
O novom Urbione
Urbion, štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania, po roku 1992, keï ve¾a urbanistov odišlo na 
„vo¾nú nohu“, postupne strácal dych. Chví¾u ešte Urbion fungoval ako súèas� Slovenskej agentúry 
životného prostredia, no po odèlenení územného plánovania z rezortu životného prostredia zanikol. 
Všetky okolité krajiny si po zmene režimu výskumné organizácie zaoberajúce sa územným plánovaním 
ponechali ...

Naèo sú architekti?
Verím, že nikto vo veci dostatoène vzdelaný nepochybuje o genialite architekta a urbanistu Le 
Corbusiera. Videl som už ako decko jeho dielo v praxi. Bol to idiot ...

Predstavujeme èlenov Bratislavskej regionálnej rady SAS
V súèasnosti tvoria Bratislavskú regionálnu radu Spolku architektov Slovenska: viceprezident Štefan 
Šlachta, Tomáš Augustín, Andrea Bacová, Vi�o Halada, Peter Kysela, Rudolf Melèák, Miroslav Minca, 
Elena Szolgayová, Branislava Tarnócyová, Matúš Vallo.
Doteraz ani jeden z èlenov nepracoval v regionálnej rade. Aby sme priblížili nových èlenov celej 
spolkovej obci, dali sme im nieko¾ko otázok...

„Elektráròa“ Pieš�any“
„Elektráròa“ Pieš�any je dieselová elektráreò postavená v roku 1906 v Pieš�anoch na Staniènej ulici è. 
51. V jej blízkosti sú dôležité komunikaèné body ako železnièná a autobusová stanica ...

Seminár Regulaèné nástroje
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Spolok architektov Slovenska – Združenie urbanistov 
a územných plánovaèov a Združenie miest a obcí Slovenska usporiadali 16. apríla 2009 odborný 
seminár Regulaèné nástroje. Urèený bol prioritne stavebným úradom, samosprávnym orgánom, ale i 
urbanistom - projektantom...

Zhromaždenie urbanistov a územných plánovaèov
V priestoroch Ústavu vzdelávania v stavebníctve sa 16. apríla uskutoènilo Zhromaždenie èlenov 
Združenia urbanistov a územných plánovaèov Slovenska pri SAS (ïalej len ZUPPS). Zúèastnilo sa ho 
24 èlenov (zo súèasných 62)...

IG – zaruèená peèa� kvality
“Architektúra je hrdá milenka, za òou musíte chodi�, sama nepríde,” boli uvítacie slová docenta Ivana 
Gürtlera, keï sa o piatej ráno zavreli dvere minibusu za skupinou nadšencov vydávajúcich sa na jednu z 
ïalších, pre pedagogické pôsobenie Ivana Gürtlera tak typických, architektonických exkurzií. Tentokrát 
cesta viedla do Prahy. Jej vyvrcholením bola vernisáž výstavy “made in IG” v galérii Jaroslava Fragnera 
a s òou spojená prednáška mladých slovenských architektov s názvom “Nepokojní”...

Bratislavská promenáda na Dunaji
31. marca 2009 sa v bratislavskej Design Factory konala prezentácia projektu Promenáda na vode. 
Projekt predstavili jeho autori - architekti Zoran Michalèák a Martin Paško...

Verejný odpoèet Pamiatkového úradu
Verejný odpoèet je výroènou prezentáciou èinnosti organizácií, ktoré, hovorovo povedané, žijú z našich 
daní. Verejné odpoèty by mali zlepši� informovanos� médií a verejnosti o èinnosti štátnej správy. Je to 
zároveò pre inštitúcie príležitos� spropagova� svoje výsledky a vytvori� priestor pre diskusiu s externými 
odborníkmi, médiami i laikmi...
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Pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave
K 90. výroèiu tragickej smrti významnej osobnosti slovenských dejín v Bratislave odhalia Pamätník...

Zo zákulisia ciest
Otec prichádzal do Talianska v dave turistov, ktorí každoroène obliehajú túto krásnu krajinu. Niekedy 
sám, niekedy nie. Svojim zovòajškom nenápadný, nápadný ale svojou batožinou...

Ernest Zmeták
architektonický cestopis - Výstava v Galérii SAS 26. 3. – 11...

Krakov – hlavné mesto po¾skej architektúry
Pod názvom mta(11) 2009 sa skrýva medzinárodné trienále architektúry v Krakove – asi najdôležitejšia 
akcia po¾ských architektov v tomto roku. Krakov je na jar krásny sám o sebe. Plný architektúry, výstav, 
konferencií, študentov i známych architektov je ešte prí�ažlivejší...

Deklarácia o príèinách a riešení dopravných problémov miest
Zúèastnení odborníci z oblasti dopravného plánovania, urbanizmu, projektovania a prevádzky dopravy 
prerokovali na kolokviu príèiny dopravných problémov v mestách a ich dopad na mobilitu, funkènos� 
a atraktivitu mesta.
Prax dokazuje, že jednou z rozhodujúcich podmienok spokojnosti nielen obèanov, ale aj funkènosti 
mesta je kvalitná dynamická a statická doprava.
Rokovanie potvrdilo, že stále èastejšie sa vyskytujúci dopravný kolaps je zapríèinený jednak enormným 
nárastom automobilovej dopravy, ktorá obmedzuje aj ostatné druhy dopravy, ako aj nevhodnou 
lokalizáciou rôznych aktivít a neregulovaným rozvojom mesta a jeho zázemia...

Hra – Architektúra
Hra – architektúra alebo Túry do sveta architektúry je výstava, ktorá de�om približuje architektúru v 
Bibiane, medzinárodnom dome umenia pre deti v Bratislave.
Svet ve¾kej architektúry a svet malých ¾udí majú zdanlivo málo spoloèného. Ku krásnemu detstvu, ale aj 
ku krásnej architektúre patrí rados� z hry a objavovania...

Rozmanitá recenzia knihy Rozmanité 19. storoèie
Èas je zrejme najneúprosnejšie kontinuum, ktoré je nám dopriate vníma�. Storoèie je na druhej strane 
podivuhodne fixovaná neastronomická èasová konvencia. Preèo sa stalo storoèie takým silným 
symbolom v plynutí èasu, je nepochybne fascinujúca otázka...

Komu patrí Bratislava I.
Teším sa na jarnú Bratislavu. Na blúdenie obnovenými ulicami Starého mesta, na záplavu mladých ¾udí, 
na pôvabné dievèatá, na výpravy zahranièných turistov. Teším sa z každého renovovaného domu, 
z každej novej kaviarnièky...

Bratislavský hrad za Márie Terézie
Vydavate¾stvo Albert Marenèin PT, Bratislava, 2008
V známej edícii Bratislava – Pressburg vyšla kniha, ktorá sa zaoberá významným obdobím v dejinách 
Bratislavy. Bolo to obdobie vlády Márie Terézie a obdobie Bratislavy ako hlavného mesta Uhorska. Kniha 
prináša struèný preh¾ad stavebných dejín Bratislavského hradu, pôsobenie Františka Lotrinského 
v Bratislave a kapitoly o pobytoch Márie Terézie na Bratislavskom hrade...

Nová maïarská architektúra
Hoci sme už o konaní prednášky Nová maïarská architektúra, ktorá sa uskutoènila 12. marca 2009 
v Aula Emila Belluša FA STU informovali, vraciame sa k nej detailnejšie prostredníctvom príspevku Petra 
Žalmana.
Napriek bezprostrednému susedstvu nie je unás architektúra Maïarska ve¾mi známa...

Výstava Osemdesiate v SNG
Kurátorka výstavy: Beata Jablonská.
Spolupráca: Vladimíra Büngerová (Suterén), Bohunka Koklesová (fotografia), Monika Mitášová 
(architektúra).
Miesto: Slovenská národná galérie (Eszterházyho palác), Bratislava...


