaní na podporu udržateľného polycentrického rozvoja –
POLY. DEV., Perfekt, 2007, ISBN 978-80-8046-382-3
(2) Gregorová,J., Gregor,P., Zibrín,P., Dóka,D.: LEONARDO – poly
funkčný dom na Hollého ulici v Trnave – stanovisko k realizácii,
vypracované na základe požiadavky Mesta Trnava, Mestského
úradu v Trnave, Odboru územného rozvoja a koncepcie 2012

Otvorený list ochrancom
trnavských pamiatok

K trnavským stratám
a nálezom
Isteže nám je všetkým ľúto za toľkými stratenými
historickými domami v strede nášho najväčšieho
historického jadra. Ešte donedávna sa zdalo,
že podobné straty napravíme tým, že sa novo
postavené domy budú podobať na tie minulé.
Pretože vôbec nie je jasné, pokiaľ sa môžu
podobať a odkiaľ sa to už vonkoncom nepodarí
(dnešok sa na nich chtiac-nechtiac prejaví), pristú
pilo sa ku kompromisom. Tie však oklamú iba
naivného turistu, pokiaľ si v bedekri neprečíta
rok vzniku stavby. A tak už máme na rováši také
Pyrrhove víťazstvá, ako je potemkinovské žilinské
námestie, kulisy na námestí v Dunajskej Strede,
alebo bezzubé napodobeniny na bratislavskej
Zámockej.
Jasné je, že pamiatkari ťažko môžu predpísať
invenčné vystihnutie ducha miesta a ešte ťažšie
ho môžu posúdiť; oveľa jednoduchšie je predpísať
horizontály otvor, omietku, keramickú krytinu
a šikmú strechu. Ale tieto čiastkové podmienky
splnili aj tie kulisovité šmejdy, ktoré stoja na spo
mínaných troch miestach a aj všelikde inde, trnav
ské jadro nevynímajúc! A napriek tomu ho špatia
oveľa viac a na nich každý laik pozná, že sú to
neúprimné kulisy bez ducha, invencie a bez refle
xie doby, v ktorej vznikli. Určite nemá zmysel
všade pchať také riešenia, ktoré sa zvyknú nazývať
kontrastné, ale chápte, že sa aj dnes, tak ako hoci
kedy v minulosti, chce každý čestný architekt pod
písať len pod taký projekt, ktorý považuje za zmys
luplný, úprimný, teda nie falošný.
Priznajme si, že niektoré veci sú navždy stra
tené a nemá zmysel za nimi banovať. Zvonku
„barokový“ parlament s kanceláriami namiesto
stajní máme považovať za čestné a vyhovujúce
riešenie? To si len úzkoprso zahanbujúcim spôso
bom liečime komplexy. Zabúdame, že sem-tam
preskočí invenčná iskra práve vďaka riešeniu sil
nému a nekonvenčnému. Nevidíte, že Klimkovej
Leonardo je práve svojou veľkorysosťou (áno,
nevšíma si parceláciu) ozvenou veľkých cirkevných
stavieb tamtoho kúta mesta? Nepostrehli ste, že
ich vlastne podčiarkuje a reaguje na ich génia
loci? Nestojí to všetko za to prijať aj iné nekon
venčné riešenia tohto domu, ktorý napokon má
aj požadovanú šikmú strechu aj uličnú a dvorovú
fasádu, aj primeranú výšku? Nie je jeho sivá tvár
reakciou na tichú a pokojnú atmosféru tamtej
ulice, ako som ju aspoň ja vždy vnímal, keď som
sa tam zatúlal? Je stokrát čestnejšia, ako ostenta
tívne historizovanie architektonicky podpriemer
ných, nechutne pofarbených a ľahkovážne rozčle
nených nových domov, ktoré, zdá sa, celkom
bezproblémovo zapĺňajú prázdne miesta v trnav
skom centre?
Vlastne sa ani nečudujem, že azda najlepšieho
trnavského reprezentanta neskoromodernej archi
tektúry – bývalý Stavoprojekt – už sčasti prefasá
dovali, pravda, ak už medzitým nepokryli polysty
rénom aj jeho ďalšie časti. Je naozaj nad naše sily
prekročiť úzkostlivé ochranárstvo a pochopiť
aj dimenziu diel podobných Leonardovi alebo
onomu bývalému Stavoprojektu?
M at úš D u l l a
9. 5. 2012

Výstava Inšpirácie
z Ruhrgebiet
Príbeh tejto výstavy sa začal už na jeseň
minulého roku, kedy náš brnianský
ateliér, na čele s docentom Ivanom
Gürtlerom vyrazil za poznaním a inšpirá
ciou do Porúria, oblasti spolkovej krajiny
Severného Porúria – Vestfálska. Tento
takmer týždňový pobyt bol viac ako len
študijnou cestou do bývalej najpriemy
selnejšej časti Európy. Mali sme aj mož
nosť vidieť, cítiť a zažiť na vlastnej koži
architektúru, ktorú sme dovtedy poznali
iba z kníh a časopisov. Hnaní túžbou
a zvedavosťou sme plnými dúškami hltali
čo nám ponúkal tento kraj na každom
kroku. Ku koncu nám už bolo celkom
jasné, prečo práve v tomto regióne sa
začiatkom 90. rokov XX. storočia realizo
vala dovtedy vo svete najväčšia interven
cia v oblasti ekológie a environmentalis
tiky pod názvom IBA Emscher Park. Po
ďalších 20. rokoch získalo mesto Essen
a s ním ďalších 53 miest Porúria štatút
EHMK 2010. Tým sa dokončila dnešná
podoba nielen celého regiónu, ale tiež
jeho mnohých brownfieldov, preraste
ných do mestských štruktúr.
Po návrate do Brna sa začal boj o to,
čo spraviť so všetkým materiálom, ktorý
sme počas týždňa nazbierali. A, že ho
nebolo málo... Nakoniec zvíťazilo rozhod
nutie, že najlepšou cestou je podeliť sa
s čo najviac ľuďmi, ktorí majú rovnaké
zmýšľanie a záujmy. Tak sa začala pomaly
rodiť výstava.
Prišiel deň brnianskej vernisáže
v Galérii FA VUT Brno 5. decembra 2011
a každý z nás bol výrazne nervózny.
O priazeň sme museli zviesť „súboj“
s ďalšími dvoma veľkými architektonic
kými akciami, ktoré sa konali v rovnaký
deň v Brne. Nakoniec sme aj my mali
svoje publikum. Po úspešnej premiére
sme sa rozhodli, že za pomoci Ivana
Gürtlera, sa vydáme „s kožou na trh“.
Koncom februára výstava nabrala smer
Bratislava. A to rovno do Galérie archi
tektúry Spolku architektov Slovenska.
Radosť striedal pocit ťažiacej zodpoved
nosti, no začaté bolo treba dokončiť.
A tak aj my sme sa pustili do prípravy
bratislavskej výstavy spojenej s našou
videoprezentáciou. Asi nikto z nás to v tej
dobe nečakal, no s ponukami a záujmom
o našu „malú“ výstavu o „veľkom diele“
sa roztrhlo vrece. Máme ju už dohodnutú
v Ostrave na Stavebnej fakulte, ale záu
jem o ňu je aj v Prahe.
Deň pred vernisážou bola dobrá
nálada a práca nám išla od ruky. Za pár
chvíľ sa holé steny Galérie architektúry
SAS zaplnili farebnými panelmi s foto
montážami. Dielo bolo dokončené.
Čakala nás však ešte jedna milá povin
nosť, a to rozhovor do Slovenského roz
hlasu. Po úvodnom slove, ktorého sa

majstrovsky zhostil náš docent, sme pri
šli na rad my. S pomaly ustupujúcou tré
mou a o poznanie menšou bravúrou sme
s odhodlaním odpovedali na všetky
otázky. Deň sa chýlil ku koncu, no naša
zvedavá duša architekta nikdy nespí,
a tak sme sa vydali spoznávať Bratislavu.
Cesta za inšpiráciou nás zaviedla až na

Partizánsku ulicu, kde sme našli pár
pokladov ukrytých pred zrakmi ľudí.
Aj napriek príkremu svahu a nepriazni
počasia, asi nikto neľutoval. Odmenou
nám bola výborná slovenská architektúra
v podaní Dušana Jurkoviča a Jindřicha
Merganca. Ich renovované Kochovo
sanatórium, sa môže aj dnes smelo radiť

medzi moderné stavby. Ďalšou zastávkou
bola nadstavba rodinného domu od
Jána Studeného. Príklad súčasného
a nebojácneho prístupu ku rekonštrukcii
pôvodnej vily, v nás zanechal hlbokú
stopu. A aj keď nešlo o brownfieldy,
bolo zrejmé, že aj na Slovensku sa stále
nájdu ľudia, ktorí pristupujú k histórií,
či už blízkej alebo vzdialenej, s úctou
a rešpektom.
Prišiel deň vernisáže. No predtým,
ako uvítame prvých hostí a nalejeme
pohár vína, nás čakala ešte jedna
„školská“ povinnosť – exkurzia do
zrekonštruovanej bratislavskej Reduty.
So sprievodným slovom autora, archi
tekta Gabriela Drobniaka sme sa mohli
pozrieť pod nový šat starej dámy na
Dunaji. Obdivovali sme nové technoló
gie, ktoré patria ku špičke vo svojom
odbore, ako aj precíznosť a hodiny práce,
ktoré sa skrývali v každom detaile, aby
prinavrátili lesk tejto kultúrnej inštitúcii.
Bola to skvelá inšpirácia pre naše zadanie
diplomového projektu, ktorého téma je
„Moravsko-sliezska filharmónia
v Ostrave“.
Pomaly sa blížil večer, a nervozita
v nás stále väčšmi narastala. Hostia už
prichádzali a sála sa pomaly zapĺňala.
Prišli známe tváre, vážení členovia aka
demickej obce aj odbornej a laickej
verejnosti. Nikto z nás študentov nečakal
taký záujem. S posledným zaplneným
miestom v Sieni Dušana Jurkoviča sa
o slovo začala hlásiť zodpovednosť, aby
sme v rámci videoprezentácie dali zo
seba to najlepšie. Už nebolo cesty späť.
Po úvodných slovách prezidenta
Spolku architektov Slovenska Jána
Bahnu a Ivana Gürtlera, sme nastúpili
aj my. Ako „siedmi statoční“ sme tam
stáli a čelili azda najväčšej výzve a pre
mýšľali nad celou cestou, ktorú sme
prešli z Nemecka cez Brno až sem do
Bratislavy.
Večer vo výbornej spoločenskej
atmosfére pomaly plynul a po priblížení
a sprostredkovaní emócii, skúseností
a pocitov z pobytu v Ruhrgebiete, sme
sa aj my ocitli v kruhu nových priateľov,
ktorí prejavili záujem o našu výstavu
i so získanými poznatkami a skúsenos
ťami.
Nemyslíme si, že naša doslova
„malá“ výstava teraz zmenila názor alebo
postoj vo vzťahu ku brownfieldom na
Slovensku alebo v Čechách. Radi by sme
však verili, že sa nám podarilo osloviť
aspoň pár ľudí, ktorí pomôžu šíriť toto
posolstvo a postupne sa bude pozornosť
upierať aj k moderným pamiatkam post –
industriálnej doby. To môže napomôcť
k zmene ľahostajného postoja verejnosti
a poukáže na nemalé emocionálne
a morálne hodnoty, ktoré sa v ich skrý
vajú.
Bc. Adam Rožánek
(študent 6. ročníka MGS špecializovaného
ateliéru M1 Architektúra mesta FA VUT Brno)
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Rekonštrukcia
synagógy
a židovskej školy
v Leviciach

Architektonická
detektívka
Levice sú mesto, ktoré sa nachádza na
etnickej maďarsko – slovenskej hranici.
Popri slovensko – maďarských komuni
tách tu žila významná židovská menšina
a za prvej republiky aj česká inteligencia.
Tak je to popísané v úspešnom románe
P. Rankova – Stalo sa prvého septembra.
Tento román názorne vykreslil atmosféru
Levíc v tých najzložitejších rokoch dvad
siateho storočia.
V Leviciach žila koncom 19. storočia
významná židovská komunita. Bol to
dôsledok uhorskej národnostnej politiky,
ktorá vytvárala pre židov liberálne pod
mienky. Táto komunita, mala v Leviciach
už vtedy okolo 900 členov, si vybudovala
v roku 1883 novú synagógu. K nej prista
vali v rokoch 1934 – 36 židovskú školu.
Tým tu vzniklo akési židovské centrum aj
s rituálnym kúpeľom. Židovská nábožen
ská obec zanikla v Leviciach v šesťdesia
tych rokoch. Obidva objekty prešli do
vlastníctva mesta. Synagóga dlho chátrala.
Teraz sa podarilo realizovať jej rekonštruk
ciu vďaka fondom z EU. Realizuje sa aj
vstupná hala, cez ktorú prepoja synagógu
so školou, a tým vznikne plánované kul
túrno – spoločenské centrum. Náš projekt
na celé centrum bol realizovaný iba čias
točne, pretože osud židovskej školy je
nejasný. Počas rekonštrukcie synagógy
sa zistilo, že tento objekt je dielom
významného židovského architekta
z Viedne alebo Nitry.
Pre židovskú komunitu je charakteris
tické spolužitie eklektickej architektúry
synagógy s funkcionalistickou židovskou
školou. Na jednej strane tradícia s trochou
orientu, dekor a fresky. Na druhej strane
progresívna moderna z tridsiatych rokov,
typická pre židovských architektov. Náš
návrh vložil medzi tieto dva objekty
vstupnú halu, cez ktorú by mali byť prepo
jené obidve prevádzky. Pretože zatiaľ je
dokončená iba synagóga, v druhej etape
bude treba urobiť určité úpravy v hale.
Rekonštrukciou obidvoch objektov a ich
prepojením do kultúrneho centa vznikne
mimoriadne vzácny komplex so zachova
nou stopou židovskej kultúry.
Počas výstavby sme získali informá
cie, že v okresnom archíve v Leviciach sa
nachádza dokumentácia židovskej školy.
Jej autorom podľa výkresov bol architekt
Jacques Oblatt z Nitry.
Podľa informácií pani magistry
Švolíkovej z archívu je ten istý architekt
autorom jedného známeho domu s arkie
rom na pešej zóne v Leviciach. Tento dom
som vždy považoval za nadštandardný na
levické pomery. Býval tam profesor Šaling.
Po týchto informáciách sme pokračovali
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v hľadaní ďalších stôp po Oblattovi. Na
židovskú školu sme sa začali pozerať z tro
chu iného horizontu. Detaily jej vstupu,
vstupnej veže, schodiska i kompozície
okien s vlajkovým stožiarom a letopisom
naznačujú rukopis vzácneho, dobrého
architekta.
Pátranie po autorovi levickej školy
pokračovalo. V Nitre sme zatiaľ nenašli
žiadne stopy, aj keď tam mal adresu kan
celárie. Úspešnejší sme boli vo Viedni.
Súčasné veľvyslanectvo Nórska nedávno

rekonštruovali a ako pôvodného autora
postsecesnej vily z rokov 1922 – 24
uviedli Jacquesa Oblatta. Vďaka dôklad
nému viedenskému archívu kultúrnych
osobností sme narazili na Oblattovo meno
aj tam medzi architektmi. Pôsobil tam
v rokoch 1919 – 45 a v archíve sú zacho
vané plány vily na Hohe Warte z roku
1924. Táto vila je nádherne rekonštruo
vaná a jej bývalá garáž je nadstavaná podľa
plánov z archívu a obostavaná modernou
s bielymi plochami a s plotmi z pohľado

vého betónu. Tu som sa sklonil pred vie
denskou pamiatkovou ochranou. Pôvodné
vily rekonštruované a prístavba najsúčas
nejšia, ale citlivá k pôvodným objektom.
Oblasť okolo Hohe Warte je posiata
skvostnými vilami z konca 19. storočia
a začiatku 20. storočia.
Architekt Jacques Oblatt je pre nás
stále plný záhadných súvislostí. Jeho
meno sa objavilo v reprintoch novín zo
slovinského Ptuju z roku 1907. Oblatt tam
dostal v roku 1906 piatu cenu v architekto
nickej súťaži na výstavbu radnice, ktorú
vyhral prof. Ferstel z Viedne. Bádanie po
architektovi pokračuje. Jeho tvorba zo
začiatku storočia bola poznačená secesiou
a eklektikou ako dosvedčujú viedenské
vily. Jeho názorový obrat k moderne
asi nastal po roku 1930, podobne ako
u M. M. Harminca. Záhadou zostáva
jeho prepojenie na Nitru a Levice.
Pravdepodobne sa po prvej vojne
vo Viedni stavalo menej a Oblatt získal
zákazky zo Slovenska. Židovské rodiny
boli široko rozvetvené v Rakúsko –
Uhorsku, takže cez tieto kontakty
možno hľadať stopy architekta levickej
židovskej školy. Na Slovensku máme
ešte veľa bielych miest v dejinách
architektúry.
J. M. Bahna

Zasadnutie
skupiny
DOCOMOMO
Verejné zasadnutie Slovenskej
pracovnej skupiny DOCOMOMO
v záujme ochrany komplexu budov
na Kamennom námestí v Bratislave
sa konalo 3. apríla 2012 v priestoroch Spolku architektov Slovenska.
Cieľom bolo opakovane upozorniť verej
nosť na aktuálne dianie týkajúce sa
Kamenného námestia – komplexu hotela
a obchodného domu. Objekty (1968 –
1980), ktorých autorom je významný
slovenský architekt Ivan Matušík figurujú
v medzinárodnom registri pamiatok
moderného hnutia DOCOMOMO už od
roku 2006, pričom sa viacerí členovia
DOCOMOMO usilujú tiež o ich zápis do
Zoznamu národných kultúrnych pamiatok.
Po tom, čo na jeseň 2011 vyšli najavo
zámery vlastníka hotela Kyjev na Kamen
nom námestí, zastúpeného architektonic
kou kanceláriou Siebert + Talaš, zmeniť
platný územný plán Zóny Dunajská tak,
aby bolo možné zbúrať existujúce budovy
hotela, obchodného domu a ďalších byto
vých domov, iniciovala Slovenská pra
covná skupina DOCOMOMO petíciu „Stop
Búraniu Bratislavy!“, na ktorú nadviazalo
práve aktuálne zasadnutie.
Úvodný príspevok predniesla predsedkyňa slovenskej pracovnej skupiny
DOCOMOMO Henrieta Moravčíková, ktorá
vyzdvihla architektonické a historické hod
noty objektov a zdôraznila, že ochrana
podobných stavieb by mala byť prirodze
nou súčasťou kultúrnej politiky mesta, tak
ako je tomu inde vo svete. Autor územ
ného plánu zóny Dunajská, architekt Oliver
Peržel, potvrdil, že UPN zóny je platným
územno-plánovacím dokumentom, ktorý
bol riadne schválený v mestskom zastupi
teľstve a je zákonným dokumentom pre
stavebnú činnosť v území. V nasledujúcej
prezentácii zhrnul predstaviteľ „Bratislava
otvorene“ Ivan Bútora požiadavky petície
„Stop búraniu Bratislavy!“ a podčiarkol
úlohu architektúry obchodného domu
a hotela ako aj okolitého verejného pries
toru v rámci identity Bratislavy a pamäte
miesta. Protikladné stanovisko zaznelo z úst
architekta Mateja Sieberta prezentovaním
alternatívy novej štruktúry, ktorá by mala
nahradiť pôvodnú zástavbu námestia. Medzi
dôvodmi podmieňujúcimi kompletnú pre
stavbu námestia vrátane zbúrania existujú
cich budov uviedol: „vymieranie námes
tia..., nefungujúci hotel... a potrebu revitali
zácie prostredia“.
Zasadnutia sa zúčastnili tiež zástupco
via magistrátu mesta, samosprávy Starého
mesta, Krajského pamiatkového úradu,
Pamiatkového úradu SR, Slovenskej
komory architektov, Fakulty architektúry
STU, Slovenskej akadémie vied, Spolku
architektov Slovenska, autori Územného
plánu zóny Dunajská, autori urbanistickej
štúdie Kamenného námestia, zástupca

vlastníka hotela Kyjev a celý rad význam
ných odborníkov, napríklad Martin Kusý,
Michal Bogár, Marián Marcinka, Iľja
Skoček, Ľubica Vitková, Štefan Moravčík,
ale aj český architekt Jakub Cigler, ktorí
ocenili majstrovstvo diela architekta Ivana
Matušíka. Matúš Dulla zdôraznil nutnosť
vyhlasovania tak významných stavieb
akým komplex na Kamennom námestí je,
za pamiatky. Hlavná architekta mesta
Ingrid Konrad vyjadrila presvedčenie
o potrebe preverenia tak významného
verejného priestoru v centre mesta pro
stredníctvom architektonickej súťaže.
Jednoznačná väčšina prítomných vyjadrila
odmietavý postoj k búraniu budov obchod
ného domu a hotela na Kamennom námestí
a podporila presvedčenie, že zanedbaný
stav budovy alebo jej okolia nie je dôvo
dom na búranie. Naopak – je upozorne
ním, že táto architektúra a jeden z najvý
raznejších verejných priestorov Bratislavy
si vyžaduje pozornosť, ochranu a zveľade
nie, aby sme neprišli o tak významného
reprezentanta obdobia moderny, cenného
nielen v miestnom kontexte.
N i n a B a rt o š o vá

Pohľad architekta
Ivana Matušíka
Zverejňujeme pohľad architekta
Ivana Matušíka, autora Hotela Kyjev
a obchodného domu (niekdajší
Prior, teraz My), ktorý sa na zúčastnil na tomto podujatí.

Osobitné zasadnutie DOCOMOMO, ktoré
sa zaoberalo touto problematikou v minu
losti, sa uskutočnilo pred piatimi rokmi
v banketovej sále hotela Kyjev. Kamenné
námestie je v súčasnosti špecifické najmä
tým, že obchodný dom vlastní prosperu
júca firma TESCO, zatiaľ čo hotel develo
perská spoločnosť Lordship so zameraním
skôr záhadným. V posledných rokoch upo
zornila na seba najmä úsilím vytvoriť na
styčných miestach budov rôzne prevádz
kové prekážky pre obchodný dom aj pre
občanov mesta. Ich najdrastickejším
činom bolo to, že z prízemia hotela odstrá
nili najväčšiu konzumnú prevádzku –
denný bar, ktorý nahradili herňou. Vytvo
rením gamblerského centra tu vzniklo cho
roboplodné prostredie, neraz končiace
i streľbou albánskych gangov. Podstatný
rozdiel medzi uvedenými dvoma partnermi
je dnes aj v tom, že obchodný dom stavbu
udržuje, modernizuje, jej denná návštev
nosť je 30 až 40 tisíc kupujúcich. Oproti
tomu hotel je sústavne devastovaný, sta
vebno – technická úroveň zanedbávaná
a vnútorné vybavenie miestami rozkrá
dané. Namiesto toho, aby 40 ročnú
budovu zveľaďovali, radšej prevádzku
ukončili, a teraz mávajú kartou „Búranie“.
Je to absurdné a v kultúrnom svete nepo
znám obdobu.
Pre vážených kolegov Sieberta
a Talaša si dovolím citovať nasledovné:
Autorský zákon č. 618/2003 podľa
dikcie § 17, ods. 1, písmeno d/ konštatuje,
že autor má právo na nedotknuteľnosť
svojho diela, najmä na ochranu nad akou
koľvek nepovolenou zmenou alebo iným

nedovoleným zásahom do svojho diela,
ako aj pred akýmkoľvek hanlivým naklada
ním so svojím dielom, ktoré by malo za
následok narušenie jeho cti a dobrej
povesti.
Podľa Morálneho kódexu architekta
SKA, k ostatným architektom – čl. 23 –
architekt rešpektuje a chráni autorské
práva ostatných architektov a iných
osôb.

Stanovisko
Tatiany Rosovej
Prinášame Stanovisko účastníčky
zasadnutia – starostky mestskej
časti Bratislava-Staré Mesto Tatiany
Rosovej k téme prestavby
Kamenného námestia.
Búranie jednej z dominánt nášho mesta,
ktorá bola výsledkom súťaže, získala
vysoké medzinárodné uznanie a nemala
zďaleka aspoň pol storočia na to, aby
mohla preukázať svoju historickú opod
statnenosť, považujem za barbarstvo. Ešte
horšie je, že sa to chystá s vedomým poru
šovaním platného Územného plánu zóny
(Dunajská), ktorý má pre stavby v danej
zóne váhu zákona. Zjavne sa počíta s pra
xou známou z minulosti, keď sa zákon pri
spôsoboval investorovi a nie investor
zákonu. Treba dať rázne najavo, že obdo
bie, kedy sa takto súkromný záujem presa
dzoval na úkor verejného sa v Starom
Meste skončilo. Zároveň investor prezen
toval svoj zámer náročky tak, aby navodil
atmosféru, že Kamenné námestie a okolie
OD My je zanedbané a je miestom bez
perspektívy. Z mojich skúseností je to
naopak jedno z najživších námestí.
Argumentovať neporiadkom ako pádnym
dôvodom na odstránenie stavby je
absurdné.

Diskusný príspevok
Štefana Moravčíka
V nasledujúcich riadkoch skúsim
zhrnúť základné tézy môjho diskusného príspevku na otvorenom
zasadnutí DOCOMOMO 3. apríla
2012 na tému Kamenné námestie
f ó r u m a r c h i t e k túry
3 / 2012
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v Bratislave. Dal som si niekoľko
otázok a skúsil som na ne aj krátko
odpovedať.
Chceme ochraňovať aj najlepšiu architektúru druhej polovice 20. storočia?
Ak sa pokladáme za čo len trochu
kultúrnu spoločnosť, asi by sme mali,
a to mimoriadne razantne.
Koľko sa nám toho zachovalo a čo stojí
za ochranu?
Nie veľa. Čím ďalej, tým viac sú však
tieto objekty ohrozované a devastované.

Udržateľnosť
v architektúre
a vo výstavbe
V hoteli Crown Plaza v Bratislave sa 25. apríla konal 2. ročník
EUROSTAV conference pod názvom Udržateľnosť v architektúre
a vo výstavbe. Zúčastnilo sa na nej viac ako 150 architektov,
projektantov a ďalších odborníkov z oblasti architektúry a sta
vebníctva. O svojich skúsenostiach z navrhovania a výstavby

Patrí komplex na Kamennom námestí
v Bratislave od architekta Matušíka k tomu
najlepšiemu čo sa zachovalo a čo reprezentuje modernú architektúru tohto
obdobia?
Určite, bez udania poradia patrí asi
do prvej päťky objektov na Slovensku.
V prípade, ak by sa objekty zbúrali
a nahradila ich nová, komerčná zástavba,
vzniklo by kultúrne a architektonicky hodnotnejšie a konzistentnejšie dielo?
Nepredpokladám. Je však zrejmé, že
by sme nenávratne prišli o kultúrne hod
noty cenené v medzinárodnom kontexte.
Dajú sa architektonické a kultúrne
hodnoty chrániť tak, že ich modifikujeme,
zasahujeme do nich, alebo treba rešpekto
vať ich formálnu a urbánnu integritu,
samozrejme, s prihliadnutím na prípadné
nové funkčné požiadavky i dopovedanie
okolitého priestoru mesta.
Podobne ako pri každom diele, či už
architektonickom, alebo napríklad výtvar
nom sa dajú chrániť iba originálne hod
noty v originálnej podobe. Nárok na autor
skú korekciu diela má iba autor.

vo výstavbe. V druhom – architektonickom bloku mal mimo
riadne zaujímavú prednášku španielsky architekt Carlos Arroyo,
ktorý predstavil svoj projekt udržateľnej architektúry z belgic
kého mesta Oastkamp. Veľmi zaujímavá bola aj prednáška
londýnskeho architekta Andrewa Waugha. Predstavil projekt
sedemposchodovej polyfunkčnej budovy v Londýne, postavenej
z dreva.
Španielsky architekt Emilio Mitre predstavil princípy navr
hovania bioklimatickej architektúry a Klára Bukolská prezento
vala nové realizácie aktívnych domov v projekte VELUX Model
Home 2020. V tomto bloku vystúpil tiež slovenský architekt
Ľudovít Urban. Predstavil biznis centrum BBC I. Plus, ktoré
bude prvou udržateľnou budovou v Bratislave, certifikovanou
v systéme LEED.
V manažérskom bloku vystúpil Markus Auinger, autorizo
vaný audítor DGNB z Rakúska, ktorý hovoril o rakúskom
systéme hodnotenia a certifikácie udržateľných budov DGNB.
Na jeho prednášku nadviazal Rastislav Badalík, projektový
manažér budovy Ecopoint v Košiciach, ktorá má byť prvou
udržateľnou budovou na východe Slovenska, certifikovanou
v systéme DGNB.
Panelová diskusia
Záver odbornej časti konferencie patril panelovej diskusii.
Celý prepis diskusie bude uverejnený v májovom čísle časopisu
EUROSTAV a na www.vydavatelstvoeurostav.sk.

udržateľnej architektúry prišli na konferenciu prednášať archi
tekti a odborníci nielen zo Slovenska a Česka, ale aj zo Špa
nielska, Anglicka a Rakúska. Záver konferencie patril panelovej
diskusii, po ktorej celodenná akcia vyvrcholila spoločenským
večerom a vyhlásením laureáta 1. ročníka ceny časopisu
Eurostav VISIO 2020 za najvýraznejší počin v oblasti udržateľ
nosti v architektúre a vo výstavbe.

Cena VISIO 2020
Počas spoločenského
večera odovzdali cenu
časopisu Eurostav
VISIO 2020. Porota
rozhodla, že laureá
tom 1. ročníka
Ceny VISIO 2020
sa stane spoločnosť
VELUX.

Odborný program konferencie
Program konferencie, ktorá sa konala opäť pod záštitou
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
bol tematicky rozdelený do 4 blokov: úvodný, architektonický,
manažérsky a technický. V rámci úvodného bloku vystúpil
Robert Špaček s prednáškou na tému Udržateľnosť medzi člove
kom a vedou a Alena Ohradzanská z MDVRR SR referovala
o súčasnej a pripravovanej legislatíve v oblasti udržateľnosti

Zdroj: Eurostav

Foto: Blanka Golejová

Máme asi iba dve východiská, ktoré popi
sujú nasledujúce tri možnosti:
a) chrániť jestvujúci architektonický
komplex – naozaj pamiatkovo – ako špič
kový príklad modernej architektúry šesťde
siatych rokov na Slovensku.
b) alebo vzdať sa ochrany, navždy prísť
o výnimočné jestvujúce hodnoty, uvoľniť
priestor novým investorským aktivitám na
tomto území a dúfať, že možno tu vznikne
výnimočný architektonický kultúrny počin,
ktorý sa aj v medzinárodnom meradle
zaradí medzi špičkové európske diela.
Nie je to nemožné, je to však veľmi
nepravdepodobné.
c) často sa hovorí aj o „modifikácii“,
„prispôsobení“, „úpravách“, „prestavbe“
jestvujúcich objektov, ich „integrovaní“
do novej štruktúry. Všetky takéto čiastkové
„riešenia“ nič nevyriešia. Iba negujú origi
nálne hodnoty diela.
Obchodný dom je ideálny objekt
s voľnou veľkorozmernou dispozíciou,
ktorý je schopný reagovať bez problémov
na akékoľvek mestské funkcie v čase.
Hotel je zasa dispozične štandardná výš
ková budova s vertikálnymi komunikač
nými jadrami.
Š t e fa n M o r av č í k
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Cena Pamiatkového úradu SR

Cena Alžbety
Güntherovej-Mayerovej
2012
Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických
sídiel 21. apríla 2012 v Červenom Kláštore po piatykrát sláv
nostne udelili cenu Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo
a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Slovenskej republiky – Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej
2012. Tohtoročnými laureátmi ceny sú architektka a pamiatkarka
Ing. arch. Ľudmila Husovská, CSc. a umelecký historik, pamiat
kar a múzejník PhDr. Ladislav Šášky in memoriam.
Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012 odovzdala gene
rálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR Katarína Kosová na
slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli
národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora
v Červenom Kláštore.
Ľudmila Husovská (nar. 8. 8. 1942 v Bratislave) patrí k výraz
ným predstaviteľkám silnej generácie pamiatkarov – výskumní
kov, ktorá nastúpila na Slovenský ústav pamiatkovej starostli
vosti a ochrany prírody (SÚPSOP) koncom 60. a začiatkom

70. rokov 20. storočia. Podieľala sa na záchrane pamiatok
v súvislosti s prípravou vodného diela Liptovská Mara,
na mapovaní zanikajúceho bratislavského Podhradia, bola
členkou výskumných tímov, ktoré odkrývali pamiatkové hodnoty
významných sakrálnych objektov, napr. Kostola sv. Kataríny
a celého hradného areálu v Kremnici, Kostola sv. Mikuláša
v Prešove či farského kostola v Bratislave-Devíne. Súčasne
spolupracovala na medzinárodných výskumných úlohách
historických jadier stredovekých miest. Svoje skúsenosti
dodnes využíva v aktívnej činnosti v Odborno-metodickej
komisii Pamiatkového úradu SR aj ako predsedníčka Pamiat
kovej rady MK SR. V tomto roku sa dožíva významného
životného jubilea.
Ladislav Šášky (30. 1. 1926 – 11. 2. 1994), historik umenia,
pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ
Historického múzea Slovenského národného múzea, investičný
pracovník na obnove národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský
hrad, autor syntéz Kamenná krása našich miest (1981) a Umenie
Slovenska (1988), spoluautor prvého Súpisu pamiatok na
Slovensku, autor stoviek článkov a štúdií, školiteľ sprievodcov
po historických pamiatkach Bratislavy a autor učebných textov
pre vlastivedných sprievodcov po Bratislave, bol dlhoročným
pracovníkom Slovenského národného múzea (1965 – 1992).
Vďaka mimoriadnej erudícii bol uznávanou osobnosťou
mnohých oblastí kultúry a umenia, ktorú však minulý režim
oficiálne nikdy nedocenil.
Zdroj: Pamiatkový úrad SR

Veľké krištáľové srdce
za rok 2011 má troch
laureátov
Cena Občianskeho združenia Spoločnosť Ferdi
nanda Martinenga a Paneurópska únia odovzdali
27. apríla 2012 Veľké krištáľové srdce za rok 2011
in memoriam architektovi Dušanovi Samuelovi
Jurkovičovi, doktorovi Pavlovi Blahovi a Jankovi
Blahovi.
Cenu udelili spoločne za dlhoročné priateľstvo architekta
Jurkoviča a doktora Blahu. Ich priateľstvo sa datuje od r. 1887,
keď sa stretli na štúdiách vo Viedni. Vzájomná náklonnosť mala
veľmi hlboké korene a vzniklo medzi nimi tajomné tkanivo
ich priateľstva, ktorým bolo najmä ľudové umenie, ako o tom
píše Štefan Janšák v knihe
Život doktora Pavla Blahu.
Ako ďalej Janšák píše, ...
Jurkovič bol pre Blahu
kľúčovým kameňom v nád
hernej klenbe, ktorá sa dvíha
mocným oblúkom nad juho
moravským vesmírom,
Srdce venujú do Jurkovičovej vily
oblúkom, vyzdobeným naj
v Brne – Žabovřeskách
vzácnejšími klenotmi ľudo
vej kultúry. Považoval ho za umelca, ktorý tvoril pevné pojivo
medzi oboma brehmi Moravy, nielen v ohľade národnom,
ale že prispieva k harmónii síl i v odbore umenia.
Jurkovič svojou prácou – „Práce lidu našeho“ ako sa
vyjadril P. Blaho, splnil mu sny a predstavy. Bola to prvá
slovenská publikácia, s ktorou sme mohli vystúpiť pred
Európou s nárokom na záujem a pozornosť. Vďaka tejto
práci sa dostali k bližším informáciám o Slovensku aj ang
lický historik S. Watson a nórsky spisovateľ B. Björnson.
Bolo to práve v čase, keď išlo o politicko-medzinárodný
zásah v náš prospech – cituje Janšák dr. Blahu.
Pavol Blaho bol nielen lekár, politik, ale najmä národný
buditeľ so širokým záberom v spoločenskom živote 19. storo
čia. A do mnohých aktivít prizval aj architekta Dušana Jurko
viča. Boli to najmä Luhačovice, kde Blaho pôsobil ako lekár
a po vzhliadnutí Jurkovičových prác na Radhošti sa spolu
pustili do budovania luhačovických kúpeľov. Taktiež mu ponú
kol navrhnúť Katolícky dom v Skalici a spájali ich mnohé
ďalšie kultúrno-umelecké aktivity. Že to boli muži na správnom
mieste svedčí aj skutočnosť, že Luhačovice sa stali centrom
národno-buditeľskej práce a česko-slovenskej vzájomnosti
a sú nimi až dodnes.
Priateľstvo týchto dvoch významných rodín pretrvalo
celé storočie a aj dnešní potomkovia majú veľmi silné, priam
rodinné vzťahy.
Vďaka Spoločnosti Ferdinanda Martinenga, menovite
vďaka pánovi Petrovi Kurhajcovi, sa podarilo priblížiť dnešku
význam spoločenských aktivít týchto osobností a primerane
si ich uctiť.
Krištáľové srdce získali v minulosti, napríklad in memo
riam Robert Schuman, R.Coudenhove – Kalergi, pápež
Ján Pavol II, Terézia Vansová, B. Björnson, a zo žijúcich
N. G. Winton, Anton Srholec, Václav Malý či Eva Siracká.
Red.

Z odovzdávania Veľkého krištáľového srdca za rok 2011, vľavo
rodina Blahových, v strede tri vnučky Dušana Jurkoviča.

3. ročník literárnej súťaže

Moje mesto budúcnosti
Spolok architektov Slovenska v spolupráci
s British Council a občianskym združením
Archimera vyhlasujú 3. ročník literárnej súťaže
Moje mesto budúcnosti
Cieľ súťaže
Spolok architektov Slovenska v spolupráci s British
Council a občianskym združením Archimera organizuje
národnú literárnu súťaž, s cieľom vzbudiť najmä u mla
dých ľudí záujem o architektúru, priblížiť im problema
tiku architektúry a súčasne získať ich názory na budúce
formovanie slovenskej architektúry a urbanizmu.
Téma súťaže
KOMU PATRÍ MESTO
Patrí mesto jeho obyvateľom alebo úzkej skupine ľudí,
ktorí si presadzujú vlastné záujmy bez ohľadu na spolo
čenský prínos mestu? Ak chceme používať slogan
„My sme tu doma“, čo pre to robíme? Sme aktívni?
Zaujímame sa o mesto, jeho štruktúru, fungovanie
o budúcnosť? Správame sa k mestu tak, ako k niečomu
vlastnému? Ak chceme, aby nám niečo patrilo a mať
pocit, že sa veci menia a prispôsobujú potrebám ľudí,
zrejme nestačí častá argumentácia „platím dane a cho
dím pravidelne voliť“. Komu patrí naše mesto?
Harmonogram súťaže
Vyhlásenie súťaže: 21. máj 2012
Termín na odovzdanie súťažných prác spolu
s vyplnenou prihláškou: 24. september 2012 osobne
(do 16.00 h.) alebo poštou
Termín zasadnutia poroty: september – október 2012
Vyhlásenie výsledkov: október – november 2012
Podmienky a požiadavky na účasť v súťaži
1.	Súťaž je určená občanom Slovenskej republiky,
jednotlivcom alebo autorskému kolektívu
vo veku do 35 rokov.
2. Forma a obsah práce: Práce písané formou eseje
v slovenskom jazyku fontom Times New Roman 12
(riadkovanie 1,5) majú byť v rozsahu maximálne 5
normostrán t.j. 9000 znakov. Práce musia zodpove
dať téme. Podklady prijaté do súťaže sa nevracajú.

Manol Kančev –

architekt bratislavských škôl
1919 – 2012
Na začiatku mája
nás opustila ďalšia
z osobností slovenskej povojnovej
architektúry Manol
Kančev.
Mestom tohto
architekta bulharského pôvodu bola
Bratislava. Tu ukončil štúdium architektúry,
a tu postavil aj väčšinu svojich realizácii.
Jeho špecializáciou bolo predovšetkým navrhovanie škôl, ktorým sa venoval už od svojich
projekčných začiatkov v Bratislavskom
Stavoprojekte. V spolupráci s architektmi
Dedečkom a Miňovským v povojnovom období
navrhovali mnoho typových základných škôl,
ktoré sa realizovali po celom Slovensku. Už

3.	Esej v troch výtlačkoch, 1 krát v digitálnej podobe
na CD nosiči spolu s vyplnenou prihláškou (1 krát)
je potrebné doručiť poštou (rozhoduje pečiatka na
poštovej zásielke) alebo osobne do 24. septembra
2012 do 16.00 h.
Adresa na doručenie: Spolok architektov Slovenska,
Panská 15, 811 01 Bratislava.
Prihláška do súťaže je k dispozícií na www.sasarch.sk.
Text zaslaný do súťaže nesmie byť do termínu vyhláse
nia výsledkov nikde publikovaný ani inak zverej
nený resp. sa uchádzať o cenu v inej súťaži.
Práce, ktoré nespĺňajú podmienky súťaže budú bez
upozornenia vyradené zo súťaže.
Spolok architektov Slovenska si vyhradzuje právo ako
prvý publikovať ocenené resp. zúčastnené diela.
4. Účasť v súťaži je bez účastníckeho poplatku.
Zverejnenie a propagácia súťaže
1.	Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových
portáloch www.sasarch.sk;
www.archimera.sk, vo Fóre architektúry (dvojmesačník
Spolku architektov Slovenska), prípadne prostred
níctvom stredných a vysokých škôl, tlačových agen
túr a médií, alebo inou formou.
2.	Ocenené práce, prípadne ďalšie vybrané práce budú
uverejnené v tlačových médiách Spolku architektov
Slovenska.
Porota
Práce prihlásené do súťaže bude hodnotiť porota zlo
žená z odborníkov z oblasti architektúry a literatúry.
Porotu vymenuje Prezídium SAS na svojom zasadnutí
v júni 2012. Porota z prihlásených prác vyberie tie,
ktoré najlepšie spĺňajú ciele súťaže a rozhodne o ude
lení cien s finančnou odmenou.
Ceny
Porota udelí 3 ceny: 1. cena s finančnou odmenou
500,– Eur, 2.cena s finančnou odmenou 300,– Eur
a 3. cena 200,– Eur. Atribútom Ceny je diplom.
Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť.
Informácie o súťaži: 02/ 5443 1078,
e-mail:z_sas@euroweb.sk

vtedy sa prejavil Kančevov jasný architektonický názor, ktorý nebol natoľko zameraný
na experimentovanie s formami či typizáciou,
ako na poctivej práci so špecifickou funkciou
a dispozíciou stavieb. Aj preto sa neskôr zaoberal menej obvyklými projektami škôl pre znevýhodnené deti. Medzi tie najlepšie patrí Stredná
škola pre telesne postihnutých na Mokrohájskej
ulici v Bratislave a Ústav pre hluchonemých
na bratislavských Kramároch. Jeho skúsenosti
s navrhovaním škôl ho priviedli až na post
vedúceho špecializovaného projekčného ústavu
IPO školské stavby. Tu pracoval na viacerých
projektoch a zrealizoval aj jeden zo svojich
najrozsiahlejších projektov – Elektrotechnickú
fakultu dnešnej STU v Mlynskej doline. Jej
expresívnosť a monumentalita vyčnieva z Kan
čevovoho viac umierneného architektonického
portfólia škôl. Škôl, ktorých triedami prešli už
tisíce detí, dodnes patriace k tým najlepším,
ktoré v našom hlavnom meste máme.
P e t e r S z a l ay
f ó r u m a r c h i t e k túry
3 / 2012
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Dizajn je obnoviteľný zdroj
Architecture for Humanity aj na Slovensku
Dlhé noci v ateliéri, vizualizácie a stretnutia s klientmi v kaviarni na námestí. Ako profesiu architekta si málokto
predstaví dobrodruha v bielom džípe humanitárnej organizácie uprostred rovníkovej Afriky. Napriek tomu, že
viac ako tretina obyvateľov planéty žije v slumoch, nemá prístup k pitnej vode a býva v zónach priamo ohroze
ných prírodnými živlami, životné podmienky týchto ľudí najmä v krajinách tzv. tretieho sveta ostávali mimo
pozornosti architektov. Humanitárne a rozvojové organizácie, čeliac veľkosti problémov sa sústredili na hľada
nie najlacnejších a najefektívnejších riešení tradičným industriálnym spôsobom, vyrobiť a dodať čo najviac prí
strešia pre čo najviac ľudí. Na kvalitu vytvoreného priestoru a vzťah človeka k nemu sa nehľadelo, architektúra
bola chápaná ako nadštandard, ktorý si v humanitárnych krízach nemôžeme dovoliť.
Predstava, že služby architekta sú drahé a môže si ich dovoliť iba istá skupina ľudí a pre ostatných je to
luxus, je dodnes zažitá v spoločnosti. Pritom sa nehľadí na to, koľko prostriedkov môže dobrý architektonický
návrh ušetriť a koľko kvality
môže priniesť užívateľovi.
Architekti, ak sú súčasťou pro
jektu, dokážu priniesť riešenia pri
akomkoľvek rozpočte. V humani
tárnom sektore to priekopnícky
dokázal Fred Cuny po zemetra
sení v Nicaragui, keď utečenecký
tábor podľa jeho návrhu ohľadu
plného k obyvateľom bol o 40 %
lacnejší na prevádzku, výrazne
bezpečnejší a nevznikla v ňom
ani jedna epidémia nákazlivej
choroby na rozdiel od tradičných
vojenským spôsobom organizo
vaných táboroch. Svojou prácou
V rómskej osade
položil základné argumenty
o prínosnosti dizajnu pri riešení
krízových situácií.
Architecture for Humanity
(AfH) je americká nezisková
organizácia založená v roku 1999
práve na presvedčení, že dobrý
dizajn je silným nástrojom
v humanitárnych krízach. Založili
ju dvaja dobrovoľníci, pár tvo
rený architektom a nezávislou
žurnalistkou. Z organizácie riade
nej z ich domácnosti sa stala
medzinárodná sieť, dnes pozo
stávajúca z 64 nezávislých „kapi
tol“ v 22 štátoch. Nevstúpila na
prázdne pole, formovanie pomá
Rokovanie zastupiteľstva
hajúcich architektonických
a inžinierskych organizácií prebiehalo už dlhšie a aj na medzinárodnej úrovni ich existuje niekoľko, napríklad
Architecture sans frontiéres (Architektúra bez hraníc) vznikla už roku 1979 . Úspech AfH však spočíva v dobrom
využití sieťovania. Prekonáva spomenutý problém cenovej nedostupnosti architektonických služieb využívaním
dobrovoľníctva architektov a spája miesta, kde je dizajn potrebný a architektov, ktorí popri svojej bežnej práci
sú ochotní navrhovať aj pre krízové situácie. Projekty sa ukladajú do databázy „open source“ projektov, teda
takých návrhov, kde sa architekti vzdali svojich autorských práv na projekty adresované sociálne prospešným
aktivitám. Napríklad, niektorá rozvojová organizácia potrebuje postaviť školu po zemetrasení na Haiti,
môže získať z databázy alebo priamo od dobrovoľných architektov projekt prostredníctvom Architecture
for Humanity.
Pri rozširovaní pôsobnosti organizácie a vzniku nových kapitol rýchlo vyšlo najavo, že nielen krajiny tre
tieho sveta zasiahnuté prírodnými živlami zápasia so sociálnymi otázkami s bývaním a zastavaným priestorom.
Na Slovensku, ktoré partí do európskeho spoločenstva, sa napríklad odhaduje 15 000 rodín žijúcich v chatr
čiach, a zároveň pri takmer neexistujúcom sektore nájomného bývania sme jedna z krajín s najvyšším priemer
ným vekom odchodu z rodičovskej domácnosti. Aj tak nie je bývanie výraznou témou spoločenskej, ani archi
tektonickej diskusie. Je niekoľko málo neziskových organizácií, ktoré sa venujú otázke bývania tých najchudob
nejších, aj bývaniu v sociálne vylúčených spoločenstvách, aj tzv. rómskych osadách. Jednou z nich je People
in Need Slovensko, ktorá nadviazala kontakt s Architecture for Humanity a pripravujú spoločný projekt vo
vybranej rómskej osade v Prešovskom kraji. Spolupráca by mohla vyústiť v otvorení slovenskej kapitoly tejto
dobrovoľníckej architektonickej organizácie. Teda aj slovenskí architekti tu doma by mohli venovať svoje
schopnosti a voľný čas tvorbe lepšieho a sociálne spravodlivejšieho sveta.
Viac info na: www.architectureforhumanity.org; www.peopleinneed.sk; housing@peopleinneed.sk
Michal Sládek
autor je doktorand na Ústave architektúry obytných budov na Fakulte architektúry STU v Bratislave
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Slávny brazílsky architekt
pochádza zo Slovenska
Konkrétne z Veľkej
Lomnice. Ján
(Hans) Broos narodený 9. 10. 1921
zomrel vlani, vo
veku 90 rokov ako
veľmi úspešný
a uznávaný brazílsky architekt.
Literatúra, žiaľ, o ňom hovorí zavše ako o rakúskom,
inokedy zasa nemeckom architektovi. Až v nekrológu
brazílskej asociácie architektov sa spomína miesto jeho
narodenia – na území dnešného Slovenska. Matrika vo
Veľkej Lomnici dokazuje, že sa narodil tam, ako dieťa
rodičov Jána Brosza, roľníka ev. a. v. a Alžbety rod.
Mock. Rodičia patrili k spišským Nemcom, ktorí prišli
a žili na tomto území už od 12. storočia.
Broos vyštudoval architektúru na pražskej Fakulte
architektúry ČVUT v r. 1948. Pravdepodobne aj Víťazný
február 1948 prispel k tomu, že hneď po štúdiách odišiel
do Nemecka a stal sa spolupracovníkom Egona
Eiermanna (1904 – 1970). Ako sa sám zmieňuje – snaha
o vystúpenie z tieňa tejto mimoriadne silnej osobnosti
ale aj perspektívy krajiny, ktorej sa nedotkli peripetie
2. svetovej vojny a zaradila sa medzi centrá modernej
povojnovej architektúry v 50. rokoch, ho viedli k rozhodnutiu odísť do Brazílie. Tá v tom čase ponúkala veľké
možnosti pre uplatnenie sa mladého architekta. V roku
1953 preto odchádza z Nemecka a v Brazílii pôsobí až do
svojej smrti. Navrhol tam vyše 400 projektov, z ktorých
sa realizovalo asi 100. K jeho blízkym spolupracovníkom
patril tiež Roberto Burle Max. O jeho práci sa pochvalne
vyjadril aj Oscar Niemeyer. K najznámejším dielam patria, napríklad kostol a pastoračné centrum sv. Bonifáca
v Sao Paulo (1965), administratívna budova Edifício
Costura v Blumenau (1968 – 75), továrne Matrix Hering
(1968 – 72), ev. kostol Itoupava Seca alebo jeho vlastný
rodinný dom v Morumbi (1965).
Achitektúra Hansa Broosa bola postavená na princípoch brutalizmu. Sú to pohľadové betóny kombinované
s veľkými sklenenými plochami, na hre svetla a tieňa,
tak ako to môžeme sledovať v súdobých dielach Le
Corbusiera, P. L. Nerviho, M. Breuera či O. Niemeyera.
Tento „nový objav“ významnej architektonickej
osobnosti so slovenským pôvodom treba ďalej študovať.
Nemali by sme nechať, aby si ho privlastňovali iní.
Chcel by som sa aj tu poďakovať architektovi Tomášovi
Bujnovi, starostovi z Veľkej Lomnice Mgr. Petrovi
Dudovi a majstrovi Vladimírovi Labudovi, ktorí mi
poskytli prvé informácie a verím, že spoločne dokážeme
zaradiť túto osobnosť do kontextu slovenských architektonických dejín.
Š t e f a n Š l a c h ta

Urbanisti na
výstave Gardénia
a DomEXPO
v Nitre

o problémoch územného rozvoja miest
a obcí s poprednými odborníkmi –
urbanistami. Cieľom bolo poukázať
na potrebu komplexného plánovacieho
procesu, len vďaka ktorému možno
dosiahnuť kvalitné, dlhodobo udrža
teľné riešenia a udržateľný územný roz
voj. Počas štyroch výstavných dní sa
uskutočnilo 12 hodín verejnej diskusie
v expozícii ZUUPS. Návštevníci dávali
otázky takým osobnostiam, akými sú,
napriklad Štefan Šlachta, Bohuš Kováč,
Maroš Finka Roberta Štepánková.
Na otázky odpovedali tiež architekti
miest, a to Milan Horák za Trnavu
Ľubomír Keleman za B. Bystricu,
Jozef Hrozenský za Nitru, Martin
Jerguš za Košice a Vierka Šottníková
za Martin. Diskusia bola aj o problé
moch plánovania z pohľadu praktizu
júcich architektov-urbanistov, a to
s Vladimírom Jarabicom, s Arnoštom
Mitske a s krajinnou architektkou
Annou Dobruckou. Diskusiu modero
vali odborníci v oblasti urbanizmu,
a to Martina Jakušová, Martin Baloga,
Denisa Valášková a Peter Vaškovič.
¢ zdôrazniť význam architektúry ako
jednej z umeleckých disciplín, na čo
sa občas vo víre investičnej výstavby
zabúda. Tento umelecký aspekt výstavy
výborne podporilo vystúpenie Trnav
ského kvarteta, ktoré predstavilo diela
barokových skladateľov. Ich účasť celú
akciu významne posunula na vyššiu
kultúrnu úroveň a hudobníkom patrí
srdečné poďakovanie.

Združenie pre urbanizmus a územné
plánovanie na Slovensku (ZUUPS)
pripravilo 19. – 22. 4. 2012 v rámci
výstavy Gardénia a DomEXPO na
Agrokomplexe v Nitre odbornú akciu
pod mottom „Plánovaním ku kvalitnému prostrediu“.
Mala tri časti:
¢ odborný seminár o problémoch urba
nizácie a územného rozvoja,
¢ verejná diskusia s osobnosťami urba
nizmu a tvorby krajiny,
¢ výstava urbanistických, architektonic
kých a krajinno-architektonických diel.
Zámerom ZUUPS bolo spopularizovať
proces plánovania, projektovania.
Vyzdvihnúť jeho význam v územnom roz
voji, kontexte na funkciu sídiel, na kvalitu
prostredia i na fenomén človeka, ako aj
priblížiť kvalitné riešenia návštevníkom
výstavy. ZUUPS si pri organizovaní dalo
niekoľko cieľov:
¢ predstaviť odborné orgány a organizá
cie, ktoré určujú proces urbanizácie
a územného plánovania. Prioritne
MDVRR SR ako štátny orgán zastrešu
júci plánovanie a výstavbu, URBION
ako odbornú organizáciu zriadenú
ministerstvom a iné odborné spolo
čenské organizácie, ktoré podporujú
územný rozvoj:
•	MDVRR SR predstavilo dotačný
systém na tvorbu územných plá
nov,
•	Urbion predstavil časopis
URBANITA i vlastnú činnosť,
•	Spolok architektov Slovenska
predstavil Cenu Dušana Jurkoviča
za rok 2011,
• Združenie pre urbanizmus
a územné plánovanie na
Slovensku predstavilo víťazov
Ceny ZUUPS 2009 a súťažiace
diela v roku 2011,
•	MVO „Urban E.T.“ predstavila
svoju činnosť aj alternatívny
prístup k „vzdelávaniu verejnosti
v urbanizme“,
¢ predstaviť kvalitné návrhy či realizácie,
ktoré sa podarilo uskutočniť vďaka
kvalitnému procesu „plánovanie –
rozhodovanie – riadenie“. ZUUPS
preto zorganizovalo prehliadku repre
zentatívnych diel, na ktorej sa zúčast
nili viaceré subjekty:
• mestá (Martin, Košice, Nitra,
B. Bystrica) – predstavili
urbanistické koncepty vybraných
lokalít
• univerzity (STU – Ústav urba
nizmu, Ústav manažmentu, SPU –
Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva) predstavili študijné
programy, vzdelávací proces

a práce študentov vytvorené v ate
liérovej tvorbe
• urbanistické ateliéry (AUREX,
s.r.o., SanHUMA90, s.r.o.,
AŽProjekt, s.r.o., ArchEKO, s.r.o.,
Pleidel-architekti s.r.o., Vaškovičurbanisti s.r.o.) prezentovali vyni
kajúce urbanistické koncepty
vybraných území aj realizované
diela
• krajinní architekti (ateliér AWE,
s.r.o., Ateliér Dobrucká s.r.o.,
Ateliér 2ka, s.r.o., Parter, s.r.o.,
Tamara Reháčková a kol, Štefan
Lančarič) prezentovali krajinárske
koncepty či realizované krajinárske
a krajinno-architektonické diela
¢ pripraviť odborný seminár o územnom
rozvoji, ktorý by verejnosti priblížil
súčasné problémy a pripravované rie
šenia v procese plánovania. Na semi
nári vystúpili viaceré osobnosti súčas
nej urbanistickej obce a prezentovali
napr. kvalitné urbanistické prístupy

a riešenia v zahraničí, riešenie problé
mov s brownfieldami, tvorbu legisla
tívy týkajúcej sa procesu plánovania,
prípravu metodiky územného plánu
v kontexte na participáciu obyvateľov
na tomto procese. Viaceré príspevky
sa týkali práve problematiky regulova
nia či neregulovania územného roz
voja prostredníctvom územných plá
nov a podobne. Odborný seminár bol
príspevkom smerom k laickej aj
odbornej verejnosti, ktorej často chý
bajú informácie práve z procesu prí
pravy, rozpracovanosti, o filozofii
tvorby rôznych nástrojov a postupov
v plánovacom procese... Prednášky
mali výbornú úroveň, hoci nešlo
o vedecké podujatie. Prednášajúci
hovorili veľmi zrozumiteľne – cieľom
bolo prilákať okoloidúcich, aby sa
zastavili a počúvali o problémoch
plánovania, prípadne tiež diskutovali
na túto tému.
¢ verejne diskutovať o urbanizme,

Na akcii sa zúčastnil celý rad odborníkov.
Všetci mali možnosť zoznámiť sa s ich
názormi, s dielami vystavujúcich architek
tov i diskutovať o problémoch územného
rozvoja, regionálneho rozvoja, tvorby kra
jiny, vyučovacom procese, rozhodovacom
procese... Takúto mohutnú prezentáciu
urbanizmu sa podarilo na Slovensku pri
praviť po prvý krát. Pri expozícii ZUUPS sa
pristavili tiež vysokí štátni predstavitelia,
predovšetkým prezident Ivan Gašprovič,
minister hospodárstva Tomáš Malatinský
a minister pôdohospodárstva Ľubomír
Jahnátek. Odozvy na akciu boli pozitívne.
Podujatie ukázalo tiež rezervy urbanistov,
architektov a krajinných architektov
v komunikácii s verejnosťou.
Odborné podujatie sa mohlo uskutočniť
vďaka ochote TOP-manažmentu Výstav
níctva-Agrokomplex, a.s. v Nitre, ktoré ho
výrazne sponzorovalo. Realizáciu expozície
a seminára tiež podporili: mmcité a.s.,
AŽ Projekt sro, Vita software sro, Útvar
hlavného architekta mesta Martin, Fond
výtvarných umení, Ing. arch. Peter
Vaškovič, Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, URBION,
Fakulta architektúry STU v Bratislave,
Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre, urbanE.T., uzemneplany.sk,
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
SPU v Nitre, Mesto Košice a mesto Nitra.
Ďakujeme.
Anna Dobrucká
f ó r u m a r c h i t e k túry
3 / 2012
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Ing. arch. Jiří Hrůza, CSc.
31. 5. 1925 – 10. 5. 2012
Odišiel mimoriadne
múdry a dobrý človek,
výborný architekt s veľkou odbornou autoritou
a bohatou praxou najmä
v urbanizme, teoretik
urbanizmu, autor mnohých kníh, publikovaných článkov a iných
materiálov, externý
prednášateľ na pražskej Fakulte architektúry
a ďalších školách doma a v zahraničí. Na svojich
nových knihách pracoval do posledných dní
života. Dlhoročný projektant Útvaru hlavného
architekta a námestník Hlavného architekta
Prahy, spracovateľ aj riadiaci pracovník pri
vypracovávaní mnohých územný ch plánov
hlavného mesta. Zúčastnil sa tiež vypracovania
územného plánu Košíc, historického jadra
Spišskej Novej Vsi a smerného územného plánu
Bratislavy. Bol architektom s množstvom zahraničných kontaktov s inštitúciami architektúry
i architektmi jednotlivcami. Ovenčený mnohými
domácimi a zahraničnými cenami, okrem iných
v roku 1979 aj Herderovou cenou. Český vzdelanec perfektne ovládajúci všetky základné svetové
jazyky a k tomu ešte neúplne niekoľko ďalších
európskych jazykov. Člen Bloku architektov
a výtvarníkov. Pred vyše rokom dostal od Bloku
Karfíkovu cenu za celoživotné dielo.
Rád si spomínam, ako sme spolu s Jirkom
sedeli na káve v horúcom letnom dni pri voľnom
programe exkurzie poriadanej Blokom v Miláne,
na námestí pred gotickou katedrálou a operou
La Scala, keď pri našom platení sa začal rozprávať s čašníkom po taliansky. Keď sme sedeli
spolu pri večeri v reštaurácii ešte aj s Karlom
Pragrom, vyberal nám jedlo z talianskeho jedálneho lístka. Karlovi tie morské potvory, ktoré mal
rád, mne niečo so šunkou. Keď sme boli pred pár
rokmi s Blokom na exkurzii v Grazi, posedávali
sme v hoteli spolu po večeroch pri guláši, ktorý
tam robili výborne. Potom, keďže sme bývali
spolu na izbe, debatovali sme o všetkom možnom
do neskorých večerných hodín. Za tých viac ako
dvadsať rokov čo sme sa poznali, sme mali veľa
príležitostí k vzájomným pracovným a priateľským, ľudským kontaktom. Naposledy (ktože
by to bol povedal, že to bude naposledy) sme
boli spolu pred vyše rokom v Prahe, na otváraní
výstavy prác Karla Pragra v budove bývalého
Čsl. parlamentu, toho času Národnom múzeu.
Pozýval ma k nim domov na druhý deň na obed.
Odchádzali sme stadiaľ spolu večer a nevedeli
sme skončiť rozhovor a rozísť sa pred vstupom
do metra. On domov, ja do hotela. Odvtedy, za
posledný rok, sme si vymenili veľa mailov o jeho
pracovných problémoch na rozpracovaných knihách, ale aj o vtipoch, karikatúrach a grafike.
Knihu, ktorá mu vyšla ako posledná, mi chcel
venovať v máji, keďže vedel, že mám prísť do
Prahy. Nestalo sa. Jirko nečakane rozmnožil
rad architektov a odídených členov Bloku.
Ďakujem Ti Jirko za všetok čas, ktorý sme
spolu prežili, za priateľstvo, za všetko, čo si
urobil pre architektúru, pre Prahu a spoločnosť.
Vďaka Ti za to veľké dielo, ktoré si za sebou
zanechal.
Marián Marcinka
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SAS

informuje
Cena Dušana Jurkoviča
2012
Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení kaž
doročne udeľujú Cenu Dušana Jurkoviča, ako trvalú poctu
pamiatke zakladateľa modernej slovenskej architektúry.
Cena Dušana Jurkoviča sa udeľuje autorovi alebo
autorskému kolektívu za realizované architektonické alebo
urbanistické dielo, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne
a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na
Slovensku. Okrem Ceny Dušana Jurkoviča sa udeľujú aj
nominácie – ocenenia podľa rozhodnutia poroty.
Porota architektov v zložení: Andreas Gerner (Rakúsko),
Krzysztof Ingarden (Poľsko), Jan Šépka (Česko), Branislav
Hovorka (za kolektív laureátov Ceny D. Jurkoviča 2011),
Václav Kohlmayer (SAS), Ivan Masár (SAS) a Róbert
Dúbravec (SAS) bude zasadať 27. – 28. septembra 2012
v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave.
Návrhy architektonických diel na Cenu Dušana
Jurkoviča 2012 sa predkladajú do 30. 6. 2012 Kancelárii
Spolku architektov Slovenska, Panská 15, Bratislava.
Štatút ceny a organizačné pokyny nájdete na
www.sasarch.sk.

Cena Emila Belluša 2012
Prezídium Spolku architektov Slovenska sa na svojom
zasadnutí 29. marca 2012 rozhodlo udeliť Cenu Emila
Belluša za rok 2012 za celoživotné dielo Ing. arch. Virgilovi
Droppovi.
Architekt Virgil Droppa vo svojej takmer päťdesiatroč
nej tvorbe vytvoril celý rad objektov, napr. Štúdio-S, areál
televízie Markíza, Národné tenisové centrum (spoluautorka
Ing. arch. Viktória Cvengrošová), ktoré sa svojou kvalitou
zaraďujú medzi to najlepšie v slovenskej architektúre.

Spolok má nové združenie
V zmysle článku 7 bodu 2 Stanov Spolku architektov
Slovenska, bolo 27. marca 2012 založené združenie
s názvom Združenie záhradných a krajinných architektov
Slovenska.
Zakladajúci členovia sú Ing. Magdaléna Horňáková,
Ing. Tamara Reháčková, Ing. Eva Wernerová, Ing. Zoltán
Balko, Ing. Katarína Serbínová. Predsedníčkou sa stala
Ing. Magdaléna Horňáková.
Združenie záhradných a krajinných architektov
Slovenska je organizačnou zložkou Spolku architektov
Slovenska. Združenie je nezávislá, dobrovoľná, organizácia
odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji vedy, výskumu,
vzdelávania, koncepčných a projektových činností, riade
nia a výkonných činností v oblasti záhradnej a krajinnej
architektúry a plánovania krajiny, rozvoja ľudských sídiel,
ich priestorových a funkčných štruktúr. Združenie si stano
vilo za cieľ ovplyvňovať kvalitu záhradne – krajinárskych
architektonických koncepcií a prostredníctvom nich vytvá
rať podmienky pre ľudské konanie na území republiky tak,
aby smerovali k optimálnemu vývoju sídelných štruktúr,
harmonickému usporiadaniu územia, ochrane kultúrneho
a prírodného dedičstva a k obnove ekologickej rovnováhy.
Snahou aktívnych členov je zamerať sa na propagáciu
odboru a jeho rozvoj v kontexte celkového územného roz
voja spoločnosti.

Talianski architekti a Slovensko
Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení
pozvali záujemcov 29. mája 2012 na otvorenie výstavy
Talianski architekti a Slovensko.
Kurátor výstavy: Miroslav Hrdina.
Výstava na Hviezdoslavovom námestí, pri budove
VŠVU, Bratislava potrvá do 30. júna 2012.

Výstava Architekt Michal Kravec
Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení
pozvali 16. mája 2012 záujemcov na vernisáž výstavy
Architekt Michal Kravec. Kurátorom výstavy je Štefan
Šlachta.
V Galérii architektúry SAS, Balassov palác, Panská 15,
Bratislava výstava potrvá do 8. 6. 2012. Otvorené denne,
okrem soboty a nedele od 11.00 do 17.00 h.
Výstava sa radí medzi výstavy slovenských exilových
architektov.
Architekt Michal Kravec (1943) ukončil štúdiá archi
tektúry v roku 1968 na SVŠT v Bratislave. Už na škole
upútal pozornosť diplomovou prácou – Kongresová hala
na vtedajšom Gottwaldovom námestí u prof. Lacka. Na
krátky čas nastúpil do Chemoprojektu. Po augustových
udalostiach v roku 1968 sa rozhodol odísť do zahraničia.
Jeho cesta viedla do Švajčiarska, kde pracoval jeden rok.
Nakoniec zakotvil v starobylom Aachene. Tu spolupracoval
v známych ateliéroch S. Reitza a Sandhofa a v roku 1984
zakladá vlastný ateliér. Nemal šťastie, ale asi ani šancu
robiť tzv. „veľké projekty“. To v tom čase ešte pre cudzinca
v Nemecku nebolo možné. K jeho ťažiskovým prácam pat
rili najmä školy, farské úrady, malé spoločenské centrá,
rekonštrukcie, nadstavby a samozrejme mnohé rodinné
a obytné domy. Z veľkej časti to boli práce pre biskupský
úrad v Aachene. Bol typickým, poctivým robotníkom archi

tektúry. Dôsledný, precízny v detailoch s veľkým prehľa
dom v materiáloch i stavebných technológiách.
Výstava je veľmi dobrou ukážkou riešenia každoden
ných architektonických problémov, ktoré však silne
ovplyvňujú kvalitu prostredia a kvalitu života v ňom.
Obohacujú ju mnohé autorove architektonické kresby –
rýchle, autentické, tak ako to robili jeho profesori na
fakulte v Bratislave. Výstava Architekt Michal Kravec je
„návratom domov“, ktorý si zaslúži pozornosť.

Odborná exkurzia Cheb/Bamberg
Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na
Slovensku pri Spolku architektov Slovenska a CK AGZtravel pozývajú na odbornú exkurziu CHEB (CZ)/
BAMBERG 2012 (DE).
Cheb, historický a architektonický skvost Čiech je
zapísaný do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
Cheb v roku 2007 usporiadal v spolupráci s mestom
Martredwitz (SRN) prvú a zatiaľ jedinú krajinársku výstavu
v ČR. Zaujímavé bude vidieť výstavné plochy 5 rokov po...
a tiež nový projekt a plochy. Pripravujeme pre účastníkov
i jedno prekvapenie.
Bavorská krajinárska výstava BAMBERG 2012 využíva
plochy bývalých pradiarní ERBA, zatvorených v r. 1992,
ktoré priamo nadväzujú na historické centrum mesta a naj
väčší bavorský mestský park 19.storočia. Samotné mesto
Bamberg je jedno z najmalebnejších miest Bavorska
poskytujúce priestor projektom výstavy aj v centre mesta.

J u b i l e á
máj 2012
1. 5. 1947
5. 5. 1947
6. 5. 1947
7. 5. 1952
14. 5. 1962
16. 5. 1957
16. 5. 1962
17. 5. 1942
17. 5. 1942
18. 5. 1932
19. 5. 1932
21. 5. 1957
24. 5. 1942
27. 5. 1942
30. 5. 1962
31. 5. 1957

Vojtech KRUMPOLEC
Igor BARTA
Dáša HEČKOVÁ
Vlasta ILIEVOVÁ
Rudolf ŽÁKOVSKý
Ľubor HOLLý
Marianna ŠIMKOVÁ
Vladimír BAHNA
Danica MARTINOVÁ
Marián MARCINKA
Svetozár LICHARDUS
Adriana
GOLDSCHMIDTOVÁ
Arpád RUTZKý
Eva VACHÁLEK
Jela KUČEROVÁ
Ján MICHALČÍK

Bratislava
Nemecko
Trnava
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Košice
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

65
65
65
60
50
55
50
70
70
80
80

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Tajov

55
70
70
50
55

Modra
Bratislava
Piešťany
Žilina
Kežmarok
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Prešov

75
55
60
70
55
70
65
55
80

jún 2012
1. 6. 1937
4. 6. 1957
7. 6. 1952
9. 6. 1942
9. 6. 1957
15. 6. 1942
17. 6. 1947
26. 6. 1957
29. 6. 1932

Valentín GRUBER
Dana MUŠECOVÁ
Marianna BOGYOVÁ
Stanislav KRISTINÍK
Juraj DEBRE
Ildiko LEONTIEVOVÁ
Mária KRUMPOLCOVÁ
Ľubomír MEZOVSKý
Jaroslav GABÁNI

Srdečne blahoželáme

Program:
1. deň: Odchod zo Slovenska, príchod do Chebu –
stretnutie s kolegami z ČR, ubytovanie a prenocovanie
v Chebe.
2.deň: Raňajky, odchod do Bambergu, návšteva krajin
nej výstavy Bamberg 2012, odchod domov.
Termín: 5. – 7. 9. 2012.
Cena: 120,– EUR.
Cena zahŕňa: dopravu autokarom LUX, ubytovanie
a raňajky v Chebe alebo okolí na úrovni 2 – 3*, služby
sprievodcu v ČR, zákonné poistenie CK, DPH.
Ďalšie náklady: vstupné na výstavu Bamberg 2012:
13.– EUR (skupinové)
Odporúčame komplexné cestovné poistenie UNION:
1,4 EUR/deň/os.
Záujem o odbornú exkurziu prosíme nahlásiť na adresy:
adobrucka@gmail.com (ZUUPS) a info@agz-travel.sk.
Následne vás oslovíme so záväznou prihláškou.
(Odborná exkurzia je v súlade so závermi odborného semi
nára, ktorý sa konal 24. 1. 2012 na Úrade vlády SR pod
záštitou Martina Kováča, splnomocnenca vlády SR pre
územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí
a krajiny.)

SErvis
domáce podujatia
Building Efficiency Awards 2012
Česko-Slovenská súťaž architektonicky,
energeticky a konštrukčne výnimočných stavieb
BEFFA je súťaž súčasných stavebných projektov a ich
realizácií, ktoré majú výnimočnú energetickú, konštrukčnú
a architektonickú hodnotu. Jej cieľom je okrem snahy
zviditeľniť unikátne architektonické projekty tiež podpora
implementácie európskej smernice „20-20-20“ o energe
tickej náročnosti budov. Odborným garantom súťaže je
Fakulta stavebná Vysokého učení technického v Brne.
Do Building Efficiency Awards 2012 možno prihlásiť
stavby zrealizované na území Česka a Slovenska v období
od 1. januára 2010 do 30. júna 2012.
Do prvého, regionálneho kola, ktoré prebehne vo
všetkých českých a slovenských krajoch, môžete prihlásiť
projekty v kategórii rodinné a bytové domy, nebytové
budovy alebo rekonštrukcie (bytové i nebytové). Najlepšie
regionálne projekty postúpia do medzinárodného československého kola, z ktorého v novembri vzídu celkoví víťazi
v každej kategórii.
Vo finálovom kole sa budú môcť v zvláštnej kategórii
zúčastniť i študentské stavebné projekty prihlásené do
30. júna 2012 a porota tiež vyhodnotí najlepšie drevo
stavby prihlásené do ktorejkoľvek kategórie krajského kola.
Viac informácií nájdete na webe súťaže: www.beffa.eu
Prihlášku môžete zaslať tiež online – stačí navštíviť:
www.beffa.eu/sk/prihlaseni-projektu.
Uzávierka prihlášok je 30. júna 2012.

Výstava Atrium 20+1
Priatelia, partneri, investori, radi by sme Vás pozvali
na retrospektívnu výstavu prác nášho ateliéru s názvom
Atrium 20+1.
Je to už 21 rokov čo sa dennodenne stretávame
s architektúrou, za ten čas sa nám niečo podarilo viac,
niečo menej. Výber toho najlepšieho od roku 2004,
kedy sme získali najvyššie ocenenie za architektúru na
Slovensku – Cenu Dušana Jurkoviča – by sme Vám radi
predstavili na tejto výstave.

Výstava sa koná vo Východoslovenskej galérii
v Košiciach, Hlavná 27 – oproti Dómu Sv. Alžbety a potrvá
do 24. júna 2012. Otvorená je denne (okrem pondelka)
od 10.00 do 18.00 h.
Viac info o výstave nájdete na: http://www.eastside.sk/
sk/galeria/atrium-20-1
http://www.vsg.sk/
Event výstavy na Facebooku: http://www.facebook.
com/events/324541454281570/
Tešíme sa na vás.
Kolektív tvorcov.

Architektonické dielo
Mariána Marcinku v Ostrave
Architektúra a urbanizmus 2. polovice 20. storočia bol
názov aj obsah konferencie poriadanej Katedrou architek
túry Stavebnej fakulty v Ostrave 19. a 20. apríla tohto roku.
Na konferencii odzneli zaujímavé príspevky Viktora Rudiša
o známom brnenskom sídlisku Lesná a výstavnom pavi
lóne ČSR v Osake, Dušana Riedla o urbanizme českých
miest vo vzťahu k historickému a prírodnému prostrediu,
Zdeňka Strnadela o univerzitnom areáli v Ostrave, Petra
Hrůšu o funkcionalistických tradíciách v súčasnej architek
tonickej tvorbe, Josefa Němca o urbanistickej koncepcii
riešenia historických jadier miest, ďalej príspevky Oldřicha
Ševčíka, Radomíry Sedlákovaj, Iva Klimeša, Pavla Filsaka
– z bratislavskej Fakulty architektúry Zuzany Čerešňovej,
Jána Pavúka, Branislava Puškára a iné.
Na požiadanie usporiadateľov najdôležitejšie práce
svojho bohatého architektonického diela premietli so svo
jim sprievodným slovom Alena Šrámková z Prahy, Ivan
Ruller z Brna a Marián Marcinka z Bratislavy.

Študentská súťaž

Isover Architectural Student
Contest 2012
Medzinárodné kolo súťaže Isover Architectural Student
Contest 2012 sa konalo v Bratislave od 22. do 25. mája
2012.
Všetkých 60 prezentácii si môžete pozrieť na:
www.isover-students.com
Výsledky a viac informácií prinesieme v nasledujúcom
Fóre architektúry.
f ó r u m a r c h i t e k túry
3 / 2012
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SErvis
Zahraničné podujatia
Archikids – Bývanie na vode
vo Viedni
Tvorivé dielne pre deti od 6 rokov
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – Podium,
Museumplatz 1, Viedeň
Termín: 16. jún 2012, 15.00 h.
Vstupné: 3,50 Eur
Na tvorivé dielne sa treba vopred nahlásiť na t. č.
+43 (1) 522 31 15 alebo na email: office@azw.at
Informácie: http://www.azw.at/event.php?event_id=1243
Lisa Kusebauch-Kaiser
Telefon: +43 (1) 522 31 15
Fax: +43 (1) 522 31 17
E-Mail: office@azw.at

Prehliadka stavby č. 167

Dom na Schönbrunner Straße
Termín prehliadky: 22. 6. 2012 o 17.00 h.
Miesto stretnutia: ulica Schönbrunner 158, Viedeň
Prehliadkou sprevádzajú: Susanne Wagner a Andreas
Lichtblau
Nový obytný dom z dielne architektonického ateliéru
lichtblauwagner architekten sa nachádza v husto osídle
ných mestskej oblasti. Zo severnej strany komunikuje
sklenenou fasádou, vnútorný priestor je riešený veľkoryso.
Informácie: http://www.oegfa.at/event.php?item=7100,
tel: 0043-1-319 77 15, fax 0043-1-319 77 15-9 alebo
office@oegfa.at

Z kalendára IFLA a EFLA
2. ročník
Forum Carpaticum: Od údajov k poznaniu,
od poznaniu k aktivite
Termín konania: 30. máj – 2. jún 2012
Miesto konania: Stará Lesná (Slovensko)
Informácie: http://uke.sav.sk/fc/fc_2012/FC_2012.html
10. medzinárodné fórum
Menej/Viac architektúry, dizajnu a krajiny
Termín konania: 31. máj – 2. jún 2012
Miesto konania: Naples and Capri (Taliansko)
Informácie: www.leviedeimercanti.it/2012eng
BALWOIS 2012
Medzinárodné vedecká konferencia na tému:
Voda, ovzdušie a životné prostredie
Termín konania: 28. máj – 2. jún 2012
Miesto konania: Tours (Francúzsko)
Informácie: http://balwois.com/2012/
CliChaMoR – Letná škola 2012
Zmeny klímy v horských oblastiach
Termín konania: 25. jún – 6. júl 2012
Miesto konania: Salzburg (Rakúsko)
Informácie: www.zgis.at/Summerschools
Integračné vedy a trvalo udržateľný rozvoj riek
Termín konania: 26. – 28. jún 2012
Miesto konania: Lyon, Francúzsko
Informácie: http://www.graie.Org/ISRivers/a index.htm
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Regionálny kongres EFLA
Medzinárodná konferencia: Zelená infraštruktúra
Termín konania: 11. – 15. jún 2012
Miesto konania: St. Petersburg (Rusko)
Informácie: www.icon-la.org/
1. medzinárodná konferencia o životnom prostredí
a ekonomický vplyv na trvalo udržateľný rozvoj
Termín konania: 3. – 5. júl 2012
Miesto konania: New Forest (Veľká Británia)
Informácie: http://www.wessex.ac.uk/12-conferences/envi
ronmental-impact-2012.html

Miesto: Porto (Portugalsko)
Informácie: http://heritage2012.greenlines-institute.org
Konferencia na tému trvalo udržateľného rozvoja
Termín konania: 20. – 22. jún 2012
Miesto: Rio de Janeiro (Brazília)
Informácie: http://www.uncsd2012.org/rio20/
Konferencia na tému: História plánovania
v mestách, štátoch a regiónoch
Termín konania: 15. – 18. júl 2012
Miesto: Sao Paulo (Brazília)
Informácie: www.fau.usp.br/15-iphs-conference-saopaulo-2012/iphs-2012

Výstava Cena Mies van der Rohe 2011

Najlepšie stavby Európy
Miesto konania: Architekturzentrum Wien – Alte Halle,
Museumplatz 1., Viedeň.
Trvanie výstavy: 19. júl – 8. október 2012.
Otvorené denne od 10.00 do 19.00 h.
Vernisáž výstavy: 18. júl 2012 o 19.00 h.
Vstupné na výstavu: 7,00 EUR/zľavnené 4,50 EUR.
Za rok 2011 porota nominovala 340 prác, z toho vybrala
6 do finále. Porotu napokon presvedčila stavba Nového
Múzea v Berlíne architektonického ateliéru David
Chipperfield Architects. Výstava približuje prostredníctvom
plánov, fotiek a modelov 45 najlepších stavieb z celej
Európy.
Kurátorka výstavy: Diane Gray (Fundació Mies van der
Rohe – Barcelona)
Projektová vedúca: AzW: Katharina Ritter
Informácie: http://www.azw.at/event.php?event_id=1204

Letná prehliadka stavieb

Architektur, Mode & Design
Miesto stretnutia: Architekturzentrum Wien – Shop,
Museumplatz 1, Viedeň.
Termíny prehliadky: 8. jún, 6. júl, 3. august a 31. august
2012 o 15.50 h.
Trvanie prehliadky približne 2 hodiny.
Vstupné: 16,00 EUR/študenti 13,00 EUR, vstupenky sú
dostupné v predpredaji Az W Shop.
Cieľom prehliadky je ukázať nové módne trendy, inovatívne
architektonické koncepty v architektúre a módnom dizajne.
Prehliadka sa uskutoční pri účasti minimálne 3. osôb a je
v nemeckom jazyku.
Informácie: www.azw.at/event.php?event_id=1251

Letná prehliadka 2
Prehliadka výstavou

Ako sa z Viedne stalo veľkomesto
Wagner, Sitte, Loos

Miesto stretnutia: Architekturzentrum Wien – Neue Halle,
Museumplatz 1, Viedeň
Termín: 2. jún 2012, 16.00 h.
Vstupné: 2,00 EUR
Informácie: http://www.azw.at/event.php?event_id=1239

Prehliadka výstavou

Hands-On Urbanism 1850 – 2012
Miesto stretnutia: Architekturzentrum Wien – Alte Halle,
Museumplatz 1, Viedeň
Termín prehliadky: 13. jún 2012 o 18.00 h.
Vstupné: 2,00 Eur.
Trvanie výstavy: 15. marec – 25. jún 2012.
Otvorené denne od 10.00 do 19.00 h.
Kurátorka výstavy: Elke Krasny.
Kurátorka výstavy, 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=1213

Z kalendára podujatí UIA
Festival architektúry
Termín konania: 12. – 16. jún 2012
Miesto: St John‘s (Terre-Neuve-et-Labrador- Canada)
Informácie: www.raic.org
3. ročník konferencie na tému: Dedičstvo a trvalo
udržateľný rozvoj
Termín konania: 19. jún 2012

Architekti Otto Wagner
a Adolf Loos
Miesto stretnutia: Postsparkasse Viedeň
Termíny prehliadok: 23. jún, 21. júl, 18. august a 15. sep
tember 2012 vždy o 15.50 h.
Vstupné na výstavu: 16,00 EUR/študenti 13,00 EUR
Začiatok 20. storočia významne poznačili architekti Otto
Wagner, Joseph Maria Olbrich a Adolf Loos. Prehliadka
počas 2 hodín priblíži jedinečné stavby moderny akými sú
Secession, Postsparkasse a Looshaus na Michaelerplatz.
Prehliadka sa bude konať za účasti minimálne 3. osôb
v nemeckom jazyku.
Na prehliadku sa netreba nahlásiť.
Informácie: http://www.azw.at/event.php?event_id=1248

Medzinárodný drevársky veľtrh
v Klagenfurte
So svojimi piatimi piliermi – lesným hospodárstvom,
piliarskymi technológiami, drevárskymi technológiami
a výrobkami, stolárskymi potrebami, transportom, logisti
kou a bioenergiou, je Medzinárodný drevársky veľtrh
Klagenfurt, ktorý sa bude konať od 30. augusta do
2. septembra 2012, najdôležitejším miestom stretnutia
vo východnej a v strednej Európe. Po prvý raz bude para
lelne s týmto veľtrhom prebiehať aj drevársky veľtrh
HOLZ&BAU (DREVO&STAVBA), nový veľtrh pre drevené
stavby. K vrcholom programu budú v roku 2012 patriť
Klagenfurtské lesnícke a drevárske impulzy, Spolková kon
ferencia drevostavby v Rakúsku ako aj Fórum drevostavby
a Medzinárodný deň dreva.
Bližšie informácie o Medzinárodnom drevárskom
veľtrhu v Klagenfurte nájdete na:
www.kaerntnermessen.at,
www.facebook.com/kaerntnermessen alebo telefonicky na
0463/56800-0.

Hlinená kopula
v Hrubom Šúri.
Foto: Zuzana Kierulfová
Súťaž na Múzeum
II. svetovej vojny
v Gdansku.
Vizualizácia: SPDe
Starý most
v Bratislave.
Foto: Zoja Droppová

V čísle 1/2012
Hlinená kopula v Hrubom Šúri
Architektúra: Gernot Minke, Bjorn Kierulf, Zuzana Kierulfová,
archit. štúdio Createrra
K rekonštrukcii Starého mosta v Bratislave.
Medzinárodná súťaž na Múzeum II. svetovej vojny v Gdansku.
Súťažný návrh Ateliéru SPDe, Bratislava
Autori: Štefan Lichvár, Mária Lichvárová, Michal Petráš,
Alexander Schleicher
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