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Esperanto – takmer zabudnutá podivná lingvistická epizóda. 
V intelektuálnych kruhoch sa však počíta všetko, čo vznikalo 
z vyšších ideálov, a tak do tohto utopického univerzálneho 
jazyka načrel aj rakúsky kritik architektúry, pedagóg a publi-
cista Jan Tabor. Jan, ktorý nás nedávno navždy opustil a kto-
rý aj tu na Slovensku mnohých z nás, čo sme sa pohybovali 
v oblasti výskumu dejín architektúry a kritickej publicistiky, 
intenzívne zasiahol svojou multirozhľadenou a očarujúco 
vtipnou osobnosťou, si z esperanta vzal to najlepšie. Nád-
hernú ideu zjednoteného sveta, alebo aspoň Európy, kde 
blaho spočíva v kultúre, umení, vo vzdelávaní, výskume 
a v rovnosti. Svoj sen o takto humanisticky poňatej hlavnej 
metropole Európy nazval po esperantsky urbo kune – spo-
ločné mesto. Jan v manifeste, ktorý zverejnil v roku 2013, 
píše, že proces plánovania a výstavby Urbo Kune je najdôle-
žitejším úvodným aktom európskeho zjednocovania. Urbo 
Kune má byť humánnym a demokratickým, technologicky, 
ekologicky a esteticky novým mestom, laboratóriom a pro-
totypom novej európskej kultúry. Jeho urbanizmus a archi-
tektúra majú byť experimentálne s dôrazom na flexibilitu, ale 
aj na veľkorysosť. Tvorba koncepcií a stavebných plánov má 
prebiehať formou verejných odborných súťaží. Urbo Kune 
je hlavným mestom všetkých Európanov a jeho kultúrne, 
urbanistické a architektonické koncepty odrážajú spoločnú 
vôľu žiť v európskom superštáte.

Táto Janova vízia nezostala osamotená, čerpalo z nej viace-
ro interdisciplinárnych projektov. Najznámejším je asi sci-fi 
román českého autora Miloša Urbana s rovnomenných 
názvom Urbo Kune, kde však fiktívne hlavné mesto Európy 
rozhodne nie je až také priateľské, ako sa navonok prezen-
tuje. No to je už iný príbeh.

Ale prečo vlastne spomínam Urbo Kune? V akom kontexte 
presahuje do našich reálií? ARCH vždy bol a dnes azda ešte 
väčšmi je primárne o slovenskej architektúre. Publikujeme 
a analyzujeme len práce slovenských architektov a dizaj-
nérov, všímame si javy a témy, ktoré majú spoločenskú, 
kultúrnu, teritoriálnu alebo autorskú väzbu na skratku 

SK. No aj keď je písaný len v slovenčine, nie je regionálne 
ladeným médiom v tradičnom chápaní. Napriek tomu sa 
istým pokušeniam typu regionálne verzus európske celkom 
odolať nedá. A hoci regionalizmus už nie je témou dňa, pri 
premýšľaní o forme a obsahu architektúry je predsa vždy 
lákavé hľadať niečo výnimočné, nezameniteľné a výhradné.

Aj pri zostavovaní najnovšieho ARCHU sa neodbytne 
vynárali otázky, aká je slovenská architektúra a či vôbec má 
takéto uvažovanie opodstatnenie, ak pojem slovenský via-
žeme na akúkoľvek formu národnej identity. A fakty späté 
s publikovanými prácami nasvedčujú, že takto postavená 
otázka asi neprinesie jednoznačnú odpoveď. Architekti 
zo štúdia BEEF na Malorke postavili vilu, ktorá bez výhrad 
splynie s najlepšou súčasnou španielskou architektonickou 
produkciou. Základná škola Guliver od tria Murgaš, Cesnak, 
Lepej stojí na okraji Banskej Štiavnice, ale recenzia uvádza, 
že program, výraz a kvalita tohto diela nesú znaky aplikova-
teľné v akomkoľvek inom medzinárodnom kontexte. Števo 
Polakovič v rozhovore konštatuje, že v slovenskej architek-
túre vidí dosť silných a originálnych autorských prístupov, 
a to aj z pohľadu širšej európskej scény. ARCH je vlastne 
vždy pomerne bohatý na rozmanité prejavy európskej 
spolupatričnosti slovenskej architektúry.

Európa architektúru na Slovensku možno zatiaľ takto 
nevidí, ale dôležitejšie je, aká je naša vlastná sebareflexia 
a samourčenie. V tomto bode sa vrátim k Taborovmu Urbo 
Kune, mestu miest, vysnenej mestskej krajine novej eu-
rópskej civilizácie. Posolstvo je totiž omnoho hlbšie. „Urbo 
Kune je nositeľom a vyjadrením európskeho elan vital,“ píše 
Jan. To je tá esencia. Nie čím sa líšime, ale čím sme európski. 
Čím sa slovenská architektúra stáva súčasťou európskej 
scény, čím prispieva, aké hodnoty zveľaďuje. Aj keď je teda 
kód SK vyjadrením národnej, resp. regionálnej príslušnos-
ti, je to predsa len medzinárodná skratka. A práve to nás 
v ARCHU najviac zaujíma.

Elena Alexy

Editoriál

Urbo Kune
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UDRŽATEĽNOSŤ  
A FLEXIBILITA
ROZHOVOR S ARCHITEKTOM ADAMOM RUJBROM 
O OBJEKTE DEPOZITÁRA VÝCHODOČESKÉHO  
MÚZEA V PARDUBICIACH
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Vaša architektonická kancelária často 
pracuje s témami energetickej úspor-
nosti a recyklácie. Čo vás v tejto oblasti 
v prepojení s architektúrou najviac 
zaujíma a motivuje?

Žijeme na planéte s obmedzenými zásobami 
surovín a zdrojov. Stavebníctvo je jedno 
z odvetví, ktoré má obrovské nároky na zdroje 
surovín aj energie. A to nielen energie spojenej 
s vykurovaním a prevádzkou budov, ale aj ener-
gie potrebnej na ich výstavbu. Výzvou je nájsť 
a použiť také postupy na stavbu, ktoré budú 
spotrebúvať minimum zdrojov a po skončení 
životnosti poslúžia ako materiálová banka. Návra-
tom stavebného „odpadu“ do výroby sa uzatvára 
kruh a hovoríme o cirkulárnej ekonomike. 

V jednej zo svojich realizácií – v objekte 
depozitára Východočeského múzea 
v Pardubiciach, ste medzi priority zaradili 
použitie recyklovaných materiálov. Ako 
sa k tomuto zámeru stavali ďalší účastníci 
projektu – zadávateľ a dodávatelia stavby? 
Nečelili ste istým predsudkom? 

V tomto konkrétnom prípade sme predsudkom 
nečelili, vo všeobecnosti však ešte panuje 
nedôvera k materiálom vyrobeným recykláciou, 
je to stále jedna z bariér cirkularity. 

Pri výstavbe depozitára ste využili betó-
nový recyklát aj nepálenú tehlu. Môžete 
bližšie opísať konkrétnu aplikáciu 
oboch materiálov?

Budova depozitára sa nachádza v blízkosti 
vodného toku. Na ochranu uskladnených 
predmetov pred záplavami je úroveň prízemia 
asi meter nad okolitým terénom. Štandardne sa 
priestor medzi terénom a podlahovou doskou 
vypĺňa drveným lomovým kameňom. My sme 
nahradili toto kamenivo betónovým recyklátom 
(rozdrvenými kusmi betónu z demolácií), a tým 
sme ušetrili lomový kameň na realizácie, pri 
ktorých sa nedá nahradiť (napr. do betónu 
mostných konštrukcií). Nepálené tehly zabez-
pečujú tepelnú a vlhkostnú akumuláciu, a tým 
aj stabilitu vnútorného prostredia proti rýchlym 
výkyvom teploty a vlhkosti, čo je nevyhnutná 
podmienka depozitných priestorov. Výhodou 
nepálených tehál je aj menšia spotreba energie 
na výrobu (nemusia sa vypaľovať). 

Konštrukciu depozitára tvorí železobe-
tónový skelet s panelovým stropom na 
spriahnutých oceľovo-betónových  
nosníkoch. Prečo ste sa rozhodli pre  
tento typ konštrukcie? 

Tento typ konštrukcie šetrí objem budovy. Pri 
konvenčnom type konštrukcie, ktorú tvorí 
monolitický alebo prefabrikovaný skelet, sa 
nevyhneme konštrukčným prvkom vyčnieva-
júcim z roviny stropu (prievlakom či hlaviciam). 
Tým lokálne obmedzujeme svetlú výšku 
a napríklad aj výšku uloženia potrubných vedení. 
V prípade deltabeamov (oceľovo-betónových 
nosníkov) sa zníži nevyhnutná konštrukčná výška 
podlažia, a tým aj celkový objem stavby.

Korešponduje tento konštrukčný systém 
s ideou úsporného staviteľstva?  

Áno. Jedným z dôležitých princípov udržateľ-
ného staviteľstva je flexibilita a tú táto konštruk-
cia umožňuje. Pomáhajú tomu veľké rozpony 
medzi stĺpmi a voľná dispozícia. Zníženie objemu 
znamená menej materiálu pri výstavbe a zároveň 
menší vykurovaný priestor.

Použitie železobetónového skeletu je 
v kontexte typológie budov, ako je  
depozitár, vcelku logické rozhodnutie,  
ale pracovali ste s týmto systémom  
aj pri iných typoch projektov?

Áno, použili sme ho v niekoľkých projek- 
toch nemocníc.

Depozitár charakterizuje najmä výrazný 
cortenový plášť fasády. Môžeme tento 
materiál zaradiť do širšieho spektra udrža-
teľnej výstavby? 

Zavesený plášť má výhodu flexibility. V prípade 
potreby doplnenia otvoru či pristavania časti 
budovy sa jednoducho demontuje a použije na 
inom mieste. Po doslúžení bude cennou druhot-
nou surovinou. Počas svojej životnosti nevyža-
duje žiadnu údržbu. A navyše, starne do krásy.  

Rozhovor vznikol v spolupráci  
so spoločnosťou Peikko Slovakia.
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Značka Nobu nesie meno šéfkuchára Nobu-
jukiho Matsuhisu a ďalšími dvomi majiteľmi sú 
svetoznámy herec Robert de Niro a americký 
producent a podnikateľ Meir Teper. Ich spolu-
práca sa začala v 80. rokoch minulého storočia, 
keď vznikla prvá reštaurácia Nobu na Man-
hattane. Svoje pevné miesto zaujíma naprieč 
piatimi kontinentmi. Najnovšie môžete kúzlo 
týchto hotelov a reštaurácií okúsiť aj v poľskej 
Varšave. Vďaka projektu Bespoke švajčiarskeho 
výrobcu kúpeľňového vybavenia značky Laufen 
sú všetky interiéry dotiahnuté do dokonalosti 
vďaka umývadlám a ďalším zariaďovacím 
predmetom vyrobeným na mieru.

Hotel Nobu vo Varšave sa nachádza v centre 
mesta a dokončili ho v roku 2020. Tento 
päťhviezdičkový hotel navrhlo poľské 

architektonické štúdio Medusa Group. Kombi-
nuje modernú architektúru a odkaz slávneho 
varšavského hotela. 

Inšpiráciou všetkých reštaurácií a hotelov v sieti 
Nobu je japonská tradícia typická pre pôvodnú 
newyorskú reštauráciu. Tá sa premieta do detai-
lov elegantného, prírodného a svetlého interiéru, 
ako aj do štruktúr skla, kameňa, zelených terás 
a vertikálnych záhrad. Ikonická reštaurácia 
Nobu je súčasťou hotela rovnako ako napríklad 
moderný fitnes a konferenčné priestory. Izby 
a verejné priestory sú vybavené kúpeľňovými 
produktmi značky Laufen. Sprchové vaničky 
a umývadlá rozmanitých rozmerov sú navrhnuté 
a vyrobené na mieru hotela a dokonale ladia 
s pokrokovými toaletami Riva.

O projekte Bespoke 
Výrobky na mieru sú jedinečnou cestou k vzniku 
unikátnych projektov a interiérov. Ponúkajú 
bezkonkurenčné spojenie originality a kvality pre 
veľké aj malé developerské projekty.

Proces od návrhu až po realizáciu môže prebie-
hať v spolupráci architekta a známeho dizajnéra. 
Napríklad holandský dizajnér a umelec Marcel 
Wanders spolupracoval na vybavení 270 kúpeľní 
päťhviezdičkového hotela Mondrian v katarskej 
Dauhe. Jeho vybavenie pochádzalo z klasickej 
produkcie značky, ale zároveň obsahovalo ori-
ginálnu voľne stojacu vaňu na pohodlné kúpanie 
vo dvojici, ktorá evokuje jediný blok vytesaný 
z mramoru a vystupujúci z podlahy. 

LAUFEN: SIEŤ REŠTAURÁCIÍ A HOTELOV NOBU,  
KTORÝCH MAJITEĽOM JE AJ ROBERT DE NIRO,  
SA ROZRÁSTLA DO STREDNEJ EURÓPY

Umývadlá značky Laufen sú vyrobené  
na mieru každej kúpeľni v budove.

Produkty & technológie
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Vizuálne zážitky, blízkosť vody a pozoru-
hodná fasáda

Voda má v mestskom prostredí dôležité 
postavenie, pôsobí príjemne a upokojujúco. 
Preto je aj mestské nábrežie atraktívny 
priestor s obrovským potenciálom. Na Tyr-
šovom nábreží v Bratislave vyrástol extrava-
gantný prvok modernej lodnej architektúry 
– Pontoon. A spoločnosť Ruukki sa postarala 
o neprehliadnuteľný výraz jeho fasády.

Panoramatický pohľad na bratislavské  
Staré Mesto 
Netradičný plávajúci objekt Pontoon pripomína 
lodný kontajner. Bude slúžiť ako priestor na 
spoločenské podujatia, firemné večierky, kon-
ferencie, módne prehliadky, koncerty a ďalšie 
udalosti. Jeho súčasťou je aj botel a reštaurácia. 
Pre návštevníkov bude najväčším zážitkom blízky 
kontakt s vodou a výhľad na mesto.

„Všetky priestory určené návštevníkom sú 
orientované tak, aby ponúkali otvorený výhľad 
na panorámu bratislavského staromestského 
nábrežia. V eventovej sále sme časť podlahy, 
nesúcu sedemmetrovú zasklenú stenu, vysu-
nuli z pontónu nad vodnú hladinu tak, aby mal 

návštevník čo najbližší kontakt s vodou,“  
hovorí Tomáš Martiš za architektov z FVA.

Meniaca sa fasáda ako unikátna vlastnosť 
Na petržalskom nábreží sa nachádza už 
niekoľko pontónov. Výraz Pontoonu je však 
jedinečný. Koncept vychádza z kubického 
objemu a stvárňuje ho fasáda z ocele Cor-Ten®, 
na ktorej povrchu sa tvorí prirodzená patina. 
„Dominantný výraz objektu zmierňuje tmavý 
obklad hornej paluby, ako i rozsiahle sklené 
plochy zaručujúce nezabudnuteľné vizuálne 
zážitky. Devízou Cor-Tenu® je neprestajne sa 
meniaci vzhľad v čase, a to od sýto oranžovej 
až po tmavohnedú zemitú farbu. Po čase sa 
tak z výrazne extrovertnej stavby stane menej 
nápadná,“ dodáva Tomáš Martiš.

Investorom stavby je spoločnosť BTK a autormi 
projektu architekti z FVA. Nebola to ich prvá 
skúsenosť so spoločnosťou Ruukki. „Už v minu-
losti sme pracovali s výrobkami od Ruukki 
na iných stavbách. Cor-Ten® sme použili 
napríklad aj na Dome športu v Bratislave. 
Spoločnosť Ruukki je veľká medzinárodne 
fungujúca firma, spolupráca s nimi prebiehala 
na maximálne profesionálnej úrovni,“ hovorí 
Tomáš Martiš.

Plávajúca stavba vyžaduje netradičné riešenia. 
Projekt Pontoon sa stal srdcovou záležitosťou 
architektov z FVA aj investora, pretože priniesol 
niekoľko výziev. „Investor BTK nám na začiatku 
dal projekt, ktorý na betónovom pontóne 
niesol iný objem s iným výzorom a zaťažením. 
Pontón ako podklad ostal, musel však niesť 
novú hmotu. Zároveň sme mali na pamäti, že 
každým pridaným prvkom sa mení zaťaženie 
samotného pontónu. S tým sme sa dovtedy 
nestretli,“ hovorí Tomáš Martiš. Dodáva, že 
museli starostlivo zaznamenávať úplne všetky 
použité prvky s presnými hmotnosťami vrátane 
obliečok a vankúšov. 

Originálny výraz skorodovanej ocele fasády 
interpretovanej na jednoduchom kubickom 
tvare je atraktívny aj pre návštevníkov opač-
ného brehu. Expresívna fasáda od Ruukki 
v kombinácii so sklenými časťami je charak-
teristickým znakom celého objektu a prináša 
výnimočné výhľady na dominanty Starého 
Mesta a Bratislavský hrad.

PONTOON NA HLADINE DUNAJA

www.ruukki.sk
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Kultúrny nadšenec Kaldewei spoločne 
s fotografom Bryanom Adamsom oslavujú 
reštart po mesiacoch lockdownu. Pri tejto 
príležitosti spolu s baletnými tanečníkmi 
pôsobivo uviedli na scénu novú sprchovú 
vaničku SUPERPLAN ZERO.

Je to už druhá spolupráca Kaldewei s Bryanom 
Adamsom. Svetoznámemu fotografovi a hudob-
níkovi sa jedinečným spôsobom podarilo zachy-
tiť estetický pohyb na „javisku“ zo smaltovanej 
ocele. Na spoluprácu na tvorbe vzrušujúcich 
záberov si vybral osobnosti zo sveta baletu. 
Balet patrí medzi najtvrdšie umelecké disciplíny. 
Trvá mnoho rokov, kým sa baletné kroky a pózy 
vykonajú s náležitou eleganciou a presnosťou. 
V tomto zmysle išlo o stretnutie rovnakých 
princípov. Vernosť detailu a dokonalosti, ktoré  
sa začínajú nápadom a končia sa zrelosťou 
výrobku na uvedenie na trh, totiž zohrávajú 
ústrednú rolu aj pri vytváraní kúpeľňových 
objektov zo smaltovanej ocele.

Renomovaný kanadský choreograf Eric 
Gauthier, tanečnice Arielle Martinová a Tatiana 

Martinezová a sólista Federico Spallitta boli pred 
kamerou inscenovaní do šiestich motívov. Po 
dlhej pauze spôsobenej pandémiou bola atmo-
sféra v berlínskom štúdiu plná pozitívnej energie. 
Bryan Adams zachytil silu a eleganciu pohybu 
nanajvýš estetickým spôsobom. Zábery podne-
cujúce fantáziu zobrazujú len jednu časť tela na 
javisku z elegantne plochej sprchovej vaničky 
Kaldewei. Pri pohľade na pevné nohy tanečného 
kvarteta sa tak do popredia dostáva aj zmyslová 
bezstarostnosť momentu sprchovania. 

„Bolo pre mňa veľkým potešením opäť spo-
lupracovať s Kaldewei a na jedinečnej scéne 
zachytiť pôvab baletných tanečníc a taneční-
kov,“ komentuje kanadský fotograf a hudobník 
svoju prácu. Bryan Adams nadviazal na spolu-
prácu s Kaldewei, ktorá sa začala v roku 2020 
prezentáciou umývadlových mís Ming a Miena, 
postavenej na posolstve spojenectva prostred-
níctvom hygieny.

Kanadský rockový hudobník je už viac než dve 
desaťročia aj uznávaným fotografom, v Berlíne 
v roku 2003 publikoval svoj „ZOO Magazine“. 

V súčasnosti vydal štyri rozsiahle zväzky foto-
grafií v spolupráci s umeleckým a fotografickým 
vydavateľstvom Steidl. Nedávno nafotil aj snímky 
pre renomovaný a veľmi žiadaný kalendár Pirelli 
2022, ktorý vychádza v limitovanej edícii. 

Nová sprchová vanička Kaldewei Superplan Zero 
uchvacuje dokonale rovným povrchom splýva-
júcim s podlahou kúpeľne. Nulové prahy, nulové 
hrany a nulové kompromisy vďaka širokej škále 
farieb a rozmerov. Nula je v názve aj preto, lebo 
Kaldewei pri vývoji výrobku postavil do popredia 
prianie zákazníka a navrhol na prvý pohľad ele-
gantný produkt na podlahu kúpeľne, ale navyše 
ho vyrobil novým, patentovaným postupom. 
Základom je smaltovaná oceľ: luxusná vďaka 
povrchu a dizajnu podobnému sklu a zároveň 
trvale udržateľná svojou bezpodmienečnou 
odolnosťou a stopercentnou recyklovateľnosťou. 
Superplan Zero navrhol oceňovaný berlínsky 
produktový dizajnér Werner Aisslinger.

FOTOGRAFIE SUPERPLAN ZERO OD BRYANA ADAMSA: 
CHOREOGRAFIA ELEGANCIE A PRECÍZNOSTI 

Foto: Bryan Adams/Kaldewei



KALDEWEI SUPERPLAN ZERO SHOWER FLOOR

The steel enamel SUPERPLAN ZERO shower floor combines the strength 
of steel with the exquisite beauty of glass. Its refined and graceful lines fit 

perfectly with the overall look of the room.

PHOTOGRAPHER Bryan Adams

Choreographed precision and elegance

Visit KALDEWEI.CZ

DANCERS TATIANA MARTINEZ & ARIELLE MARTIN
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Rýchla doba, v ktorej žijeme, si žiada rýchle 
riešenia. Výnimkou nie je ani stavebníctvo, 
v ktorom je ustavičný tlak na urýchlenie realizá-
cie stavieb, ako aj ich predrealizačnej prípravy. 
Na architektov a projektantov sa kladú vysoké 
nároky týkajúce sa kvality ich práce, ale aj 
časového hľadiska prípravy podkladov. Hľadajú 
sa riešenia, ako tieto požiadavky splniť. Jedným 
z efektívnych nástrojov je príprava podkladov 
pomocou aplikácií podporujúcich BIM. 

Ide o modernú formu prípravy projektovej 
dokumentácie stavby, realizácie či prevádzky 
diela. Podklady vytvorené pomocou BIM 
obsahujú grafické aj negrafické informácie 
o stavbe a jej jednotlivých častiach. Tento 
nástroj umožňuje obmedziť vznik konštrukčných 
chýb, zlepšiť koordináciu účastníkov procesu 
tvorby a výstavby projektu a realizovať stavebné 
projekty rýchlejšie a presnejšie. 

Jednoduché navrhovanie stavieb 
Spoločnosť Wienerberger ako líder vo výrobe 
a v predaji stavebných materiálov na slovenskom 
trhu neprestajne sleduje aktuálne požiadavky 
trhu a promptne na ne reaguje. Okrem veľkej 
ponuky výrobkov vytvárajúcich systémové 
riešenia na jednoduchý návrh a realizáciu stavieb 

má v ponuke aj širokú škálu podkladov, ktoré 
uľahčujú prácu architektov a projektantov. Patria 
k nim i pomôcky na rýchle a nenáročné navrho-
vanie stavieb v programoch podporujúcich BIM 
– v softvéroch REVIT od spoločnosti Autodesk 
a ArchiCAD od spoločnosti GRAPHISOFT, ktoré 
sú aktuálne najpoužívanejšími programami na 
BIM riešenia. 

Knižnica s kompletnou ponukou tehál 
Spoločnosť Wienerberger ponúka nadstavby 
k týmto dvom programom s informáciami 
a modelmi z produktovej skupiny Porotherm. Ide 
o online knižnicu s kompletnou ponukou tehál, 
pričom v pluginoch sú aj modely vodorovných 
nosných konštrukcií – preklady, stropné nosníky 
a vložky. Každá tehla disponuje databázou 
informácií, ktoré možno importovať priamo 
do projektu. Architekti a projektanti tu nájdu 
aj detaily rôznych častí stavby, ktoré môžu pri 
návrhu využiť. Urýchliť fázu tvorby projektu 
umožňuje aj generátor skladieb muriva, v kto-
rom je možné nastaviť hotové skladby jednot-
livých murív – či už obvodových, vnútorných 
nosných, deliacich, alebo špeciálnych akustic-
kých stien. Pomocou pluginu sa dajú obvodové 
steny veľmi jednoducho posúdiť aj z hľadiska 
tepelnotechnických parametrov. 

 
Rozšírenie databázy o nové produktové skupiny 
Pluginy sa budú priebežne zlepšovať a rozši-
rovať, aby ich bolo možné použiť aj v ďalších 
aplikáciách. Do databázy postupne pribudnú 
nové výrobky aj produktové skupiny Tondach 
a Semmelrock. Rozšírená ponuka tak pokryje 
značnú časť konštrukcií stavieb aj ich okolia. 
Pluginy sú voľne dostupné na stránke  
www.wienerberger.sk.

BIM RIEŠENIA SPOLOČNOSTI  
WIENERBERGER

 
Ak by ste mali otázky, rád ich zodpovie  
digitálny produktový manažér:
 
Alexander Pintér 
alexander.pinter@wienerberger.com 
+421 915 940 293

Produkty & technológie
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Produkty & technológie

V súčasnosti sa stále často používajú fasádne 
sklené systémy. Nájdete ich na rôznych budo-
vách, dokonca aj na rodinných domoch. Sklená 
fasáda poskytuje dostatok denného svetla, 
no môže aj negatívne vplývať na pohodlie 
v interiéri domu. Pri uvažovaní o lepšej kontrole 
prestupujúceho svetla a slnečného žiarenia by 
sa nemalo zabúdať ani na exteriérové tienenie. 
Jeho výhody oceníte hlavne v letných mesia-
coch, ale aj v zime.

Firma RENSON v spolupráci so systémovými 
dodávateľmi fasád vytvorila dva unikátne pro-
duktové rady exteriérových screenov Fixscreen 
CW 50 a Fixscreen CW 60, plne integrovateľ-
ných do sklených fasádnych systémov s verti-
kálnymi profilmi širokými 50 a 60 mm.  
Pri vývoji týchto screenov sa zohľadnila aj 
tepelná rozťažnosť hliníka, preto sa dajú 
jednoducho spájať.

Jeden samostatný screenový modul umožňuje 
zatieniť plochu až 22 m2. Je odolný proti vetru 
dosahujúcemu rýchlosť až 130 km/h. Tieto 
vlastnosti oceníte hlavne na všetkých výškových 
budovách alebo na budovách vystavených 
silnému vetru, napr. v horských oblastiach.

Základná farebná ponuka vodiacich líšt a boxu 
(cca 300 farebných odtieňov RAL) garantuje 
farebné zladenie s farbou okenných profilov 
a dizajnom celej fasády. Samotný box screenu 
sa dá umiestniť aj pod fasádnu kazetu, závisí to, 
samozrejme, od konštrukcie fasády. Možno ich 
ovládať vypínačom, diaľkovým ovládačom alebo 
systémom IO.

Fixvent MONO AK 
Táto screenová roleta predstavuje kombináciu 
tienenia a prevetrávacej mriežky na prívod 
čerstvého vzduchu. Fixvent MONO AK je možné 

použiť na každý typ okna. Vďaka vysokej odol-
nosti proti vetru a skvelým akustickým paramet-
rom (útlm až 48 dB v otvorenej polohe) sa hodí 
aj na projekty v rušných mestských centrách.

Fixscreen Minimal 
Screenové rolety s vodiacimi lištami s pohľa-
dovou šírkou iba 20 mm sú určené na okná 
s minimalistickým rámom. Sú vhodné aj na 
rekonštrukcie objektov, pretože dizajnom a čis-
tými líniami nenarúšajú celkový architektonický 
vzhľad budovy.

SCREENOVÉ ROLETY RENSON
FIXSCREEN CW NA FASÁDNE SYSTÉMY

www.renson.eu
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WHERE MAGIC HAPPENS...

www.renson-outdoor.com

Pergoly pre každý okamih vášho života
S pergolami Renson si vytvoríte vo vašej záhrade miesto pre prácu, relax a stretnutia s priateľmi.
Užite si chvíle pokoja a vychutnajte si komfort a prírodu, ktorú vám záhrada ponúka. Možnosti sú 
nekonečné – jediným limitom je vaša predstavivosť.

Jaroslav  Kažimír | Sales Manager Czech Republic & Slovakia  ∫  +421 908 157 500  ∫  jaroslav.kazimir@renson.net
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#mt_door_handles

1 kľučka - 2 tvary

výnimočný dizajnérsky počin, keď jednoduchou

zmenou pozície na dverách úplne zmeníte osobitý

výraz kľučky, jej vnímanie aj ovládanie

design: Herrmann & Coufal#mt_door_handles design: Herrmann & Coufal



POSUV, KTORÝ ROZHÝBE STENY
Novinky

Plynulý, tichý pohyb veľkoformátových dver-
ných krídel, bezproblémová manipulácia a záro-
veň optimálne využitie priestoru miestnosti  
– to všetko zaisťuje posuvný systém PREMIUM, 
ktorý dokáže vytvoriť v interiéri ilúziu pohybli-
vých priečok. 

Od štandardných riešení posuvných systémov sa 
PREMIUM líši kotvením, a teda aj využitím. Vďaka 
koľajnici zabudovanej priamo v strope poskytuje 
variabilitu v organizácii priestoru – miestnosti 
možno nechať prepojené alebo ich, naopak, 
oddeliť a zachovať im súkromie. „Nosný profil 
z pevnostného hliníka, do ktorého je uchytená 
koľajnica posuvu PREMIUM, sa kotví priamo do 
stavebno surového stropu. Zo spodnej časti je 
tento profil krytý podhľadovým interiérovým 
stropom, s ktorým tvorí jednu rovinu. Tým sa 
posuv PREMIUM stáva prakticky neviditeľným,“ 
vysvetľuje Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoloč-
nosti J. A. P. Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou 
dizajnových dverových systémov, a dodáva: 
„Vďaka tejto forme kotvenia ponúka PREMIUM 
aj dodatočné riešenie do interiérov so zníženými 
sadrokartónovými stropmi, ktoré neumožňujú 
kotvenie štandardných posuvných systémov.“ 
Na koľajnici dlhej až šesť metrov možno kombi-
novať posuvné dvere aj fixné dielce. Štandardné 

dvere s hrúbkou 40 mm sú zavesené pomocou 
úchytov zafrézovaných do hornej hrany dver-
ného krídla, celosklenené dvere sú uchytené 
špeciálnymi držiakmi VETRO. Súčasťou posuvu 
PREMIUM je, samozrejme, vodiaci tŕň v podlahe 
aj možnosť tlmiaceho dorazu, ktorý zabráni 
prudkému zatvoreniu dverného krídla.

www.jap.sk



Novinky

Jedinečná variabilita alebo revolučný prístup 
k tradičnému funkčnému prvku – presne do 
tohto môže vyústiť duel, ktorého účastníci 
majú na konte rovnako po tri ocenenia Red 
Dot. Svoju kreativitu si zmeralo dizajnérske 
duo Herrmann & Coufal s Romanom Ulichom 
z M&T a z tejto pozitívnej rivality na priateľskej 
úrovni vzišli dve unikátne novinky. 

Jedna kľučka, dva tvary 
Asymetrické kovanie UP & DOWN umožňuje 
jednoduchou zmenou pozície na dverách 
celkom premeniť osobitý výraz kľučky a jej 
ovládanie. „Výnimočnosť kovania UP & DOWN 
spočíva práve v možnosti voľby. Vie byť UP 
a zároveň aj DOWN, záleží na každom z nás, aký 
variant uprednostníme a ako kľučku na dverné 
krídlo namontujeme,“ uvádza Eduard Herrmann 
z dizajnérskeho dua Herrmann & Coufal, ktoré je 
autorom návrhu dizajnu tejto novinky. Variabilita 
kľučky prináša aj ďalšiu výhodu – v priebehu času 

je možné jednoducho ju otočiť a dvere vďaka 
jej výraznému charakteru získajú opäť novú, 
neopozeranú tvár. „Dizajn kľučky UP & DOWN 
sme poňali ako umelecké dielo, sochu, ktorej 
osobitý výraz vynikne skôr na minimalistických 
dverách s čistým dekorom. Osoby s citom pre 
bytový dizajn, ktorý je vlastný predovšetkým 
architektom a interiérovým dizajnérom, ju však 
určite dokážu skombinovať do atraktívneho 
celku aj s dverným krídlom s hravejším deko-
rom,“ dodáva Eduard Herrmann.

Minimalistické maximum  
Maximálna funkčnosť v dokonale minimalistic-
kom celku… To je kľučka MINIMAL 2.0, do ktorej 
je s hodinárskou presnosťou integrovaný systém 
na komfortné zamykanie. „Kľučka MINIMAL 
2.0 ponúka zásadnú inováciu – na jej hornej 
ploche sa nachádza drobný posuvný mecha-
nizmus, ktorý slúži ako WC/kúpeľňový zámok,“ 
uvádza Roman Ulich z M&T, autor návrhu tejto 

novej kľučky s unikátne poňatým uzamykacím 
systémom, a pokračuje: „Až doteraz bolo 
v prípade požiadavky na uzamykanie dverí 
potrebné inštalovať pod kľučku samostatnú 
rozetu s malým zámkom, ktorý ovláda strelku. 
A práve v tom prináša kľučka MINIMAL 2.0 
revolúciu, pretože neovláda zámok, ale pohyb 
kľučky. Prepnutím vrchného výstupku sa totiž 
kľučka zablokuje, v dôsledku čoho ju nevieme 
stlačiť, a teda ani otvoriť dvere.“ Na spodnej 
strane párovej kľučky sa nachádza skrytá poistka 
na núdzové otvorenie dverí. Ako je už z názvu 
zrejmé, kľučka MINIMAL 2.0 má svojím dizajnom 
a konštrukčným riešením rozety základ v kľučke 
MINIMAL. „Kľučke MINIMAL 2.0 sme dali nový 
skosený tvar a rovné hrany sme jemne zaoblili. 
Oproti svojmu predobrazu má teda organické 
črty, čo jej pridáva na jedinečnosti,“ dopĺňa 
Roman Ulich z M&T.

Kľučka UP & DOWN, povrchová úprava titán 
čierny mat, dizajn: Herrmann & Coufal

NOVINKY VO SVETE DVERNÉHO KOVANIA:  
UP & DOWN A MINIMAL 2.0

www.klucky-mt.sk 

Kľučka MINIMAL 2.0 s integrovaným  
WC/kúpeľňovým uzamykaním,  
povrch čierny chróm brúsený,  
dizajn: Roman Ulich
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Novinky

Udržateľnosť a ochranu životného prostredia 
povýšila VÚB na základnú DNA svojho podnika-
nia a vytvorila vlastný Zelený manifest. 

Klasické budovy sú veľkým „žrútom“ energií, 
produkujú CO2, spotrebujú značné množstvo 
materiálov aj veľké množstvo vody. Tým nega-
tívne pôsobia na životné prostredie. „Preto sme 
sa rozhodli podporiť cenu Slovenskej komory 
architektov za architektúru CE ZA AR, ktorá 
sa tento rok niesla v duchu hesla Zelená pre 
architektúru. Lebo všetci chceme žiť v zdravom 
prostredí a chceme ho také zanechať aj svojim 
deťom a ďalším generáciám,“ povedal Andrej 
Viceník, riaditeľ úseku firemné bankovníctvo 
VÚB banky.

V rámci aktivít pod spoločným názvom Zelená 
banka VÚB minulý rok predstavila unikátny gran-
tový program pre organizácie, ktoré sa usilujú 
o záchranu biodiverzity a rozvoj zelenej eko-
nomiky v regiónoch. V prvom ročníku nového 
ocenenia Atlas Nadácia VÚB symbolicky na Deň 
Zeme odmenila autorov najlepších projektov 
spomedzi organizácií, škôl, obcí, startupov 
a firiem. Banka motivuje firmy, ktoré investujú 
do obnoviteľných riešení, zníženými úrokovými 
sadzbami a prostredníctvom Zelenej hypotéky 
úplne bez poplatku zas slovenské domácnosti.

PODPORUJEME ZELENÚ  
ARCHITEKTÚRU

Foto: Tomáš Manina 

Úvodný ročník študentskej architektonickej 
súťaže Prefa goes creative 2021/2022

Kreativite sa medze nekladú ani pri použití pre-
fabrikácie v návrhoch. Fínske systémy od firmy 
Peikko sú ideálnym riešením pre architektov, 
ktorí sa neradi obmedzujú. Bytový dom nemusí 
byť nudný a uniformný. Využite prefabrikáciu 
a ukážte, ako má vyzerať bytovka pre mladých 
s prihliadnutím na udržateľnosť a „zelený“ 
rozmer stavby.

Téma súťaže 
Bytový dom – kreativita verzus prefabrikácia

Cieľ 
Kreatívny návrh bytového domu zohľadňujúci 
kritérium prefabrikácie – overenie možností 
realizovať rýchlo, efektívne a udržateľne kvalitné 
architektonické riešenie cielené na štartovacie 
bývanie pre mladých.

Zadanie 
Navrhnúť bytový dom do voľne vybratej  
konkrétnej lokality s rešpektovaním jestvujúcich 
širších urbanistických vzťahov. Uvažovať pri 
návrhu o preferencii malometrážnych bytov 
nižšej kategórie.

Účastníci 
Študenti Katedry architektúry Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave v akademickom roku 2021/2022

Formát 
Architektonická, študentská, anonymná

Harmonogram 
Odovzdanie súťažných návrhov: 10. 3. 2022 
Zasadnutie poroty a vyhlásenie výsledkov  
súťaže: 30. 3. 2022 
Výstava prác všetkých súťažiacich: máj 2022

Ceny 
1. cena   
2. cena   
3. cena  

Porota 
hosť. prof. Ing. arch. Juraj Hermann 
Ing. arch. Katarína Viskupičová, AA 
Ing. arch. Juraj Hantabal, AA 
Ing. Pavel Nádaský, Peikko Slovakia, s. r. o. 
prof. Ing. Pavol Benko, PhD., predseda SKSI  
Ing. Pavol Kukura, PhD., SKGBC

PREFABRICATION GOES CREATIVE

Ilustračný obrázok: Nájomné 
bývanie Narrow Residence,  
Račianska ul., Bratislava  
– ateliérová tvorba 
 
Autor: Bc. Patrik Čačala, SvF STU 
Bratislava; vedúca atel. tvorby: 
Ing. arch. Zuzana Nádaská, PhD.

Viac o súťaži nájdete  
na prefagoescreative.sk

1 200 € 
800 € 
600 €

Súkromná základná škola Guliver (Banská Štiavnica),  
víťaz CE ZA AR 2021, kategória Občianske a priemyselné stavby
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NUPPU je jeden z najväčších projektov deve-
lopera YIT Slovakia v bratislavskom Ružinove. 
Projekt vyrastá medzi ulicami Mlynské nivy  
– Hraničná už od roku 2016 a za ten čas pretvoril 
schátrané územie bývalého dopravného depa 
na živú štvrť. Bytové domy tohto rezidenčného 
komplexu majú podobnú kompozíciu, no predsa 
je každý originálny. Aj keď každá etapa projektu 
sa názvom drží kvetinovej tematiky, líšia sa 
farbou a fínskym názvom kvetu. Doteraz sa 
skolaudovalo šesť etáp a vo výstavbe sú ďalšie 
štyri. Spolu vznikne v NUPPU celkovo viac ako  
1 000 ubytovacích jednotiek. 

Bytové domy ponúkajú širokú paletu bývania 
– od funkčných jednoizbových bytov až po 
veľkoryso riešené štvorizbové bytové jednotky. 
Najviac je v ponuke dvojizbových bytov, ktorých 
dispozície sú premyslené tak, aby sa maximálne 
využil každý meter, ale aby zároveň pôsobili 
príjemne a vzdušne. Najflexibilnejšími typmi sú 
zas trojizbové a štvorizbové byty, ktoré ponúkajú 
nielen dostatok miesta a súkromia pre všetkých 

členov domácnosti, ale vďaka orientácii na dve 
svetové strany aj veľa svetla, vzduchu a pekných 
výhľadov. Kvalitné materiály zas umožňujú 
trvácne a príjemné užívanie bytu. Každý byt 
disponuje balkónom, lodžiou alebo terasou aj 
vlastnou pivničnou kobkou. Samozrejmosťou 
projektu je i podzemná uzatvorená garáž pre 
autá obyvateľov a vonkajšie parkovacie státia  
pre návštevy. 
 
Priestranný dvor, služby a najnovšie  
technológie pre obyvateľov 
Hlavným benefitom pre obyvateľov komplexu 
je rozsiahly 2-hektárový dvor priamo pod 
oknami, ktorého súčasťou sa postupne stávajú 
ihriská pre najmenších aj pre staršie deti, 
oplotený výbeh pre psy, workoutové zóny 
pre mládež, ako aj gril zóna a voľné plochy so 
zeleňou na pikniky, grilovačky a príjemné letné 
posedenia. Zeleň a oddychové zóny budú po 
skončení projektu tvoriť viac ako tretinu jeho 
celkovej plochy. Typickým prvkom bytových 
domov NUPPU je aj klubovňa pre obyvateľov 

v každej etape, ktorá podporuje susedov  
pri budovaní komunity. 

Okrem priestorov na trávenie voľného času 
vonku na dvore i vnútri v klubovniach prináša 
spoločnosť YIT obyvateľom komplexu NUPPU 
aj ďalšie užitočné služby a inovácie. NUPPU ako 
prvý bratislavský developerský projekt ponúka 
svojim obyvateľom službu carsharingu, zdieľania 
automobilov. V projekte už dlhšie funguje aj 
obľúbený Balíkobox. Popritom NUPPU svojim 
obyvateľom prináša aj technologický balíček 
so senzormi, ktoré zvyšujú bezpečnosť bytov 
a robia bývanie príjemnejším. Pre priaznivcov 
ekodopravy sú pripravené 2 dobíjacie stĺpiky 
v rámci nabíjacej stanice pre elektromobily  
– každý stĺpik obsluhuje dve státia pre autá, 
naraz sa teda môžu dobíjať štyri autá. Ekodo-
pravu developer podporuje aj v rámci celého 
územia, v blízkosti projektu vybudoval novú 
zastávku MHD a zrekonštruoval križovatku ulíc 
Mierová a Hraničná, aby sa zlepšila jej bezpeč-
nosť a prehľadnosť.

NUPPU, BRATISLAVA
Adresa: Mlynské nivy, Bratislava Architekti: Ing. arch. Marián Pokrivčák a Ing. arch. Monika Štekláčová  
Investor: YIT Projekt a realizácia: 2016–2024 Pozemok: cca 61 000 m2 Zastavaná plocha: cca 20 000 m2  
Úžitková plocha pre funkcie bývania a občianskej vybavenosti: 85 000 m2 Náklady: 120 000 000 Eur  
Web: www.yit.sk/predaj-bytov/bratislava/ruzinov/nuppu

Dodávateľom zariaďovacích prvkov kúpeľní  
a toaliet je spoločnosť LAUFEN. 

Development — aktuálne projekty

18



RNDZ, BRATISLAVA
Adresa: Pri Šajbách – Sklabinská, Bratislava Architekti: IIng. arch. Juraj Duška, Ing. arch. Richard Duška, Ing.,  
Ing. arch. Marian Trcka, Ing. arch. Ivan Nemeth, PhD. Investor: VI GROUP Projekt: 4/2020–2/2021  
Realizácia: 2021 – 2023 Pozemok: 17 500 m2 Zastavaná plocha: 5 008 m2 Úžitková plocha: 30 435,5 m2  
Náklady: 35 mil. € bez DPH Web: rndz.sk

Bratislava, dynamicky sa rozvíjajúce mesto 
s pomerne veľkým potenciálom, dlhodobo 
bojuje s nedostatkom bytov. Táto situácia 
podnecuje mesto i developerov priniesť nové 
zodpovedné riešenia do dlhodobo prehlia-
daných lokalít s cieľom zvýšiť životnú úroveň 
ich obyvateľov. Práve preto sa spoločnosť 
VI Group rozhodla realizovať v opomínanej 
mestskej časti Rača-Východné pozdĺž komu-
nikácií Pri Šajbách a Sklabinská zaujímavý 
projekt s názvom RNDZ (Rendez).

Obytný komplex RNDZ je zasadený do prostre-
dia miestnej časti Východné v Bratislave-Rači 
tak, aby čo najviac toleroval jej prírodné danosti. 
V projekte zohráva dôležitú rolu ekologický 
aspekt návrhu, ktorý zohľadňuje potrebný 
komfort budúcich obyvateľov.

Hmotovo-priestorová skladba návrhu, pozo-
stávajúca z troch nízkopodlažných blokov, 
rešpektuje ľudskú mierku a nesnaží sa vyťažiť 
z danej lokality plošné a objemové maximum. 

Snahy o zvýšenie kvality existujúceho prostredia 
potvrdzuje aj plánované množstvo kultivovanej 
zelene v rámci parteru, vo vnútroblokoch 
objektov a v nadväznosti na Račiansky potok. 
Táto zeleň plní dôležitú ekostabilizačnú funkciu 
a znižuje lokálnu mikroklimatickú teplotu. Záro-
veň, ako mestotvorný prvok, vo významnej miere 
prispieva k estetickej hodnote tejto zóny. 

RNDZ ponúka svojím budúcim obyvateľom 
dostupné bývanie v objatí zelene pozostávajúce 
zo 136 bytov a 166 apartmánov v štruktúre 
jednoizbových, dvojizbových, trojizbových 
aj štvorizbových. Samozrejmosťou je balkón 
alebo terasa. Časť bytov a apartmánov na dru-
hom nadzemnom podlaží je v predaji aj s pre-
dzáhradkou, čo ocenia nielen vášniví záhradkári, 
ale aj mladé rodiny. Súčasťou areálu je 407 
parkovacích miest zabezpečených v podzemnej 
garáži i na teréne.

Spoločnosť VI GROUP prináša kvalitné bývanie 
do územia, ktoré má obrovský potenciál na 

ďalší rozvoj. Dôležitým prínosom je rozšírenie 
chýbajúcej občianskej vybavenosti, čím dostanú 
nielen obyvatelia komplexu, ale i celej miestnej 
časti možnosť lepšieho spoločenského vyžitia, 
budovania vzájomných vzťahov a komunity. 
Projekt RNDZ ponúka detské ihrisko, komunitnú 
záhradu, príťažlivý parter s pätnástimi priestormi 
na občiansku vybavenosť a územnú rezervu na 
cyklotrasu v rámci areálu.

Stavebné povolenie na projekt RNDZ vydala 
v júli tohto roka mestská časť Bratislava-Rača. 
Dokončenie výstavby predpokladá investor 
v druhom kvartáli roka 2023.

Development
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Development

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX  
TABÁŇ, NITRA

Projekt Tabáň sa nachádza v lukratívnej časti 
v centre Nitry, ohraničený ulicami Piaristická, 
Palánok a Štúrova. Komplex tvorí rezidenčná 
časť, ktorá obsahuje 264 bytov a apartmánov, 
a administratívna časť. K dispozícii je dvojpod-
lažná garáž asi s 359 parkovacími miestami 
a zelený vnútroblok, ktorý sa rozprestiera  
na 2 500 m2.

Tabáň sa už od začiatku tešil veľkému záujmu zo 
strany kupujúcich. Lukratívna poloha v absolút-
nom centre Nitry a historicky hodnotné sused-
stvo, ako aj kvalitná architektúra a vybavenie 
objektu spôsobili, že novostavba je k dnešnému 
dňu takmer vypredaná. „K odovzdávaniu bytov 
a apartmánov novým majiteľom pristúpime 
ihneď po tom, ako bude stavba zapísaná do 
katastra nehnuteľností,“ avizuje developer. Para-
lelne s tým bude prebiehať dopredaj posledných 
voľných nehnuteľností.

Byty aj apartmány 
Rezidenčná časť objektu ponúka širokú paletu 
bývania – od praktických dvojizbových bytov 
až po veľkoryso riešené štvorizbové bytové 
jednotky. Väčšina z nich disponuje balkónom 
alebo lodžiou, tie na najvyšších ustúpených pod-
lažiach aj veľkolepými terasami. Funkčne sú byty 
navrhnuté tak, aby poskytovali dostatok miesta 
všetkým členom domácnosti a zároveň sa dali 
ľahko a flexibilne zariadiť. Kvalitné materiály zasa 
umožňujú dlhodobé užívanie bytu bez zásadnej-
ších investícií.

Živý vnútroblok 
Vysoký štandard rezidencie Tabáň dopĺňa aj vnú-
torné átrium. Spoločný vnútroblok má potenciál 
stať sa pokojným miestom, chráneným pred 
hlukom mesta. Átrium obohatí parková výsadba 
s vyrastenými stromami a množstvom oddycho-
vých zón, ktoré poskytnú obyvateľom priestor 

na vznik fungujúcej komunity a priateľských 
susedských vzťahov. Nezanedbateľným bene-
fitom je aj aktívny parter s vyváženou ponukou 
obchodov a služieb.  

Výstavba bez výrazných zdržaní 
S výstavbou projektu začala skupina 
Proxenta v septembri 2018 ihneď po nado-
budnutí právoplatnosti stavebného povole-
nia. Napriek pandémii postupovali stavebné 
práce bez výraznejších zdržaní a koncom 
minulého roku (2020) podal developer žia-
dosť o kolaudáciu objektu. Nadobudnutím 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia sa 
definitívne zavŕšila výstavba tohto projektu. Do 
portfólia skupiny Proxenta tak pribudla ďalšia 
úspešná realizácia.
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Adresa: Štúrova, Piaristická, Palánok, Nitra Architekti: VERIDA, s. r. o., Ing. arch. Ján Gallo, Ing. Michal Vilček  
Investor: Proxenta Realizácia: 2017–2020 Web: www.rezidenciataban.sk

Hygienické priestory sú zariadené  
dizajnovými produktmi značky LAUFEN.
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24 ĽUDIA

Bola to veľká udalosť. A pomerne ostro sledovaný projekt. Rekonštrukcia 
Jurkovičovej teplárne v Bratislave je hotová a jej architekt Martin Paško 
so svojím tímom si do portfólia pripisuje ďalší dobrý bod za konverziu 
industriálneho objektu. Spolu ich je už azda aj desať. To nie je málo, ak si 
uvedomíme, aké všemožné komplikácie číhajú na architekta, ktorý sa s novou 
architektúrou a autorským konceptom vydá do teritória pamiatkovej ochrany.

Martin Paško

V Egypte majú pyramídy, 
my máme násypníky

TEXT: ELENA ALEXY

Martin Paško, foto: BoysPlayNice



25 ĽUDIA

Tepláreň je otvorená. Aké máš 
z toho pocity, dojmy?

Veľmi pozitívne. A nielen ja, ale všetky tímy. 
Koordinovali sme totiž viacero tímov a komu-
nikovali sme s PamArchom (vonkajšie fasády), 
štúdiom Perspektiv (fit-outy), GFI (parkovací 
dom), Landscape (okolie), stavebným tímom 
Penty a ešte aj s architektmi BEEF za reštauráciu 
a Point za galériu. Bolo to zložité dielo. Myslím si, 
že výsledok je dobrý aj preto, lebo sme sa navzá-
jom počúvali a rešpektovali. Na začiatku sme sa 
síce v niektorých bodoch celkom nestretávali, 
každý totiž priniesol svoj zámer, ale nakoniec 
sme sa dohodli. Pre nás bolo dôležité presadiť 
a udržať koncept, ktorý sme prezentovali pred 
štyrmi rokmi, a to sa podarilo tak na deväťde-
siatsedem percent. To sa stane len málokedy.

A čo sú tie tri percentá?

To sú zmeny vyvolané počas výstavby. Konver-
zie vždy prinášajú množstvo prekvapení. Hoci 
sme mali perfektné podklady, počas odkrýva-
nia základov a niektorých stien sa ukázali ich 
statické limity, ktoré boli na dnešné pomery 
neprijateľné. Napríklad sa musela vymeniť celá 
stredová stena, preto zostalo toľko pôvodných 
tehál, ktoré sme mohli využiť iným spôsobom. 
Pod zemou bola zvýšená hladina podzemnej 
vody, takže bolo treba urobiť niekoľko tech-
nologických vodotesných kanálov do vedľajšej 
budovy. Vznikali viaceré komplikované situ-
ácie, s ktorými sa vopred nerátalo. Ale vďaka 
investorovi sme to vždy zvládli.

K projektu teplárne vás, ak sa nemýlim, 
priviedlo víťazstvo vo vyzvanej súťaži.

Investor vyzval sedem ateliérov, ktoré mali 
najväčšie skúsenosti s rekonštrukciami industri-
álnych pamiatok. Dosť sme sa načakali, kým sme 
sa dozvedeli, že je to náš návrh. Rozhodovanie 
asi nebolo jednoduché.

Dlho sa len predpokladalo, že tepláreň  
je dielom Dušana Jurkoviča, ale bola to  
iba hypotéza. Objavila sa originálna  
dokumentácia, nejaký dôkaz?

Dokumentácia nie je, ale k pripísaniu autorstva 
teplárne Jurkovičovi sa v podstate dospelo na 
jednom kolokviu, ktoré organizoval Spolok 
architektov Slovenska. Výrazne k tomu prispel 
architekt Peter Žalman. Na kolokviu sa niekoľko 
spíkrov detailne zaoberalo výkresmi teplárne, 
ktoré síce nie sú signované, ale ukázalo sa, 
že v turbínovej hale sú rovnako kladené tehly 
a identické prvky okien ako v kotlovej hale, 
o ktorej sa vedelo, že ju staval Jurkovič počas 
svojho pôsobenia pre Západoslovenské 
elektrárne. Okrem toho, Jurkovičovci vlastnili 
v Trnave tehelňu a pani Katarína Salayová- 
-Jurkovičová, vnučka Dušana Jurkoviča, našla na 
stavbe tehly so značením tejto tehelne. Myslím 
si, že dostatočným dôkazom je aj jednoznačný 
Jurkovičov rukopis.

Skúsenosť mnohých architektov s pamiat-
kovými úradmi nehovorí o priateľskom 
naladení voči akýmkoľvek moderným 

vstupom architektúry do historického 
prostredia. Musel si v prípade teplárne 
niekde zásadne ustúpiť?

Na teplárni sa nám s pamiatkarmi spolupraco-
valo celkom dobre. Boli tam však dve otázky, 
ktoré sa týkali fasád. Severná fasáda turbí-
novej haly úplne chýbala. Priam sa ponúkala 
celosklená fasáda, aby bolo priamo vidieť nový 
život vnútri cez všetky poschodia. To sa nepo-
darilo, pretože na pamiatkovom úrade už bol na 
stole pôvodný plán fasády a bolo jasné, že ideme 
známym pamiatkovým smerom rekonštrukcie 
na úplne pôvodný obraz. A bola tam ešte jedna 
fasáda, východná, na ktorú sa kedysi napájali 
susedné budovy. Pôvodne bola bez okien, 
potom mala len štyri okná v pravom hornom 
rohu. A tam bola zo strany pamiatkarov výrazná 
snaha zachovať jestvujúci, hoci nie pôvodný 
stav. Bojovali sme za to, aby to takto nezostalo, 
vysvetľoval som im, že tepláreň si určite zaslúži 
štvrtú tehlovú fasádu. Aj sa to podarilo presadiť. 
Navrhli sme tam podobné okná ako na troch 
ďalších fasádach a výškovo sme ich prispôsobili 
novým vloženým podlažiam. Je to jediná fasáda, 
ktorá je takmer kompletne nová a na ďalšie 
fasády sa napája zjednotenými rímsami. Dnes 
môžeme s radosťou povedať, že tepláreň má 
štyri krásne tehlové fasády podľa kladačského 
plánu Dušana Jurkoviča.

V čom vidíš základnú príčinu sklonov 
k pamiatkarskému diktátu jediného možného 
prístupu – nič nemeniť, všetko zachovať?

Nedorozumenie je už v prvotnom vnímaní roly 
architekta, ktorý je z pohľadu pamiatkového 
úradu zástupcom záujmov developera, a oča-
káva sa, že ten chce najmä búrať, čo je omyl. 
A úlohou pamiatkarov je presný opak, zachra-
ňovať. Toto nie je dobré východisko spolupráce. 
Prospelo by, keby sme si povedali, čo má 
hodnotu, čo zachováme a že to je to, čo chceme 
ukázať a na čom postavíme koncept, aby sa to 
stalo súčasťou niečoho nového. Nového života, 
čo tam príde.

Isté uvoľnenie by bolo určite prospešné. Na 
pamiatkovom úrade som už raz aj otvorene 
povedal, že scenár rekonštrukcie pamiatok 
je vopred tak striktne daný a ohraničený, až 
to architektom znemožňuje tvoriť. Pritom 
pamiatkový úrad má v celom procese možnosť 
niekoľkokrát reagovať, nie je teda nutné, aby už 
od začiatku zaujímal odmietavý postoj. Nejaké 
mantinely by sa stanoviť mali, ale prečo by sa 
niekde nemohla objaviť aj súčasná architektúra? 
Pridať nové moderné okno, penetrovať histo-
rickú hmotu novým útvarom… Na Slovensku sa 
to zatiaľ ešte nepodarilo.

Aké boli vaše východiská pri koncipovaní 
riešenia premeny teplárne?

Kým sa vyhodnotila súťaž a my sme sa konečne 
mohli pustiť do projektu, okolie teplárne už 
zľahlo so zemou, keďže celá zóna sa pripra-
vovala na výstavbu Sky Parku. A mnohé veci 
už boli dané. PamArch bol tak ďaleko, že už 
mali stavebné povolenie na fasádny plášť. Čiže 
dva z troch určujúcich znakov teplárne – okná 

a tehličky, už boli navrhnuté. Museli sa však 
neskôr v niektorých miestach zmeniť a doplniť 
podľa nášho riešenia. Tretím prvkom mali 
byť autentické stavebné prvky povýšené 
na exponáty, resp. artefakty. Ale vnútri bola 
budova úplne prázdna. Uvedomovali sme si, že 
my tie exponáty musíme najprv nájsť. Uprostred 
dispozície boli násypníky, nič iné. No postupne 
sa pridávali aj ďalšie cenné detaily. Napríklad 
tým, že sa v suteréne dvíhala podlaha, zostalo 
niekoľko pôvodných stĺpov. Všetko, čo sa dalo 
zachrániť, sa zachránilo, očistilo, odkladalo na 
vopred určené miesta a rozmýšľalo sa o tom, 
ako z toho spraviť exponát a ako a kde ho 
prezentovať. Cieľom bolo, aby z každého miesta 
v teplárni aj z nových priestorov bolo vždy vidieť 
aspoň jeden z troch leitmotívov rekonštruk-
cie – typické industriálne okná, tehly alebo 
násypníky, resp. pôvodné surové železobetó-
nové konštrukcie. Kdekoľvek ste, musíte vedieť 
a vidieť, že ste v teplárni.

Násypníky sú skutočne strhujúce, nielen 
keď človek stojí dole pod nimi, ale aj  
z vonka, najmä pri večernom nasvietení.  
Akú mali funkciu a ako ste ich zapojili  
do novej koncepcie?

Do násypníkov sa sypalo uhlie, ale nebolo nám 
jasné, ako to celé fungovalo. Pri jednej prehliadke 
sme stretli človeka, ktorý v teplárni kedysi 
pracoval, a od neho som sa dozvedel, prečo sú 
tam až tri násypníky, keď kotly boli len dva. Jeden 
násypník bol totiž rezervný. Toto sa dá dnes zistiť 
už len od ľudí, ktorí boli toho súčasťou.

Násypníky sa od začiatku stali objektom, pre 
ktorý sme chceli vytvoriť reprezentatívny priestor, 
aby vynikli. Spravili sme tam zasadacie priestory 
so sklenými podlahami, aby sme ich sprístupnili 
a ukázali aj zvnútra, no na každý takýto „šialený“ 
nápad musíš mať dobrý tím, treba to perfektne 
spočítať. Prederavili sme ich krížom-krážom, 
bolo treba posilňovať statiku z vnútornej strany 
tak, aby sme to zvonku nenarušili. Nič jednodu-
ché. A zložité to vlastne bolo s celou stavbou. 
Keďže okolie už bolo rozostavané, nebolo ani 
kam postaviť žeriav. Museli sme otvoriť strechu 
a žeriav postaviť do átria, celá stavba sa teda 
robila cez strechu medzi pôvodnými nosníkmi. 
Treba si uvedomiť, že je to dvadsaťštyrimetrová 
budova, čo je sedem poschodí, trebárs ako 
sedemposchodový panelák v Petržalke, a vnútri 
nebolo nič. Vznikali situácie, keď sme niektoré 
polia museli vyhodiť a znova ich budovať, stavba 
veľakrát stála len na akýchsi nožičkách. Hlavný 
statik a hlavný inžinier si zaslúžia metál.

Toto bol vlastne pamiatkovo ladený balí-
ček zásahov, ktoré majú priam muzeálny 
charakter. Ale podstatou premeny teplárne 
sú jej nové funkcie a k nim sa viaže aj nové 
vložené teleso kancelárií. Zaujímavé je, že 
hoci staré aj nové majú pomerne sebave-
domý výraz, nedochádza ku konfliktu oboch 
kontrastných štruktúr. V čom je finta?

Na tej strane, kde je pôvodná historická časť, 
sme uvoľnili priestor, aby to zostalo čisté, 
krásne, a len sme zdvihli podlahu, aby ľudia boli 
k násypníkom bližšie, cítili ich veľkoleposť a mohli 
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pozerať cez vysoké okná na park okolo. A na 
druhej strane sme pridali nové vložené teleso 
coworkingových kancelárií. Spravili sme ho akoby 
bezkontaktne, odstúpili sme od pôvodných 
fasád a stropu. A navyše to pomohlo vonkajším 
fasádam, ktoré sa mohli riešiť podľa pôvodných 
plánov, pretože nie sú v konflikte s novými 
vloženými podlažiami. Tým sa jasne zadefinovali 
hranice medzi starým a novým, no zároveň sa 
obe substancie symbolicky prepojili prostredníc-
tvom zrkadlenia sklenej vnútornej fasády.

Nová vložená časť coworkingov pritom nie je 
malá, má štyri podlažia plus parter. Keďže však 
má sklenú fasádu a stĺpy, ktoré ju nesú, sú 
zasunuté dozadu, pôsobí, akoby sa vznášala. 
Úžasné je, ako to do átria vnáša život. Cez deň sa 
tu stále niečo deje, každá kancelária má iné osa-
denstvo, inak sa rozsvecuje a zhasína. A večer, 
keď ľudia zhasnú a odídu, nová fasáda s pokorou 
ustúpi do úzadia a zvonka vidno len nasvietené 
násypníky a pôvodné okná fasády. V tme sa 
zobrazí história, genius loci starých konštrukcií. 
Podstatou je, že vložená vznášajúca sa budova 
je úplne jednoduchá a hladká a nebojuje s tou 
pôvodnou, je síce v kontraste, ale v súlade 
zároveň. Vzájomná pokora.

Coworkingy u nás ešte nie sú bežným 
typom kancelárskych priestorov. Je o ne 
záujem? Bude to fungovať?

Bol som na jednej prezentácii v Londýne, kde 
nás požiadali, aby sme vybrali tri priestory, kde 
sa nám najlepšie rozmýšľa. Takto vznikol od 
účastníkov zoznam asi štyridsiatich rôznych 
miest a priestorov, bol medzi nimi les, kaviareň, 
terasa, park, ale ani jedna kancelária. Z toho 
jasne vyplynulo, že kancelária nie je najtvorivejšie 
prostredie. A presne toto treba dostať dnu do 
kreatívnych firiem, vtedy máte predpoklad 
dosahovať najlepšie výsledky. Snažili sme sa to 
preniesť aj do teplárne. Coworking nie je jedna 
firma, nebude to uzavretá spoločnosť. Každý, kto 
bude chcieť byť toho súčasťou, sa tam dostane, 
trebárs na týždeň, na mesiac alebo na rok, bude 
si môcť vybrať, kde bude premýšľať, či už v zasa-
dačke v násypníku, dole v kaviarni, na námestí 

pred vchodom, alebo hore na streche. Je tam 
veľa inšpiratívneho na podnecovanie kreativity.

Najmä v átriu si nemožno nevšimnúť 
bohato prevrstvenú dramaturgiu priestoru, 
z každého miesta vidíš niečo iné, striedajú 
sa rôzne priehľady a výhľady, rôzne výšky, 
rôzne miery otvorenosti a uzavretosti. Tento 
prístup nájdeme napr. aj v Design Factory 
či v Refinery Gallery. Dalo by sa to nazvať 
vašou pracovnou metódou?

Čím viac je priestor členitý a zaujímavejší, tým 
viac zážitkov sprostredkujeme návštevníkom. 
A o to ide. V každej architektúre je dôležité, aby 
sme diváka viedli tak, aby postupne odkrýval 
jednotlivé časti. Priestor má mať svoju dramatur-
giu, aby v každom mieste zaujal. Už od vstupu. 
Dobrým príkladom je Pompidouovo centrum 
v Paríži – ideš dole, dole, vojdeš dverami 
dovnútra a zrazu nový svet. Pohyb priestorom 
musí gradovať, priťahovať pozornosť rôznymi 
smermi. Aj pri teplárni sme rozmýšľali takto 
dynamicky. Vchádza sa do zníženej časti a až 
potom príde prekvapenie. A o pár krokov ďalšie 
a ďalšie. Keďže tepláreň sme od začiatku brali 
ako múzeum, cieľom bolo, aby sa návštevníkovi 
chcelo objavovať rôzne artefakty a zákutia, 
všetko, čo tam zostalo z histórie, ale aj to, čo je 
tam nové a pritiahlo pozornosť.

Rekonštrukcie bývajú zradné v miere rekon-
štrukčných stavebno-technologických 
opatrení. Prílišná uhladenosť detailov môže 
viesť k strate autenticity. Na vašich prácach 
sa, naopak, stretneme s istou surovosťou, 
drsné stopy starnutia konštrukcií alebo 
stopy po stavebných zásahoch veľmi 
neretušujete. Je to zámer?

Áno, často používame takýto kontrast a súlad 
zároveň. Na tom sa dá postaviť celý koncept, 
v surovosti ešte väčšmi vyniknú perfektné nové 
konštrukcie. Móda sa takisto fotí najlepšie 
v starých industriálnych priestoroch, lebo ešte 
viac zapôsobí. A v teplárni sú kontrasty nielen 
vnútri, ale aj vonku. Budova je oproti susedným 
objektom v značnom dobovom, materiálovom aj 

výškovom kontraste. Niekto povedal, že veže od 
Zahy Hadidovej sú ako mnísi, ktorí pozerajú na 
ten poklad uprostred parku, a mal pravdu.

A tepláreň je naozaj kdesi úplne dole, 
v akomsi terénnom lieviku. Je to vinou 
podzemných garáží Sky Parku, ktoré  
sú zdvihnuté?

Áno. Vzniklo to tak, že nulová niveleta bola 
asi o meter a pol vyššie. Vidieť to na pravej 
strane so stopou po zamurovaných dverách, 
ktoré viedli na schodisko. Okná, ktoré sú dnes 
vchodmi, mali pôvodne anglické dvorčeky. 
Vďaka zmene výškových hladín mohlo celé 
prízemie zostať maximálne vzdušné a pred-
stavuje verejný priestor, ktorý ide zvonku 
dnu. A funguje to aj naopak, zvnútra von, kde 
sa môže život rozptýliť do priestoru malého 
prednámestia. Najlepšie to bude vidieť až na 
jar, keď si kaviareň a reštaurácia pridajú von 
sedenia na terasy. Zapustením do terénu, 
respektíve zdvihnutím terénu v okolí tu vznikol 
akýsi chránený amfiteáter, kde sa v lete môžu 
premietať filmy alebo organizovať menšie 
open-air podujatia. Myslím si, že celé to 
môže krásne fungovať, s vlastnou akustikou 
a nebude tam ani fúkať.

Ak sme pri funkciách, tie sú viac-menej 
základom aj najväčším trápením konverzií 
priemyselných pamiatok. Schopnosť 
pamiatky napojiť sa na súčasný život priamo 
určuje jej ďalšiu existenciu. Aké sú podľa 
teba zásady dobrých funkčných nastavení?

Myslím si, že monofunkčné priestory nemajú až 
takú udržateľnosť ako tie multifunkčné. Dôležité 
je vytvoriť podmienky na viac podnetov, kde sa 
niečo deje ráno, na obed aj večer aj počas šty-
roch ročných období. A koncept by mal počítať 
i s diaľkovým vnímaním objektu, aby bolo aj 
z väčšej vzdialenosti vidieť, že je tam niečo zau-
jímavé. V teplárni máme výhodu, že násypníky 
vidieť aj zvonka. Zámerne sme ich zdôraznili, 
aby v noci žiarili ako klenot v šperkovnici. Tie 
krásne monumentálne šikmé plochy. V Egypte 
majú pyramídy, my máme násypníky (smiech). 

Design Factory, Bratislava, 2005, autori: Martin Paško, 
Zoran Michalčák, Zuzana Zacharová; foto: Paťo Safko

Elektrárňa Piešťany, 2014, autori: Michal Ganobjak, Vladimír  
Hain, Martin Paško, Zuzana Zacharová; foto: Paťo Safko

ĽUDIA
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Jurkovičova tepláreň, Bratislava, súťažný návrh  
– turbínová hala, 2017, autori: DF Creative Group

Dve sýpky, Jarovce‚ 2016, 
autori: DF Creative Group 

ĽUDIA

Musíme sa naučiť vážiť si to, čo máme. Máme 
tu budovy, aké inde nie sú. Buďme na ne pyšní. 
Rozsvieťme budovu rozhlasu alebo televíznu 
vežu, urobme z nej Eiffelovku, môžeme. Je 
chyba, že takýmto budovám nerobíme väčšie 
PR, zaslúžia si to. Treba ich vystaviť a ukázať, že 
majú hodnotu. A najmä nečakať, až keď o nich 
vo svete povedia, že sú dobré. Malo by to byť 
presne naopak.

Vráťme sa ešte k Sky Parku. Nie všetci 
architekti a urbanisti nazerajú na túto for-
mujúcu sa lokalitu s nadšením. Vyčítajú jej 
napríklad nedostatok mestskosti. V takejto 
takmer centrálnej polohe by sa očakávala 
mestskejšia, zomknutejšia štruktúra než 
park so skupinkou málo hierarchizovaných 
výškových solitérov. Aký máš na to názor?

Uvedomme si, čo sa tu deje. Je to len začiatok. 
Tu sa nedopĺňajú nejaké prieluky, nemení sa 
pár pozemkov. Je to rozsiahle územie v zóne 
Chalupkova – Landererova, kus mesta, ktorý sa 
transformuje na nové centrum. Výsledok nie je 
na jednom developerovi. Ukáže sa až postupne. 
Vznikne tu možno ešte ďalších desať výškových 
budov, ale teraz je predčasné hodnotiť, či to je 
alebo bude dobré. Dnes vidíme, že tam preva-
žuje viac-menej hlavná náplň developmentu  
– byty. Podstatné sú však aj ďalšie funkcie, ktoré 
tam prídu. Aby tam okrem bytov boli aj kancelá-
rie, gastronómia, obchod a kultúra. Jurkovičova 
tepláreň sem tieto funkcie priniesla a je pred-
poklad, že tu vznikne dobre fungujúci mestský 
organizmus. Nebude to mesto duchov, kam sa 
chodí len do práce alebo domov. Nestačí mať len 
dobré domy, musí tu vzniknúť komunita.

Industriálu sa venuješ dlhodobo. Máš 
za sebou viacero konverzií priemysel-
ných objektov a na ceste sú ďalšie. Bol 
to zámer alebo to postupne vyplynulo 
z okolností, príležitostí?

Nebol to zámer. Robíme aj novostavby, ale toto 
si nás vždy nejako nájde. A jednoznačne sa uka-
zuje, že zachraňovať priemyselné pamiatky má 
zmysel. Nie sme tu preto, aby sme búrali, ale aby 

sme tvorili. To je hlavný „message“ celého nášho 
snaženia, ktorý sa nám vždy vracia v dobrom. Ale 
ak o tom rozmýšľam v nejakej časovej osi, tak 
môj celoživotný vzťah k historickým hodnotám 
začal vznikať asi už úplne na začiatku, keď som 
pracoval v ateliéri Ortner & Ortner vo Viedni, kde 
sme riešili viacero rekonštrukcií, medzi inými aj 
MuseumsQuartier vo Viedni.

Vy ste od začiatku neboli typická architek-
tonická kancelária, ale viackrát ste sa stali 
iniciátormi aj investormi záchrany opuste-
ných priemyselných objektov. Asi najviac 
rezonoval príbeh Design Factory v hale, 
v ktorej sa kedysi vyrábali stavebné panely. 
Podarilo sa vám tam vytvoriť kultúrny 
priestor, na ktorý budú Bratislavčania 
ešte dlho spomínať. Dá sa spojiť činnosť 
architekta s kultúrnym manažmentom?

V tom objekte sme pôvodne mali sklady, ale 
videli sme tam značný potenciál. Vlastník 
budovy – ZSE nám vyšiel v ústrety a dal nám 
voľnú ruku. Bol to pre nás dôležitý impulz, 
ktorý odštartoval náš hlbší záujem o takéto 
industriálne pamiatky. Svoje priestory sme 
sústredili na poschodie, ale prízemie zostalo 
voľné a rozmýšľali sme, čo s ním. Rozhodli sme 
sa ponúknuť ho verejnosti, kultúre. Vytvorili sme 
na to eventový tím šikovných ľudí, a mali sme 
aj vlastnú kurátorku – Katarínu Trnovskú, ktorá 
je dnes riaditeľkou Galérie mesta Bratislavy. 
Okrem kultúrnych podujatí sme sa cielene 
zamerali na výstavy o dizajne, architektúre 
a umení. Začali sme spolupracovať s viacerými 
kultúrnymi inštitúciami a veľvyslanectvami, 
spomeniem napr. Fragnerovu galériu v Prahe, 
Architekturzentrum Wien alebo Nadáciu Mies 
van der Rohe v Barcelone, čo boli naozaj pre-
stížne spojenia. Aj architektonický ateliér teda 
môže mať takto nastavené aktivity, ak si vytvorí 
tím schopných ľudí.

Otázkou je však financovanie takýchto 
projektov. Ako ste to zvládli?

Toto je vždy ťažké. Okrem Design Factory sme 
investovali aj do Refinery Gallery, čo bol o dosť 

väčší projekt a takmer sa nám ho nepodarilo 
zrealizovať. Prišla totiž kríza a banky v istom 
momente nechceli požičať financie, pretože 
kultúru vyhodnotili ako nerentabilnú komoditu. 
Hoci videli dobré výsledky Design Factory, 
všetko im bolo málo a bolo ťažké presvedčiť 
ich, že to má budúcnosť. Našou aktuálnou 
investíciou je projekt Dve sýpky v Jarovciach. 
Od developera sme obe pôvodné sýpky 
odkúpili, aby sme z nich vytvorili vlastný deve-
lopment a mohli sa tam aj s celou činnosťou 
Design Factory presťahovať.

Už sme na konci, takže poďme na povinnú 
jazdu – čo máte práve na stole?

Robíme na väčšom projekte na bratislavskej 
Patrónke. Je to konverzia Rothovej továrne, čo 
bola veľká fabrika na výrobu patrónov. Je tam 
množstvo schátraných budov vo vlastníctve 
BSK, vlastne je to veľký areál DSS Rosa, ktorý 
nemá financie na tak náročnú údržbu. Vstupuje 
do toho päť rôznych subjektov a oslovili nás, 
aby sme na tom participovali za kultúru. V areáli 
sú tri budovy, ktoré sa zachovajú, a celok má 
fungovať ako sociálno-kultúrno-vzdelávacie 
a kreatívne centrum. Dnes je tam DSS pre 
hendikepovanú mládež, hipoterapia a futbalové 
ihrisko uprostred, to sa zachová a zmoderni-
zuje, no pribudne Cambridge – gymnázium na 
top úrovni, a ďalšie priestory na vzdelávanie, 
kultúru a šport. A keďže je to miesto, odkiaľ 
bolo deportovaných päťtisíc Židov, vznikne 
aj pamätník a, samozrejme, verejný priestor. 
Našou primárnou úlohou je rekonštrukcia 
a nová náplň jednej z troch pôvodných hál, 
podľa mňa tej najkrajšej, ktorá má približne 
veľkosť Starej tržnice v meste. V našom tíme sú 
ľudia s dlhodobým záujmom o konverzie, ako je 
Zuzana Zacharová, Vlado Hain a Eva Belláková, 
ktorá o týchto témach píše aj knihy. Určite sa 
budeme snažiť navrhnúť čo najlepšie riešenie, 
aby to celé fungovalo. Bude to najmä o deťoch 
a stredoškolákoch. Formuje sa teda nová 
zaujímavá lokalita s veľkým verejným priesto-
rom, ktorá prepojí Westend, zastávky MHD 
na Patrónke, cyklistickú trasu a zoo do veľmi 
komplexného areálu.
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DF CREATIVE 
GROUP
 Jurkovičova    
 tepláreň, 
 Bratislava

Nové v starej elektrárni

Národná kultúrna pamiatka, bývalá energetická centrála a posledný mohykán 
dávnej priemyselnej zóny Bratislavy, ktorá zľahla so zemou, aby uvoľnila miesto  
Sky Parku slávnej Zahy Hadidovej. Hoci bez exaktného dôkazu, no indície 
naznačujú, že objekt teplárne navrhol architekt Dušan Jurkovič. Riešenie 
rekonštrukcie a konverzie vzišlo z vyzvanej súťaže. Pôvodné stavebné 
prvky a detaily sa stali exponátmi, nové zásahy priniesli priestory na prácu, 
gastronómiu a kultúru, no najmä prevrstvené vizuálne vnemy a zážitky.

FOTO: BOYSPLAYNICE A PAVEL KUDIVÁNI
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Recenzia 
Matúš Dulla 

Nové bratislavské centrum: Za efektnými 
budovami a medzi fluidnými záhybmi nových 
terénnych úprav sa týči strohý tehlový hranol. 
Postupne ho zapĺňajú noví nájomníci – freelan-
ceri. Akoby ich priťahovala skôr jeho ostentatívna 
drsnosť než krivkové nové objekty naokolo. 
Kde sa tu nabral tento strohý relikt ani nie takej 
dávnej minulosti? A prečo má meno po našom 
slávnom architektovi?

Brownfields – tie tu boli donedávna. Benjamin 
Fragner sa kedysi pokúsil o našskejší ekvivalent 
a nazýval to priemyselný úhor. Dlho tu boli 
rôzne továrne, medzi nimi aj rafinéria Apollo. 
Potrebovali elektrinu, a tak tu vyrástla tepelná 
elektráreň. Jej ústrednú halu s kotlami na paru 
i vedľajšiu halu s turbínami a generátormi 
projektoval Dušan Jurkovič koncom 30. rokov 
minulého storočia. Elektráreň zásobovala aj 
mesto a postupne rástla. No boli to zväčša rôzne 
prílepky k jadru, ktoré pochádza od Jurkoviča. 
Už to však dávno nebol mladý romantik, autor 
nezabudnuteľných ponášok na ľudovú archi-
tektúru, bol to už kmeť na sklonku života. Pod 
stroho modernou tehlovou tvárou elektrárne sa 
však určite podpísali aj jeho mladší spolupracov-
níci. No neskôr okolité stavby upadali a zanikali 
a opustené torzo zostalo aj z elektrárne.

Pamiatkari sa však pričinili o jeho zachovanie. 
Najskôr sa opravili a doplnili tehlové múry podľa 
pôvodného Jurkovičovho návrhu. Spoločnosť 
Penta, ktorá vedľa stavala nové efektné domy, 
najskôr váhala, ale napokon vypísala na projekt 
obnovy súťaž.

Súťaž vyhral Martin Paško so svojím tímom, ktorý 
už má bohaté skúsenosti s úpravami priemysel-
ných objektov. Sami si zriadili ateliér v priemy-
selnej stavbe pár krokov od teplárne – v známej 
Design Factory, ktorá slúžila aj ako neformálne 
kultúrne centrum. Pri teplárni už nešlo dodržať 
známu pamiatkarskú zásadu, že najlepšie 
je zachovať pôvodnú funkciu. Tej už nebolo. 
Stála tu len holá, smutná a prázdna dvojitá 
hala, v ktorej skelete sa do výšky vypínali tri 
oceľovo-betónové násypníky na uhlie v podobe 

obrovských hranatých lievikov. Keď sa poda-
rilo presadiť zámer, že nie všetko staré musí 
zmiznúť zo zemského povrchu, zostala otázka, 
akému účelu má budova nanovo slúžiť.

Nové v starom, ich spojenie a súčasne oddelenie 
medzipriestorom boli zásadné rozhodnutia, 
čo sa týkalo architektonického stvárnenia. 
Architekt vložil do velikánskej haly nový päťpo-
schodový objem a odsadil ho od násypníkov i od 
pôvodných tehlových priečelí. Tak mohli zostať 
nedotknuté aj pôvodné vysoké okná a zvonku 
nespoznáte, že za nimi je aj niekoľko poschodí.

Nielen výhľady, ale aj vnútra miestností vo vlože-
nom objeme sú členité, hoci ich základ je drsne 
prostý. Nie sú to len zasklené akváriá, striedajú sa 
tu priestory pre pár ľudí, na porady viacerých, sú 
tu aj väčšie sály i výstavné priestory. Zopár múrov 
je zo starých tehál, ktoré pochádzajú z rozobra-
tého vnútorného múra silne poškodeného parou. 
Ako svedčia značky na nich, pochádzajú z rôz-
nych zdrojov a sú medzi nimi aj tehly s písmenom 
J – teda tehly z trnavskej tehelne, ktorej vlastní-
kom bol sám Dušan Jurkovič.

Strohosť je asi najskôr vlastnosť, ktorú by ste 
objektu prisúdili pri pohľade zvonku. Nenájdete 
tu už žiadne jurkovičovské folklórne motívy. 
Niektorí hovoria, že jeho architektonickým 
rozhodnutím sú vežovito zdôraznené nárožia. Tie 
však vznikli čisto na základe vnútornej funkcie – 
v ľavom je schodisko a v pravom bol prepravník, 
ktorý vynášal hore uhlie, posúvané ďalej do 
spomenutých násypníkov.

Odsadenie vloženého objemu najlepšie vidieť 
z členitého nástupného priestoru na prízemí. 
Vložený objem je zdvihnutý nad prízemie, čím 
sa uvoľnilo vstupné podlažie voľne prístupné 
verejnosti. To celé je dôsledne na úrovni oko-
litého terénu, čo si takisto vyžiadalo posuny 
a vyrovnanie pôvodných vhĺbených podláh. 
Vložené poschodia, na povrchu kompletne 
zasklené, kontrastujú s hrubým betónom skeletu 
a násypníkov i s tehlovými fasádami, znútra 
upravenými zateplením.

Coworking a freelancering sú moderné pome-
novania toho, čo bude tvoriť vnútornú náplň jed-
notlivých poschodí. Aj okolie už hýri anglickými 
názvami: Sky Park, Panorama City, veže sú vždy 

towers a podobne. Iba názov tepláreň je celkom 
našský. Anglicizmom je aj coworking. Objavil sa 
začiatkom tohto storočia v USA, keď sa ukázalo, 
ako veľa nových profesií sú takzvaní freelanceri. 
To je zasa jedno z údajne nepreložiteľných slov. 
Uznávam, že naše „daňové“ označenie OSZČ, 
čiže „osoba samostatne zárobkovo činná“, je 
síce ekvivalentné, ale nešikovné. Je mi však ľúto 
za poetickejším označením typu tejto práce: „na 
voľnej nohe“. Poteší ma, keď sa freelancer stane 
frílancerom a genderovo korektná slovenčina 
k tomu pridá aj frílancerku. Veď určite už dnes 
polovicu z nich tvoria ženy.

Postupne sa však ukázalo, že rad týchto moder-
ných individuálnych profesií sa síce dá vykonávať 
s notebookom na kolenách doma na pohovke  
či priamo v posteli, ale ani osobný kontakt  
s inými podobnými profesiami a elementárne  
pracovné systematické návyky nie sú na zaho-
denie. Tak sa vracia určitý podiel spolupráce, 
čiže coworkingu. Pri tom už netreba obsadzovať 
natrvalo klasickú kanceláriu, stačí mať vhodný 
priestor na konkrétny čas a typ aktivity s tým,  
že primeraný základný servis – pracovné miesto, 
zasadačka, sieť, kopírka, káva, reštaurácia 
a podobne – sú poruke.

Náplňou staronového objektu sa v týchto 
dňoch postupne stávajú práve tieto aktivity. 
Záujemcovia si môžu príťažlivé priestory tejto 
coworkingovej teplárne prenajímať na rôzny 
čas v požadovanom rozsahu, majú tu základný 
administratívny servis. „Deväťdesiatsedem 
percent z nášho ambiciózneho zámeru v súťaži 
sa podarilo naplniť,“ konštatoval Martin Paško 
s uspokojením.

Tepláreň zvaná Jurkovičova, ožíva a jej architek-
tonické riešenie výborne spája dva odlišné svety: 
prísny industriálny svet spred osemdesiatich 
rokov a svižne moderný a mladý svet dneška. 
Oba si tu majú navzájom čo povedať tichou 
a obojstranne kvalitnou architektonickou rečou.

Matúš Dulla, historik a kritik architektúry, 
vedúci Ústavu teórie a dejín architektúry 
na Fakulte architektúry ČVUT Praha

Názov Jurkovičova tepláreň NKP – konverzia interiérových priestorov
Adresa Sky Park, Čulenova ulica, Bratislava
Investor Penta Real Estate
Projektant DF CREATIVE GROUP
Hlavný architekt konverzie Martin Paško
Spolupráca na  
architektonickej časti

DF CREATIVE GROUP – Zuzana Zacharová, Eva Belláková,  
Matúš Podskalický, Martina Michalková, Alexandra Havranová

Stavebná časť Pavol Pribylinec, Juraj Prokipčák, Mária Kubaliaková
Obnova fasád a strešného plášťa PamArch – Pavol Pauliny
Fit-outy Nájomné priestory Base4Work – Studio Perspektiv (Ján Antal, Barbora Babocká),  

Reštaurácia Werk – BEEF architekti, Kaviareň a Dot Gallery – Point architekti
Parkovací dom GFI
Hlavný inžinier konverzie Roman Bányai
Hlavný statik konverzie Peter Gavaľa
Súťaž 2017
Projekt 2017–2019
Realizácia 2018–2021
Zastavaná plocha 1 800 m2

Úžitková plocha 6 300 m2

Obstavaný priestor 46 000 m3

Stavebné náklady 13 mil. €

Schodiská, spoločné priestory  
a sociálne zariadenia realizovala  
a dodávala spoločnosť ProCeram s.r.o.,  
www.proceram.sk
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Richard Murgaš, 
Martin Lepej, 
Lukáš Cesnak
Súkromná 
základná 
škola Guliver, 
Banská 
Štiavnica

Iná škola 

CE ZA AR 2021 – víťaz v kategórii občianske a priemyselné budovy. Nevídaný úkaz 
v okrajovej časti Banskej Štiavnice, kde bola kedysi beztvará priemyselná zóna, 
akú má azda každé mesto. Areál základnej školy zmenil celú lokalitu a dal jej 
nezameniteľnú a zapamätateľnú identitu. Zámer a zásah sú mimoriadne veľkorysé. 
Koncepčne, priestorovo, architektonicky, materiálovo a čo je najdôležitejšie, 
najmä výučbovo. Toto nie je bežná škola, kde deti trávia väčšinu času v lavici 
v zatvorenej učebni. Guliver je zložitý, dobre premyslený organizmus rôznych 
vzájomne prepojených vonkajších aj vnútorných priestorov, ktoré podnecujú 
vnímavosť. A to nielen osadenstva školy, ale aj okoloidúcich.

FOTO: TOMÁŠ MANINA,  
DYNAMEET VISUAL STUDIO
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Moje prvé stretnutie s touto nepochybne výnimočnou 
stavbou sa odohralo spoza plota ešte počas výstavby 
v lete 2020. Prechádzali sme okolo a jej úplne neočakávaná 
prítomnosť nás priam vysala z auta a prinútila vystúpiť. 
O rok sme v rámci CE ZA AR mali možnosť nazrieť i za 
plot. S ročným odstupom dojem z druhej strany plota 
rovnako vyrážal dych. Málokedy je objekt tak do detailu 
domyslený a zo všetkých stránok perfektne urobený ako 
tu. Progresívna a v slovenských pomeroch inovatívna vízia 
výchovno-vzdelávacieho procesu je výrazná v koncepč-
nom riešení a viditeľne diktuje priestorovú organizáciu, 
ale aj interiér do posledného detailu.

Už pri vstupe do areálu školy som vnímala autonómiu kom-
plexu. Kontrast jednoduchej hmotovej kompozície a čistej 
materiality s pomerne chaotickým kontextom je obrovský 
a tento pocit len posilňuje. Premyslené zasadenie do 
terénu a prepojenie s priľahlými ulicami stužkou elegantnej 
lávky (v živote som tak nádherne zhotovený betón bez 
početných dilatácií nevidela!) sú zároveň citlivé a vnášajú 
do kontextu pokoj. Čistota „škatuľovej“ kompozície je 
čitateľná aj náplňou, komplex je nesporne „škola“. Ikonická 
architektúra ju robí unikátnou aj zapamätateľnou pre deti. 
Táto kvalita je nosná i v interiéri a posilnená premyslenou 
priestorovosťou. Diagonálne priehľady na klastre „námes-
tíčok“ s učebňami, pospájané ramenami priestranného 
schodiska/pódia toto zmysluplné „prázdno“ posilňujú. 
Pobytové schodisko a princíp námestíčok organizujú 
i všetky ostatné priestory, špeciálne učebne, kantínu 
a prístup k športovému traktu.

Silný dojem u mňa, asi ako u každého, vyvolal expresívny 
znížený strop s nápaditým riešením s akustickými lamelami 
a so svietidlami v trojuholníkovom rastri. Strop zjednocuje 
všetky priestory a téma polygónov sa premieta ďalej aj do 
farebných motívov odlišujúcich funkcie a klastre. Príjemný 
pocit je posilnený aj širokým použitím ozajstného dreva, 
taktilných stien z PET feltu a výbornou akustikou.

Tu v Holandsku sa momentálne všetko točí okolo udržateľ-
nosti. Preto ma vždy zaujíma, čo sa v tejto oblasti deje na 
Slovensku. Škola Guliver má, ako inak (!), „state of the art“ 
udržateľnú technickú infraštruktúru, ale udržateľný je aj 
samotný koncept – kompaktný dvojblokový model združu-
júci z hľadiska energetickej náročnosti príbuzné prevádzky, 
s fasádou reagujúcou na klimatický kontext. Autori nám, či 
už vedome, alebo intuitívne, majstrovsky ukázali, ako môže 
udržateľnosť viesť k novému tvarosloviu, k prekvapujúcej 
estetike 2.0. Páčilo sa mi napríklad, ako oslnením diktovanú 
nutnosť účinného tienenia sklených plôch učební povýšili 
autori na tvaroslovný skvost ikonickej predsadenej fasády. 
Ak by som však predsa len mala hľadať „smietku“na tomto 
neuveriteľnom projekte, z hľadiska udržateľnosti a možno 

aj svojej „holandskej“ frustrácie, je to nezmyselné „nose-
nie dreva do lesa“ pri pohľade na vyrastené „holandské“ 
stromy v novozaloženom školskom areáli.

Pri ZŠ Guliver by bolo únavné hovoriť o všetkých superla-
tívoch, je ich priveľa. Tvorcov ctí, že napriek relatívnemu 
„dostatku“ finančných prostriedkov „nezleniveli“ a nesiahli 
po štandardných systémových riešeniach. Tvorivú ruku 
architekta, ale aj ich technickú zručnosť vidieť v nápa-
ditosti riešení v každej mierke. Aj technické vyhotovenie 
svedčí nielen o (pre mňa závideniahodnom!) fachmanstve 
slovenských zhotoviteľov, ale viditeľne ilustruje aktívnu 
účasť tvorcov na procesoch prípravy a realizácie. Hovorí 
teda aj o profesionalite architekta ako klasického „pána 
staviteľa“ optima forma.

ZŠ Guliver nastavuje nielen architektúrou, ale aj spôso-
bom tvorby zrkadlo verejnému sektoru. Ide o osamotený 
fenomén v oblasti, na ktorej nám všetkým tak záleží. V naj-
bližšom desaťročí sa žiadny architekt, ktorý dostane na 
Slovensku šancu postaviť školu, nevyhne inšpirácii týmto 
objektom. Nepochybne ide o architektonicky výnimočne 
zvládnutý projekt, ale priznajme si aj to, že ambíciou 
(pozor, nie architektúrou!) reprezentuje aj viac-menej 
štandard školských stavieb na západe, vysoko nadštan-
dardné vybavenie vynímajúc. ZŠ Guliver by mohla stáť aj 
kdekoľvek v Holandsku, Rakúsku či vo Francúzsku, alebo 
vo Fínsku. Čo sa týka inšpirácie, samozrejme, nemám na 
mysli štandard vybavenia školy. Bazén pre základné školy je 
aj na západe výnimočný, často chýba i telocvičňa, o von-
kajšom športovisku nehovoriac. Inšpiráciou by mala byť 
filozofia prístupu, kde v centre stojí dieťa a jeho potreby, 
diferencovane pre rôzne vekové kategórie. Kde archi-
tektúra modeluje optimálny priestor na slobodný vývoj 
dieťaťa a zároveň vytvára podmienky na rovnakú osvietenú 
pedagogickú víziu. Kde korelácia medzi architektom 
a pedagógom vedie k novej kvalite, vysoko prevyšujúcej 
rámce „lokalitného programu“.

Isté je, že prostriedky, ktoré verejný investor v budúcnosti 
uvoľní na novostavbu alebo na revitalizáciu škôl, budú 
v porovnaní s rozpočtom ZŠ Guliver určite obmedzené. 
S tým si architekti svojou vynachádzavosťou však budú 
vedieť poradiť. No dúfajme, že precedens filozofie prístupu 
ZŠ Guliver „osvieti“ hlavne verejného investora a stane sa 
i na Slovensku novým štandardom.

REALIZÁCIA

Táňa Buijs-Vítková, architektka, vedie ateliér Aiscube 
v Amsterdame, zároveň pôsobí ako hosťujúca pedagogič-
ka na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Delfte, 
v roku 2021 bola členkou medzinárodnej poroty CE ZA AR.

Recenzia 
Táňa Buijs-Vítková

Názov Súkromná základná škola Guliver
Adresa A. T. Sytnianskeho 4, Banská Štiavnica
Autori Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak
Spolupráca Michaela Žáková, Viktória Szabóová, Filip Krump
Projekt 2017
Realizácia 2021
Pozemok 17 892‚4 m²
Zastavaná plocha 1 747‚6 m²
Úžitková plocha 4 786‚5 m²
Obstavaný priestor 27 584 m³
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Peter Jurkovič
Minidom, 
Bratislava

Záhrada a spol.

Dvojdom pre štvorčlennú rodinu. V rodičovskej záhrade. Tá dominuje, 
určuje naturel prostredia aj architektúry. Tri generácie na jednom 
pozemku. Cesta, ako vykĺznuť z pasce hypoték. Skromne, no nákazlivo 
očarujúco. Naozaj redukovaný životný priestor. Bývanie a dokonca 
aj pracovisko – cez deň kancelária, večer detská študovňa.

FOTO: PETER JURKOVIČ
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Keď ma oslovili napísať recenziu tohto domu, uvedomil 
som si, že na ňom možno ilustrovať viaceré širšie témy 
súvisiace s architektúrou a bývaním. Pochopil som, že ide 
o príležitosť venovať sa aspektom, ktoré ma zaujímajú viac 
než zdĺhavé technické opisy a detaily vyhotovenia. To ma 
nadchlo a ponuku som prijal.

Odvaha 
Na začiatku bolo rozhodnutie nepodľahnúť tlaku zauží-
vaných spoločenských očakávaní. Najmä v Bratislave, kde 
je realitný trh zdeformovaný a výrazne preexponovaný, 
je zvyčajným postupom, ak nepatríte k zámožnejšej časti 
populácie, hypotekárne zadlženie na niekoľko desaťročí. 
Obyvatelia tohto domu sa rozhodli ísť odlišnou cestou. 
Svojpomocne, v mnohých prípadoch vlastnoručne, na 
pozemku rodičov, si postavili dom so skromnými rozmermi. 
Stavba trvala štyri roky, v podmienkach, ktoré majú ďaleko 
od ideálnych, so značným osobným nasadením, odhod-
laním a trpezlivosťou. Ich dom je vo svojej úprimnosti 
skvelým príkladom toho, ako je možné vzdorovať zaužíva-
ným schémam neskorého kapitalizmu.

Architekt, staviteľ, klient 
Aj proces navrhovania, projekcie a realizácie domu sa 
vymyká klasickému dichotomickému modelu objedná-
vateľ – zhotoviteľ. Vystupujú v ňom traja rovnocenní 
partneri: architekt, staviteľ a klient. Každý z nich má svoju 
úlohu, no ich vzájomné ovplyvňovanie je neodškriepi-
teľné. Architekt stanovuje základnú objemovú skladbu, 
dispozíciu, konštrukčné a materiálové súvislosti. Do toho 
vstupuje staviteľ so svojimi skúsenosťami a nadšením, 
mení konštrukcie a niektoré technologické postupy. Celé 
to drží ideovo pokope klient, ktorý má pomerne jasnú 
predstavu o užívaní a stvárnení domu. Každodenná účasť 
na stavbe mu umožňuje prehodnocovať svoje prefe-
rencie, prispôsobovať sa okolnostiam v reálnom čase 
výstavby. Takýto vzťah je možný, len ak ho charakterizuje 
vzájomná dôvera a rešpekt. Je to vzácna situácia, ktorej 
výsledkom je naozaj spoločné dielo.

Dom/záhrada 
Východiskom je záhrada. Hlavným cieľom je, aby bol dom 
jej súčasťou. To sa prejavuje vo viacerých špecifických 
situáciách. Niekoľko terás s rôznym využitím a orientáciou 

umožňuje byť v priamom kontakte s bezprostredným 
okolím domu a využívať exteriér viacerými spôsobmi 
v odlišných ročných obdobiach. Prednú terasu, najväčšiu 
a čiastočne krytú, dopĺňa komornejšia zadná terasa obrá-
tená do svahu. V horúcich mesiacoch ponúka príjemný 
chládok a už sa plánuje jej budúca úprava na vonkajšiu 
letnú kuchyňu. Túto dvojicu dopĺňa terasa pri detských 
izbách, na úrovni druhého podlažia, ktorá zasa slúži 
výhradne deťom. Priame prepojenie oboch podlaží s exte-
riérom, využívajúc strmý svah pozemku, otvára mnoho 
možností pohybu domom prelínajúcim sa so záhradou.

Dispozícia je pomerne elementárna. Minimálna obývacia 
izba s jedálňou a kuchyňou je koncipovaná ako jeden 
priestor, ktorý je schodiskom prepojený s druhým po- 
dlažím, kde sa nachádza spálňa rodičov, kúpeľňa a samo-
statný objekt s detskými izbami. Ten je spojený s hlavným 
domom krátkou chodbou. Práve samostatný objem „det-
ského domu“ je architektonicky najzaujímavejší moment 
celého domu. Extrémne malé izby vedú na jednej strane 
do spoločnej študovne, ktorá je prístupovou chodbou, ale 
aj pracovňou pre rodičov v čase, keď sú deti v škole. Na 
druhej strane je z izieb možné vyjsť na detskú terasu, ktorá 
je akýmsi exteriérovým zrkadlovým obrazom spoločnej 
študovne. Malá pôdorysná plocha podlažia sa tak zúročila 
na maximum a ponúka viaceré možnosti spoločného aj 
individuálneho využitia.

Úspora prevláda vo väčšine rozhodnutí týkajúcich sa 
vyhotovenia domu, na jednej veci sa však rozhodne nešetrí. 
Miera a veľkorysosť zasklení opticky zväčšujú rozlohou 
skromný interiér a ešte umocňujú kontakt s okolitou záhra-
dou. Charakteristický čierny obklad, z vypáleného dreva 
podľa tradičnej japonskej receptúry, sa takisto podieľa na 
jeho zapadnutí do prostredia. To všetko svedčí o kliento-
vom veľmi intenzívnom vzťahu k prírode. Jeho brat vraj raz 
výstižne poznamenal, že dom je v podstate reminiscenciou 
na detský domček, ktorý mali kedysi v korune jedného zo 
stromov rodičovskej záhrady. Je jeho dospelou verziou.

Recenzia 
Martin Jančok

Názov Dom v záhrade
Adresa Bratislava
Autor Peter Jurkovič
Spolupráca Miroslav Slezák, Vojto Bilišič, Ján Šicko
Projekt 2015
Realizácia 2021

REALIZÁCIA

Martin Jančok, architekt, 
člen ateliéru Plural architekti
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ô +  
Pavol Pauliny
Hospodárska 
budova, 
Hrad Uhrovec

Fenomén

Vďaka ťažšie dostupnej polohe v Strážovských vrchoch Turkom v ceste nestál, no 
skolil ho požiar v roku 1848. Hrad Uhrovec, pýcha rodu Zayovcov, bol odvtedy ruinou. 
Napriek tomu patril medzi ojedinelé úkazy s množstvom zachovaných a vzácnych 
pôvodných prvkov, o ktoré sa roky láskyplne stará občianske združenie nadšencov. 
Rekonštrukcia trojpodlažnej neskororenesančnej hospodárskej budovy na dolnom 
nádvorí predstavuje zásadný moment v jeho novodobej histórii. Nielen samotným 
aktom obnovy, ale najmä koncepčným prístupom, remeselnou metódou aj 
mimoriadnym nasadením. Až takým, že porota CE ZA AR 2021 udelila tomuto dielu 
víťazný titul v kategórii Fenomény architektúry.

FOTO: PETER ČINTALAN
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S Martinom Vargom som sa zoznámil pred rokmi a rovnako 
dlho sme sa aj nevideli. Pamätám si, ako sme vtedy spolu 
pri víne nadšene rozvíjali myšlienku mobilného workshopu 
vo vlaku, ktorý by pendlujúc medzi Bratislavou a Košicami 
tvoril spoločnú platformu pre študentov architektúry 
z dvoch vzdialených koncov našej republiky.

Za tie roky, čo sme sa nevideli, sa naše vlaky vydali rôznym 
smerom, o to radšej som bol, keď sme sa v lete zvítali na 
parkovisku v Uhrovskom Podhradí. Už offroadová jazda na 
hrad, ktorú nám ako členom poroty CE ZA AR noví hradní 
páni sprostredkovali, by vystačila na samostatnú adrenalí-
novú recenziu, no ako sa onedlho ukázalo, čakal nás ešte 
intenzívnejší zážitok.

Prvý dojem 
K hlavnej bráne hradu vedie robustný dubový most, ktorý 
materialitou a tradičným zhotovením dôstojne kamufluje 
svoj mladícky vek. Po vstupe na dolné nádvorie hradu 
sa vám môže zdať všetko povedomé, toľkokrát videná 
romantická ruina hradného opevnenia aj tu zvádza boj 
s časom a prírodou. Pri pozornejšom pohľade však zbadáte 
miesto, kde sa ľudské snaženie koncentrovalo do tej miery, 
že sa tu torzo mení na zreteľnú figúru, v ktorej pozadí 
čítate elementárne atribúty rehabilitovanej architektúry.

Strecha 
Zvyčajne kontroverzné rozhodnutie o zastrešení ruiny 
dostáva v danom kontexte legitimitu vďaka množstvu 
zachovaných architektonických detailov a indícií. Výsledný 
profil šindľovej strechy, ako aj konštrukcia krovu sú tak 
definované podľa odtlačku pôvodnej strešnej konštrukcie 
nájdenej na štítovom múre. Použitie štiepaného šindľa 
aj ochrana exponovaných častí štítu oloveným plechom 
sú tie malé „neviditeľné“ detaily, ktoré definujú štandard 
poctivej obnovy.

Okno 
Verte či nie, už aj John Pawson má profil na istej nemeno-
vanej sociálnej sieti zameranej na pekné obrázky. Tak ako 

v jeho architektonickej tvorbe, aj tu pri prezeraní autorovho 
verejného fotoalbumu môžete zreteľne čítať architektovo 
posadnutie svetlom prenikajúcim cez stavebné otvory, 
interagujúcim s rozmanitými štruktúrami či povrchmi, svet-
lom modelujúcim priestor i jeho atmosféru. Obnovené okno 
na západnom priečelí hospodárskej budovy zodpovedá 
presne Pawsonovmu profilu. Predstavujem si, ako s úžasom 
sleduje podvečerné svetlo, vykresľujúce raster ručne liatych 
skiel na štruktúrovanej ploche dochovanej omietky…

Schodisko 
Zrejme jeden z mála novotvarov, pre ktorý sa architekti 
rozhodli. Nové drevené schodisko je navrhnuté a rea-
lizované s náležitým rešpektom k pôvodnej stavebnej 
substancii, využívajúc priestorové i konštrukčné danosti 
susedného objektu delovej bašty. Táto nová komunikačná 
chrbtica budovy sa okrem plnenia svojej primárnej funkcie 
zároveň stáva nenápadnou vyhliadkovou vežou.

Pec 
Každý hrad má skryté poklady, na Uhrovci bola jedným 
z nich autentická kachlica, ktorá sa stala predlohou na 
výrobu verných kópií použitých pri stavbe novej kachľovej 
pece. V kontexte strohého interiéru vyznie nová smaragdová 
pec ako ďalší šperk v bohatej truhlici Uhrovského hradu.

Base camp 
Ukazuje sa, že obnovou hospodárskej budovy sa príbeh 
hradu Uhrovec nekončí, práca na takomto projekte je beh 
na dlhú trať alebo, ak chcete, výstup na osemtisícovku. 
Základom úspechu pri zdolávaní takých náročných cieľov 
je odhodlanie, húževnatosť, ale i potrebné poznanie 
a triezvy úsudok. Pri pohľade na to, ako dobrodruhovia 
z občianskeho združenia Hrad Uhrovec zvládli výstavbu 
svojho základného tábora, nepochybujem o ďalších 
úspechoch tejto expedície!

Recenzia 
Pavol Šilla

Pavol Šilla, architekt, člen prešovského ateliéru zerozero  
a pedagóg na Katedre architektúry Fakulty umení TU Košice

Názov Obnova hospodárskej budovy
Adresa Hrad Uhrovec
Autori ô – Martin Varga, Martin Kvitkovský; Pavol Pauliny
Spolupráca Miroslav Matejka, Peter Horanský, Filip Jaššo, Peter Nižňanský, Obnova, s. r. o.
Investor O. z. Hrad Uhrovec
Projekt 2012-2017
Realizácia 2018–2020
Zastavaná plocha 84 m2

Úžitková plocha 165,15 m2

Obstavaný priestor 1 010 m3

Stavebné náklady 342 042 €
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METODIKA OBNOVY  
HRADOV NA SLOVENSKU
 
Úloha architekta
v obnove hradov

TEXT: MARTIN VARGA 
VIZUALIZÁCIE: Ô

Aká je úloha architekta v obnove hradov na Slovensku? Metodika 
obnovy sa vyvíja a vznikajú nové precedensy. Ukazuje sa však, že 
laická ani odborná verejnosť na niektoré zatiaľ nie je pripravená. 
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Obnova hradov ako súčasný spoločenský 
fenomén sa nepravidelne vracia od začiatku 
novodobej histórie Slovenska. Vzťah k hradom 
vychádza z paradigmy československej pamiat-
kovej školy zakonzervovania štádia úpadku kra-
jinotvorných objektov ako mentálno-materiá- 
lového pozostatku monarchie. Ich množstvo 
je obrovské a finančné zdroje potrebné na 
ich konzerváciu či na prípadnú dostavbu 
enormné. Po spoločenskej zmene sa hrady 
vrátili pôvodným majiteľom, cirkvi, často však 
ostali vo vlastníctve štátu. Systémový prístup 
k pamiatkovému fondu je nastavený priveľmi 
široko a možno vzhľadom na počet objektov 
ide o neuchopiteľnú úlohu.

V deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia 
vznikli silné iniciatívy laickej spoločnosti, keď 
jedinci a skupiny prevzali zodpovednosť za 
konzerváciu viacerých hradných areálov. Pio-
niermi boli napríklad hrady Uhrovec, Lietava či 
Sklabiňa. Spočiatku často amatérsky a s malým 
poznaním špecifických stavebných technológií 
sa snažili vyriešiť najakútnejšie statické prob-
lémy týchto národných kultúrnych pamiatok. 
Bola to platforma odhodlaných ľudí, ktorí sa 
časom vykryštalizovali – dovolím si tvrdiť – na 
expertov v prostredí ruinálnych stavebných 
technológií. K tejto snahe sa pridali výskumné 
práce odborníkov na poli archeológie 
a architektonicko-historického výskumu 
(AHV) pod dohľadom Pamiatkového úradu 
Slovenskej republiky.

Je potrebné povedať, že architekti boli len 
malou súčasťou tohto procesu, a to hlavne 
z finančných dôvodov. Pre občiansky sektor 
je investícia do projektovej dokumentácie pri-
veľká a zdroje putujú hlavne do sanačných 
postupov. Preto sa AHV výskumníci stali 
odrazovým mostíkom pri väčšine súčasných 
rekonštrukčných prác a ich rola spočíva práve 
v získavaní informácií na ďalší postup prác. 
Navyše, stále panuje silný názor, že architekt 
svojím egom napácha viac škody ako úžitku. 
Dôsledkom takéhoto prístupu je nekoncepčný, 
často až pitoreskný architektonický vizuál. 
Jednotlivé objektové funkcie získavajú svoje 
umiestnenie na základe postupu prác. Striedajú 
sa štýly remeselníkov, ktorí pridávajú svoju 
vrstvu v zdanlivo nekonečnej rekonštrukcii.

V ateliéri ô sme mali možnosť koncepčne 
sa venovať dvom hradom, Uhrovcu a Lednici. 
Navzájom sú to akési protipóly vo vnímaní 
podstaty ruinality, jednak svojou veľkosťou, aj 
obsahovým využitím. Hrad Uhrovec, zachovaný 
vo vysokej miere, je inkubátorom a platformou 
získavania poznatkov v oblasti pôvodných sta-
vebných technológií a vzdelávania odborníkov 
v pamiatkovej starostlivosti. Na opačnej strane 
je hrad Lednica, ktorý je unikátnym objektom 
a obľúbeným cieľom turistov, no s výrazne 
menšou mierou zachovania.

Na oboch objektoch sa osvedčilo dlhodobé 
načítavanie priestoru. V prípade hradu Lednica 

sa zvolil prístup novotvarov, ktoré neparazitujú 
a snažia sa splynúť, aby neohrozili a ochránili 
hmotnú podstatu pamiatky. Po niekoľkých 
rokoch konzultácií vznikol návrh, vystavaný na 
racionálnej argumentácii a množstve preverovaní 
možných riešení. V slovenskom kontexte však 
ide o precedens, ktorý vyvolal búrlivú debatu 
medzi odbornou aj laickou verejnosťou. Preto 
Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne v konečnom 
rozhodnutí zmenil svoj prístup a nesúhlasil 
s návrhom. Napriek nemalej vynaloženej snahe 
sa ukázalo, že rozpracúvať objekt v celej hĺbke 
je sizyfovská cesta. Otázkou ostáva, ako má 
architekt pracovať v tomto prostredí – kde 
sú jeho mantinely. Má sa limitovať na vágne 
usmernenia a ustavičné variácie nevhodných 
riešení, aby vznikali architektonické gýče, 
ktoré napoly uspokoja všetkých? Nie!

Slovami priekopníka hradárstva, architekta 
Alfréda Piffla:

„Lidé nepoctiví o nás roztrušují, 
že prý jenom blázni hrady opravují. 
Jenže Don Quijoti, za které nás mají, 
nevlastní už ani Rosinantu v stáji. 
Ale když už to tak u nás musí býti, 
tak nechť Bratislavský hrad jim k zlosti svítí.“

Slovensko je krajina so stovkami hradov v rôz-
nom štádiu deštrukcie. Zaslúžia si našu odbornú 
pozornosť, pretože vytvárajú priestor na vznik 
silnej architektonickej tradície svojej obnovy.

VÝSKUM

← Hrad Lednica – diaľkový 
 pohľad zo severovýchodu
↘ Situácia
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↗ Oceľové schodisko na obytnú vežu 
 a pochôdzne strešné terasy
↖ Lavička – smerovník na náučnom 
 chodníku okolo Lednického brala
← Hradné nádvorie I. – nová hospodárska 
 budova a vstupná brána do bašty
→ Skalný tunel a vstupné priestory v bašte
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Imro Vaško

Rozhovor o minulosti a prítomnosti akademickej kariéry a architektonickej 
profesie, o architektúre, práci, výskume a písaní, o VŠVU a UMPRUM, amerických 
univerzitách a viedenskej Angewandte medzi kolegami a spolupracovníkmi 
Imrom Vaškom a Shotom Tsikoliyom. Shota je Imrov absolvent magisterského 
a doktorandského štúdia na UMPRUM, kolega, s ktorým spoločne vedú ateliér 
A3 na pražskej Vysokej škole uměleckoprůmyslovej, spolupracujú na viacerých 
architektonických, výskumných, výstavných a publikačných projektoch.

Architektúra nie je  
instantná a okamžitá
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Shota Tsikoliya: Rád bych začal rozhovor 
od konce – na jakých projektech v poslední 
době pracuješ? Myslím tím nejen akade-
mickou a publikační činnost, ale i architek-
tonickou praxi.

Imro Vaško: Spolu vedieme ateliér A3 na 
UMPRUM v Prahe, ktorý sa zameriava na testo-
vanie aktuálnych tendencií výpočtovej architek-
túry, robotickej fabrikácie a novej materiality. 
V posledných semestroch sme tak riešili rôzne 
aspekty postantropocénu a nových technológií 
aplikovaných v aktuálnych urbanisticko-archi-
tektonických kontextoch, sledujeme problema-
tiku diskrétneho a spojitého a hekovania prírody, 
zaujíma nás posunutá úloha výpočtového 
architekta – technologická disrupcia… Tento 
semester máme v A3 tému Food & Architecture. 
Na analýzach modernistických riešení kuchýň, 
reštaurácií a trhovísk 20. storočia špekulujeme 
o nových typológiách varenia, verejného 
priestoru a architektúry a v spolupráci s FAMU, 

VŠVU a Jenom Kratochvílom pripravujeme 
inštaláciu v bratislavskej Kunsthalle vo februári 
budúceho roku. Takisto na leto budúceho roku 
pripravujeme medzinárodnú výstavu o kontexte 
súčasnej ekologickej a geopolitickej situácie  
– co-exist, co-act, co-laborate v Galérii UM.

Písanie vnímam ako príležitosť upresňovať svoj 
argumentačný aparát. Naposledy som sa zaoberal 
problematikou generačných typológií hotelového 
biznisu pre Architect+, napísal som niekoľko tex-
tov o tohtoročnom benátskom Bienále architek-
túry, píšem pre ARCH a obnovený časopis Projekt. 
Pracujeme na anglickom preklade Nového 
milénia, čo otvára novú problematiku jazykovej 
mutácie môjho kontextu do inej kultúry.

Spolupracujem s architektmi Šebo-Lichý, 
aktuálne sa kolauduje projekt administra-
tívneho komplexu Galvani Business Center 
GBC5 a sprístupňujeme nový showroom ITB 
Developmentu na prízemí Wallenrodu (všetko 
v Bratislave). Z nových projektov som veľmi 
zvedavý na výsledok vyzvanej súťaže na ústredie 
istej technologickej firmy a na pokračovanie 
projektu výškovej administratívnej budovy 
s parterom kopca a prírody, ktorá prerastá ďalej 

do jej vertikálnej južnej fasády. Navrhli sme tri 
nájomné a rezidenčné vily na exponovanom 
mieste Bratislavy ako poctu štvorcovým pôdo-
rysom víl Dušana Kuzmu, Ferdinanda Milučkého 
a Ivana Matušíka. Riešime prestavbu mestského 
nájomného domu so štruktúrovanou betónovou 
fasádou a v širšom centre navrhujeme figuratívne 
rezidenčné bývanie s atypickými balkónovými 
košmi. A napokon pokračujeme v spolupráci 
s tvojím ateliérom COLLARCH, kde aplikujeme 
technológiu 3D tlačeného betónu a zelenej 
architektúry v realizácii autobusovej zastávky na 
Čerešniach. Paralelne spolupracujem aj so svojím 
ateliérovým tímom z A3 – Veronikou Miškovi-
čovou a Danielom Svitákom na aplikácii kultúry 
zelených rias a multiagentnej tlače robotickým 
ramenom vo vstupných priestoroch Wallenrodu. 
Spolu sme ešte realizovali transformáciu Hole-
šovickej tržnice, kde sme pre UMPRUM vytvorili 
platformu na vystavovanie klauzúr, diplomov 
a sociálny kontakt školy po roku pandemickej 
uzávery. Je toho dosť a robí ma to šťastným…

S. T.: V minulosti jsi byl autorem nebo 
spoluautorem projektů pod značkou IVA 
(Imro Vaško Architekti/Inštitút vizionárskej 
architektúry). Jak se liší tato zkušenost od 
současné spolupráce s ASL (Architekti 
Šebo Lichý)?

I. V.: Názov IVA/Inštitút vizionárskej architektúry 
vznikol ako manifest toho, čomu som sa od 
začiatku kariéry venoval. V osemdesiatych 
rokoch – už počas štúdia – sme sa ako umelci 
v slobodnom povolaní presadzovali realizáciami 
interiérov, scénografií a dizajnu. Po návrate 
z Yalu v roku 1991 som sa naplno začal venovať 
Labarchu na VŠVU, v rámci ktorého som sa 
pokúsil v spolupráci s niekoľkými generáciami 
študentov pracovať na rôznych zadaniach, 
výstavách a súťažiach. Venovať sa naplno aka-
démii a výskumu aj prevádzke architektonickej 
kancelárie bola vtedy veľmi naivná predstava. 
Vytvorenie hybridu môjho mena s tendenciou 
„vytvárania inštitúcií“ bolo pokusom o identifi-
káciu našej tímovej praxe. Termín „vizionársky“ 
ako prihlásenie sa k modernistickým ambíciám 
20. storočia a zároveň nadviazanie na termín 
„experimentálny“ sa mi v tých rokoch javil 
primeraný. Toto označenie som neskôr prestal 

používať z dôvodu absencie nových projektov, 
ukončenia spoluprác a postupnej dezilúzie 
z možností realizovať svoj svet architektúry. 
A napokon, presunom z VŠVU na UMPRUM 
do Prahy som musel formulovať aj svoje nové 
akademické smerovanie. Termín „inštitút“ sa 
vtedy už vyčerpal a prvá dekáda pojem budúc-
nosť (vizionárstvo) preniesla do prítomnosti. 
A potom na základe mojich kritických recenzií 
prišla od môjho bývalého študenta Igora 
Lichého ponuka na spoluprácu s ASL. Získal 
som tak prístup do architektonickej praxe 
s rozvinutým pracovným tímom.

S. T.: Rád bych se tě zeptal na rozhlednu  
na Devínské Kobyle v Bratislavě…

I. V.: Vyhliadková veža na Devínskej Kobyle je pre 
moju spoluprácu so štúdiom Architekti Šebo 
Lichý zásadná a mám z nej radosť. Na začiatku 
ma prekvapilo Igorovo nadšenie riešiť abstraktnú 
ponuku pre komunálneho politika. Pre ASL je 
charakteristické angažovať sa v rôznych aka-
demických a verejnoprospešných projektoch. 
Navyše, sme spoločne viazaní Manifestom ASL, 
jedenástimi bodmi, ktorými sa tvorba ASL riadi. 
Sú to: byť zelený, radikálny, presný, angažovaný, 
provokatívny, náročný, generatívny, urbánny, 
svieži, kontextuálny a konceptuálny, z čoho 
väčšinu rozhľadňa napĺňa. Veža oscilovala medzi 
romantickou inšpiráciou Devínskej Kobyly a radi-
kálnym parametrizmom miesta, ceny a efek-
tívnosti stavby. Zdanlivo dekonštruktivistická 
geometria sa vygenerovala z jedinečnosti polohy 
veže – vyhliadky na tri okolité štáty z troch plošín 
nesených troma stĺpmi zavetrenými točitým 
schodiskom, všetko z bielej, ľahkej a efektívne 
staticky navrhnutej oceľovej konštrukcie, ktorá 
priniesla do estetiky konštrukcie ďalší fenomén 
Bratislavy – trojramenné barokové schodisko. 
Formová paralela morového stĺpu so súčasnou 
covidovou pandémiou roka 2020 bola už len 
ďalší benefit projektu.

S. T.: Tomáš Šebo a Igor Lichý jsou úspěšní 
jako architekti (ASL) a developeři (ITB), a to 
především v oblasti rezidenčních projektů. 
Čím je pro tebe zajímává specifika rezi-
denčních typologií?

I. V.: K ASL som prišiel v stave rozpracovanosti 
projektu Čerešne a už na začiatku som musel 
veľmi korigovať svoje predstavy o navrhovaní 
bývania v parametroch developerských čísel, 
našej sociálnej situácie, kultúry, tradície a lokál-
nej legislatívy. Bývanie a mesto sú dôsledky 
urbanizácie krajiny a typológiou, ktorá hýbe 
modernými dejinami staviteľstva a architektúry. 
Bratislavské rezidenčné projekty ITB, na ktorých 
spolupracujem, majú rôzne mierky, významy 
a rozpočty. Je radosť premýšľať o kvalite bývania 
v reálnych podmienkach. Dôležitým aspektom 
je socializácia verejných priestorov, byť mes-
totvorný a zároveň zelený, vytvárať originálne 
a autentické adresy.

S. T.: Mezi architekty, jež aktivně publikují 
a učí, je populárním klišé fráze, že praxe 
a akademická i teoretická činnost se 
ovlivňují navzájem. Vidíš tam průseky?  
Nebo akademická činnost a teorie můžou 
 či dokonce musí být autonomní?

I. V.: Rozdiel je v porozumení toho, čo vnímame 
ako prax. Ak to je len otázka staviteľstva, reali-
zácií, stavania a prevádzky profesionálnej praxe, 
táto téza je trochu klišé, lebo nezohľadňuje 
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skutočný rozmer problematiky. Dnešný priestor 
architektúry je veľmi široký a multidisciplinárny, 
skončila sa éra architektonických „stars“ 20. 
storočia, 21. storočie rozmazalo profesiu archi-
tekta do širokého spektra činností a schopností, 
komunita sa profesionalizuje fragmentáciou do 
rôznych odborností a všetci pracujú skôr ako 
tím. Dôležitú rolu v tom hrá špecializovaný aka-
demický výskum, ktorý tak musí byť autonómny.

S. T.: Tvoje poslední publikace pohlíží na 
architekturu posledních dvaceti let priz-
matem bienále v Benátkách. Jaké máš teď 
vzpomínky nebo vztah k vůbec prvnímu 
bienále, které jsi navštívil?

I. V.: Moja úplne prvá skúsenosť s Benátkami 
a bienále prišla v sedemdesiatych rokoch 
minulého storočia. Ako stredoškolák, ktorého 
zaujímalo viac umenie než architektúra, som sa 
dostal do lagúny a v rámci umeleckého bienále 
som náhodne videl aj pridruženú inštaláciu 
venovanú architektúre. Moje naozaj prvé 
benátske bienále, ktoré sme už ako študenti 
vnímali veľmi intenzívne, bolo to, ktoré sme 
nemohli vidieť. Strada Novissima nielenže 
objavila pre bienále priestor Arsenale, ale 
postmoderná ulica Paola Portoghesiho s fasá-
dami od slávnych postmoderných architektov 
v nás uvoľnila všetky modernistické zábrany 
a nastala skutočná generačná „otcovražda“, 
keď sme sa naplno stotožnili s novou revo-
lučnou paradigmou. Od deväťdesiatych rokov 
som už začal pravidelne chodiť na všetky 
architektonické aj niektoré umelecké bienále. 

Nahromadená energia a nespokojnosť s tým, 
ako boli interpretované napríklad Holleinove 
tézy v deväťdesiatych rokoch, sa premietli 
do spolupráce so Sandrou Kusou a s Petrou 
Hanákovou na umeleckom bienále v roku 1999 
a potom naplno našou inštaláciou s Mariánom 
Zervanom, Jirkom Ševčíkom, Mirom Marcellim 
a Václavom Bělohradským v roku 2000.

S. T.: Jak na tebe zapůsobilo letošní 
Benátské bienále?

I. V.: Prvá dekáda architektonického bienále 
bola skvelá a orientovaná dopredu, zato ďalšie 
ročníky v druhej dekáde boli pre mňa veľkým 
sklamaním. Boli konzervatívne a egocentrické 
a okrem efemérnosti, minimalizmu a negeo-
metrickej problematiky aktivizmu neprinášali 
profesii zásadne nič nové. Popri týchto 
výhradách boli výstavy výbornou základňou na 
formuláciu vlastných téz. Bienále je najvyššou 
medzinárodnou platformou konfrontácií archi-
tektúr a kto sa neorientuje a nekomunikuje toto 
bienále, ten stráca. Libanonsko-americký kurá-
tor a dekan MIT Hashim Sarkis priniesol tohto 
roku po pandemickej aj historickej pauze do 
Benátok znova abstraktný akademický diskurz. 
Sarkis už pred pandémiou dokázal presne defi-
novať témy dneška a jeho výber aj reakcie krajín 
sú inšpiratívne. Tohtoročné bienále návštevní-
kov buď potešilo, alebo naštvalo. Nepopieram, 
že tých druhých, hlavne od nás, bolo viac.

S. T.: (Skoro) dvacetileté období, které je 
obsaženo v tvé knize, začalo ve znamení 

politické krize a válek v Afghánistánu 
a Iráku. Ještě víc toto období ovlivnila 
finanční krize a následná politika úspor. 
Nové dvacetiletí začíná pandemickou krizí 
a uvědoměním krize environmentální. 
Reflektuje to architektura? Je v architektuře 
místo také na jiné otázky, než rychlé hašení 
těchto čím dál tím větších požárů?

I. V.: Architektúra je komplexná disciplína a vždy 
pracuje s aktuálnou agendou, ktorá ju posúva 
dopredu. V minulosti najväčší progres architek-
tonického rozvoja vyplával z kríz a externých 
vnemov a aj súčasná kríza sa stáva veľkou 
výzvou na hľadanie nových riešení. Hasenie 
požiarov je politická zodpovednosť, no súčasná 
architektúra a agenda dnešného akademického 
výskumu prinášajú množstvo podnetov a nové 
technologické, materiálové, metodologické 
a optimalizačné riešenia. Architektúra nie je 
instantná a okamžitá, zo svojej podstaty je to 
pomalá disciplína, ktorej generovanie a rea-
lizácia sú cielené a plánované. Práve konzum 
a rýchla spotreba sú príčinami globálneho 
„prehrievania“ krajiny, ale aj spoločnosti, 
no skúsenosti z architektonickej presnosti, 
inovácie a precíznosti môžu prispieť k zmene 
nášho správania a zodpovednosti. Rok 2020 je 
aj pre architektúru veľkou výzvou pri revízii jej 
doterajšej agendy.

S. T.: Již od revoluce učíš na různých školách. 
Kromě tvého dlouhodobého působení na 
VŠVU a UMPRUM jsi také učil a studoval 
v Americe. Jak vzpomínáš na tuto zkušenost?

↑ Riasy pre showroom ITB. 
 Autori: V. Miškovičová, D. Sviták, A. Varga.  
 Spolupráca: Architekti Šebo Lichý, I. Vaško
↗ Revitalizácia Šafárikovho námestia 
 a Fajnorovho nábrežia v Bratislave. 
 Autori: I. Vaško, S. Tsikoliya, L. Tsikoliya
→ Autobusová zastávka Čerešne. 
 Autori: COLLARCH – S. Tsikoliya, O. Janků. 
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I. V.: Mal som šťastie, že v turbulentných rokoch 
radikálnych politických zmien som ihneď po 
nástupe na VŠVU dostal Fulbrightovo štipendium 
na Yale School of Architecture, kde sa len potvr-
dili moje tézy experimentovania a laboratória. Na 
začiatku deväťdesiatych rokov vrcholilo preddi-
gitálne analógové obdobie navrhovania. Zadania 
boli špekulatívne, vizionárske a abstraktné, aka-
demický diskurz a kritiky boli na rozhraní umenia 
a filozofie a domy, ktoré študenti navrhovali, boli 
veľmi vzdialené od prevládajúcich neomoder-
nistických a postmodernistických konceptov 
u nás v Československu aj v Európe. Vzápätí 
po mojom odchode z USA naštartoval vtedajší 
dekan Columbia School of Architecture Bernard 
Tschumi digitálne „paperless studio“, ktoré 
začalo totálne novú éru profesie. Túto zmenu 
mohol vtedy vytvoriť len americký akademický 
systém inovácií. Boli pri tom aj začínajúci mladí 
architekti Zaha Hadidová, Hani Rashid a Greg 
Lynn, ktorí neskôr v deväťdesiatych rokoch 
začali pôsobiť na Angewandte vo Viedni, meste, 
ktoré historicky zohralo významnú rolu v prog-
resívnych tendenciách celého 20. storočia. Táto 
možnosť byť cez fulbrighta aj Bratislavu a VŠVU 
nablízku takýmto zmenám v New Yorku aj vo 
Viedni bola pre mňa určujúca a moderuje moje 
akademické pôsobenie až doteraz.

S. T.: Americké školy jsou odlišné od  
těch evropských a ještě více od středo-
evropských. Nejde jen o větší finanční 
prostředky a zázemí, ale i o jiný vztah  
mezi praxí a akademií, mezi studenty 
a pedagogy a částečně i o odlišné ambice 
a očekávání studentů. Jak se to promítá  
ve výuce architektury?

I. V.: Americké univerzity sú väčšie, profesio-
nálnejšie, súťaživejšie a, paradoxne, veľakrát 
aj staršie. Vzdelávanie v USA však nevychádza 
z historickej tradície a spoločenskej zotrvač-
nosti, ale z tvrdej potreby presadiť sa a mať 
úspech, čo je aj genokódom amerického sna. 
Preto si myslím, že hoci sú americkí študenti 
spočiatku často menej intelektuálne vybavení 
a profesionálne zruční, čas, peniaze a príležitosti 
ich nútia maximalizovať nasadenie a takisto 
vytvárať väčší tlak na kvalitu akademického 
systému. Dnes mám viac informácií sprostred-
kovane od úspešných slovenských architektiek 
Dany Čupkovej a Mirky Brooks, ďalej Petra 
Steca, priateľov z Angewandte Daniela Pere-
za-Lopeza, Stefana Grubera alebo Matiasa 
del Campa, ktorí zaujímavými výskumnými 
agendami na renomovaných univerzitách 
len potvrdzujú tézu odlišnosti a progresie 
amerických škôl. Rozdielnosť v európskom 
meradle vidieť na otvorenej výskumnej agende 
takých škôl, ako sú Angewandte, Bartlett, ETH, 
IAAC a niekoľko málo ďalších. Mám osobné 
skúsenosti z najlepších rokov predtrumpovskej 
Ameriky z prednášok, workshopov, kritík alebo 
z učenia na RISD – všade bola evidentná osobná 
zodpovednosť študentov aj pedagógov.

S. T.: Ovlivnily tyto zkušenosti tvé ateliéry  
na VŠVU a UMPRUM?

I. V.: Labarch bol spočiatku intuitívny a expe-
rimentálne voľný a bol motivovaný osobnou aj 
americkou skúsenosťou a neskôr podporený 
intenzívnejšími kontaktmi s Viedňou a ústre-
tovosťou Wolfa Prixa, Grega Lynna, Michaela 
Sorkina, Hernána Diaza Alonsa a Reinera Zet-
tla, sledovaním ateliérov Haniho Rashida a Zahy 
Hadidovej, kde bol veľkým prostredníkom 

výmeny Jan Tabor. Skúsenosť s A3 na UMPRUM 
je už iná, globálne sa vygenerovala nová agenda 
výpočtového navrhovania, robotickej fabrikácie 
a materiality. Prevádzka nášho ateliéru už fun-
guje inak, ale stále na platforme akademického 
výskumu. Profesionalizujú sa nielen podmienky, 
ale aj nároky na vzdelanie, ty sám už máš široké 
skúsenosti z doktorátov na UMPRUM aj na 
ITKE v Stuttgarte u Achima Mengesa. Aj s dok-
torandmi je nás na moderovanie zadaní viac, 
v Bratislave som trinásť rokov ani nemal asis-
tenta. Vertikálny ateliérový systém na UMPRUM 
umožňuje previazať náš doktorandský výskum 
so zadaniami ateliéru, vďaka čomu vzniká veľká 
pestrosť skúmaných okruhov. V Bratislave som 
sa neinštitucionálne spájal s Marianom Zerva-
nom a Monikou Mitášovou, v Prahe tvoria náš 
tím okrem teba, ktorý učíš aj na Archipe, nielen 
doktorandi, ale aj školou platení postmagistri 
ako David Kovařík a teraz Daniel Sviták. Dok-
torand Jano Pernecký už prednáša na londýn-
skom Bartlette a barcelonskom IAAC a Veronika 
Miškovičová paralelne učí na VUT v Brne, čo je 
už skutočne široký profesionálny tím.

S. T.: Tvůj první ateliér na VŠVU se jmenoval 
Labarch, série výstav ve spolupráci s Mar-
tinem Gsandtnerem a GJF se jmenovala 
Bienále experimentální architektury. Několik 
projektů, jež vznikly na UMPRUM včetně 
Platforem akademické architektury, se také 
odvolávají na vědecko-výzkumnou termi-
nologii. Jaká je role výzkumu v architektuře 
a především ve tvé architektuře?

I. V.: Po niekoľkoročnej atypickej dizajnérsko-ar-
chitektonickej praxi po škole v osemdesiatych 
rokoch, keď sme ako výtvarníci v slobodnom 
povolaní neboli ani architektmi v socialistic-
kých projekciách, ani ideologickými umelcami 
a robili sme svoj postmoderný experimentálny 
dizajn, som v roku 1990 využil príležitosť ďalej 
rozvíjať „revizionistickú“ polohu architektúry 
cez prizmu experimentovania. Aj na základe 
skúsenosti s navrhovaním, ktorá vychádzala 
z autorského aj tímového skúmania a testovania 
rôznych experimentov, som si definoval víziu 
vertikálneho ateliéru na VŠVU ako Laboratórium 
architektúry. Americká akademická pôda hlavne 
na „Ivy League“ univerzitách bola presiaknutá 
abstraktným myslením a vedecko-výskumnou 
terminológiou. Táto americká skúsenosť 
a dôvera, ktorú som od bývalých rektorov na 
VŠVU Jozefa Jankoviča a Štefana Šlachtu dostal, 
mi veľmi pomohli moderovať výskumnú archi-
tektonickú platformu na akadémii. Po príchode 

na UMPRUM sa tieto možnosti ešte viac rozšírili 
nielen vďaka veľkosti a atraktívnosti Prahy, ale 
aj výraznejšej výskumnej profilácii niektorých 
európskych škôl a inštitúcií. Všetky naše – ate-
liérové, tvoje aj moje – projekty, ktorým sa teraz 
venujeme, nadväzujú na naše výskumy. Tvoja 
inštalácia dizertačného projektu v Galerii Jaro-
slava Fragnera alebo inštalácia na Čerešniach, 
aplikácia výskumov našich študentov pre ITB 
Development, spolupráca s COLLARCHOM na 
zastávke MHD, zrealizované prezentácie A3 na 
Designbloku v Prahe, na Design Weeku v Miláne, 
na Ars Electronica v Linzi, náš súťažný návrh 
Krajina naplavenín v Bratislave, participácia na 
študentských vývojových projektoch autoumý-
vačiek alebo pavilónov – to všetko sú príklady 
aplikovaného ateliérového výskumu do praxe.

S. T.: UMPRUM a v menší míře Vídeňská 
Angewandte fungují na principu mistrov-
ských ateliérů, v němž převážně jeden 
profesor či profesorka připravují studenta 
po celou dobu výuky. VŠVU, ale i jiné školy 
tento systém opouštějí. Jaký má mistrovský 
systém podle tebe potenciál? Má se výuka 
umění proměnit ve smyslu menší vertikální 
hierarchie a větší role networkingu?

I. V.: Myslím si, že by mohli vedľa seba existovať 
rôzne druhy škôl. Problematika vertikálneho 
„majstrovského“ ateliéru je veľmi komplexná 
a neexistuje všeobecne platná téza ideálneho 
architektonického vzdelávania, práve naopak, 
medzinárodné školy sa profilujú na základe 
tendencií aj tradícií, individuálnych možností 
a konkrétneho smerovania. Architektúra na 
UMPRUM je akademická škola so stredoeuróp-
skou tradíciou (Viedeň, Berlín, Budapešť, Praha, 
Bratislava…), ktorej model sa aplikoval aj na 
partnerskej škole UMPRUM RISD v USA. Podobnú 
transformačnú genézu v nedávnej súčasnosti 
absolvovala aj viedenská Angewandte, kde 
podobne ako u nás zmena vedenia majstrov-
ských ateliérov prechádzala turbulentným 
vývojom. Ak v súčasnosti vzniká nová škola alebo 
je vôľa a potreba radikálnej systémovej zmeny 
z dôvodu opotrebovania, slabej energie a stag-
nácie, určite sa prihováram za networkingový 
model, ktorý je aktuálny, prispôsobivý a kopíruje 
logiku fungovania dnešnej spoločnosti aj 
praxe. Dnešný individualizovaný svet pozostáva 
z množstva komponentov vzájomne poskla-
daných do jedinečných formácií. Tak by malo 
fungovať aj vzdelávanie, kde si podľa schopností, 
záujmu a potrieb každý môže nakonfigurovať 
svoj osobnostný profil.
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Recenzia 
Róbert Bakyta 

V poslednom čase sme si zvykli, že súťaženie 
architektonických návrhov je pomerne atrak-
tívny a často využívaný nástroj, ako získať 
odpoveď na architektonický problém, popritom 
byť transparentný a urobiť si aj dobré PR.

Súťaž na nábrežie v Námestove bola koncipo-
vaná ako viackolová, neanonymná. Tento podľa 
môjho názoru dobrý koncept bolo možné zvoliť 
aj vzhľadom na cenu obstarávaných služieb. 
Víťaz súťaže bude návrh dopracúvať do formy 
urbanistickej štúdie, ktorá sa stane záväzným 
podkladom územného plánu zóny riešenej 
oblasti. Súťaž bola teda z tohto pohľadu konci-
povaná ako projektová.

Pôvodným zámerom mesta bolo odpredať 
pozemky developerovi, no zároveň nájsť nástroj, 
ako ho zaviazať vybudovať rekreačnú plochu 
nábrežia, pričom formou súťaže chceli nájsť 
odpoveď. Toto je zo strany mesta – vzhľadom na 
absenciu akejkoľvek racionálnej debaty ohľadom 
výstavby bytov na úrovni štátnej správy – abso-
lútne pochopiteľné. Spolu s architektmi z 2021 
sa tak zaoberali touto otázkou. Zadanie sa teda 
kreovalo postupne spolu s výberom uchádzačov. 
Tí okrem portfólií dokladujúcich ich odbornú 
skúsenosť zasielali v prvom kole aj profesijný 
prístup k téme.

Porota sa skladala (veľmi správne) z architektov 
poznajúcich svet developerského prostredia, 
takisto však boli prítomní špičkoví architekti 
českej scény zaoberajúci sa tvorbou krajiny. 
Zastúpenie mali aj odborníci z oblasti dopravy, 
správy Oravskej priehrady a správy priľahlej 
CHKO. Ukázalo sa, že spolu so zástupcami 

mesta sa tak podarilo založiť dobrý diskurz 
vedúci ku kvalitnému výsledku.

Veľmi dôležité bolo stretnutie vybraných 
uchádz-ačov v druhom kole, ktorí spolu s pred-
staviteľmi mesta presnejšie rozobrali problémy, 
absolvovali obhliadku lokality a celé zadanie sa 
aj na základe vybraných profesijných prístupov 
spresnilo. Ide bezpochyby o dobrý model, ktorý 
zbytočne nezaťažuje potenciálnych uchádzačov 
s neistým postupom a ktorý zároveň predpo-
kladá adekvátne ohodnotenie postupujúcim 
tímom. Najmä však vytvára priestor na tvorivý 
dialóg. Ten sa naplno rozvinul približne po 
dvoch mesiacoch práce, keď dostali vybrané 
tímy priestor prediskutovať svoje návrhy 
s porotcami. Posledné stretnutie sa už odohrá-
valo nad dopracovanými návrhmi a nieslo s 
a v znamení výberu toho najlepšieho.

Kým prvé dva ocenené návrhy pracovali s prin-
cípom akýchsi otvorených blokov, tretí návrh 
využíva metódu solitérov. Porotu presvedčila 
najmä schopnosť víťazov „vytvoriť robustný 
koncept riešenia územia, ktorý sa javí ako 
flexibilný pre parciálne zmeny, ktoré je možné 
očakávať pri jeho dopracovaní a implemen-
tácii, pričom je predpoklad, že si bude vedieť 
zachovať svoj teraz prezentovaný charakter 
s jeho pozitívami.“ Ja osobne oceňujem aj veľmi 
konkrétnu prácu s architektonickým detailom 
a fakt, že návrh kolektívu Kataríny Fejo, Tomáša 
Hanáčka a Kataríny Glonekovej Ďurišovej nezostal 
len v schematickej rovine a autori ukázali poten-
ciál dopracovať svoj návrh.

Teraz musí samospráva nájsť spôsob, ako ďalej 
postupovať s developmentom oblasti. Nie je 
to ľahká úloha, no určite by bolo skvelé, keby 

formou dotácií či fondov vedeli celú vec zastrešiť 
sami. Pre zvyšok Slovenska by to bol nepochybne 
pozitívny signál a sebavedomé gesto. Keďže 
poznám pozadie súťaženia z oboch strán, 
uvedomujem si, o aký tenký ľad často ide.  
Ak predpokladám, že dobré zadanie (aj úplne 
banálne) dokáže kreatívneho architekta zaujať, 
potom úspech každej architektonickej súťaže 
stojí a padá jednak na kvalite porotcov a ich 
vzájomnej ochote diskutovať, no aj na miere 
zaťaženia, ktoré kladieme na plecia potenciál-
nych súťažiacich. Myslím si, že tento balans tím 
2021 v tomto prípade zvládol, o čom vypovedá 
počet záujemcov o súťaž (29), no aj kvalita 
samotného víťazného návrhu.

Pre nás všetkých, čo sa na súťažiach akokoľvek 
podieľame, i pre vyhlasovateľov, kultúrnu obec 
a spoločnosť je vôbec dôležité, aby sa táto 
a každá iná architektonická súťaž aj jej výsledok 
nestali len akýmisi marketingovými nástrojmi. 
Mesto Námestovo tak stojí pred neľahkou 
úlohou pretaviť množstvo kreatívnej energie 
do budúcich, správne fungujúcich mestských 
regulatívov v podobe dobre spracovaných 
územno-plánovacích nástrojov. Osobne si veľmi 
želám, aby sa im to, výhradne v spolupráci 
s víťazným tímom, podarilo.

Róbert Bakyta vedie ateliér BAKYTA ARCHITEKTI,  
spolupracuje s ateliérom BKPŠ, pôsobí ako asistent 
vo vertikálnom ateliéri Kusý/Paňák na FAD STU,  
spolu s Braňom Šarmírom sa venuje organizácii 
architektonických súťaží.

Nábrežie Oravskej priehrady má v Námestove osobitú pozíciu. Pred napustením 
priehrady tu bola časť centra a mnohí toto miesto dodnes vnímajú ako 
epicentrum mestského života. Je tu amfiteáter, zopár podnikov, kde sa stretáva 
najmä mládež, detské ihriská, skejtpark, parkúrové a workoutové cvičiská 
a známe Účko, priestor na sedenie pri vode. Chodí sa sem na prechádzky, so 
psami a najmä k vode. Nábrežie je teda intenzívne využívané, no zároveň dodnes 
koncepčne neuchopené územie bez adekvátnej identity a jasných pravidiel 
výstavby. Staršie urbanistické štúdie stratili aktuálnosť, a tak sa mesto Námestovo 
rozhodlo vypísať súťaž s cieľom získať návrh, ktorý zúročí mestotvorný potenciál 
nábrežia a prinesie kvalitnú a zároveň realistickú víziu jeho premeny. 

Porota
Oliver Sadovský, Ladislav Nagy, Milan Hubík  
(za vyhlasovateľa), Ondřej Hofmeister (CZ), Zdeněk  
Sendler (CZ); náhradníci – Soňa Medvecká (za 
vyhlasovateľa), Martin Berežný 

Priebeh
Dvojkolová neanonymná súťaž. Do prvého kola predložilo 
referencie 29 ateliérov, z ktorých porota vybrala troch 
finalistov. V druhom kole vybrané tímy po konzultácii 
s porotou a expertmi predstavili svoje návrhy.
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1. cena

BETWEEN ARCHITECTURE & URBAN DESIGN 
Tomáš Hanáček, Katarína Fejo,  
Katarína Ďurišová
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2. cena

NÁMESTOVO - TRANSFORMÁCIA NÁBREŽIA, 2021, BÁLEK ARCHITEKTI S.R.O., ING. ARCH. MICHAL BÁLEK, ING. ARCH. MARTINA BÁLEKOVÁ, ING. ARCH. VAVRINEC KENDERA, ING. EVA BURIŠOVÁ, ING. PETER LIŠČINSKÝ

lodenicacyklochodník

spúšťanie lodí

osobný prístav

spúšťanie lodí

PG / 65 PG / 65 PG / 60 PG / 55

PG / 97podzemná garáž (PG) / 44

cyklostojiská

asfalt - nepriepustný povrch

betónová dlažba - polopriepustný povrch
kamenná dlažba - polopriepustný povrch
mlat - priepustný povrch
drevený povrch
podzemný parking / 386
povrchový parking / 375

asfalt/ cyklochodník - nepriepustný povrch

šport /osobný prístav

šport / lodenica

šport / rekreáciašport / rekreácia

2/ aquacentrum

3/ služby+apartmány+
rekreácia

verejné priestranstvo

6/ obč. vybavenosť+administratíva

4/ obč. vybavenosť

7/ obč. vybavenosť+administratíva

5/ apartmány+rekreácia 8/ bývanie+služby

9/ bývanie+služby

10/ bývanie+služby

11/ bývanie+služby

12/ rekreácia+služby

1/ zázemie pre
vodné športy

2/ ubytovanie hotelového
typu

±0,000=607,50 m n.m.

+13,000

-3,900=603,90 m n.m.

+15,000

Schéma funkcie a prevádzkySchéma dopravy a spevnených plôch

Axonometria

Rez územím     M 1:1000

Dopravné riešenie

Hlavným bodom dopravného riešenia je vytvorenie paralelnej podružnej komunikácie s cestou 1.
triedy. Od kruhového objazdu pri kostole sú v územnom pláne navrhnuté dva vjazdy, ktoré
rešpektujeme a v návrhu úprav cesty 1/78 tiež navrhujeme odbočovacie pruhy.

V projekte sa počíta so zvýšenou koncentráciu statickej dopravy. Pod šiestimi navrhovanými objektmi
sa nachádza podzemný parking, v ktorých sa nachádza spolu 386 parkovacích státí. Ďalšie
parkovacie kapacity sú situované na povrchu pozdĺž obslužnej komunikácie a v obytných uliciach
medzi blokmi, kde je naplánovaných spolu 375 státí.

Parkovacie miesta sú navrhnuté po obvode celého územia nenápadne s alejou stromov. Výhodou
tohto riešenia je, že sa nevytvára veľká parkovacia plocha, ale statická doprava je rovnomerne

 rozmiestnená v popredí navrhovaných objektov, čo zvyšuje obslužnosť jednotlivých prevádzok.

V návrhu uvažujeme aj s novým cestným prepojením s križovatkou do rekreačnej oblasti Studnička,
ktorá je pokračovaním obslužnej komunikácie.

Vedenie cyklotrasy sa pridŕža riešenia územného plánu a dopravného generelu. Návrh cyklotrás
počíta aj s vybudovaním niekoľkých cyklostojísk na nábreží a pri objektoch.

Pri zvýšení intenzít je možné na dvoch križovatkách inštalovať svetelnú signalizáciu. Pre prejazd
mestom by mohla byť zavedená zelená vlna, čím by bol priechod pre tranzit plynulý a zvýšila by sa
tým bezpečnosť účastníkov premávky.

Bilancie projektu

Bývanie ……………………………………………………… 9 349  m2   / 120 bytov
Apartmány……………………………….…………………... 4 765 m2    / 65 apartmánov
Kancelárske priestory……………………………………….6 406  m2
Obchodné priestory a služby……………………………...10 448  m2
Šport a rekreácia………………………………………….…4 167   m2
Spolu                                                                               35 135  m2

Parkovanie………………………….375 NPM + 386 PPM = 761 PM

Plochy verejnej zelene.................... 23 028 m2
Asfaltové plochy...............................8 740 m2
Spevnené plochy.............................22 573m2
Cyklochodníky...................................3 064m2

V projekte nábrežia predpokladáme vznik až 150-200 pracovných miest v turistickom ruchu, administratíve
a súvisiacich odvetviach.

Námestie

BÁLEK ARCHITEKTI 
Michal Bálek, Martina Báleková, Vavrinec 
Kendera, Eva Burišová, Peter Liščinský
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SÚŤAŽ

N/A
Benjamín Brádňanský, Vít Halada,  
Michal Marcinov



72 MESTO

STANICA NIVY

Autobusová stanica Mlynské nivy v Bratislave od 
architektky Valérie Triznovej slúžila Bratislave 
tridsaťštyri rokov. Pozostávala zo všetkého, čo 
prináleží typológii stanice, a neskoromodernis-
tickou formou rozhodne neurážala ani zarytých 
odporcov stavieb minulého režimu. Hlavnú 
funkciu plnila adekvátne aj vďaka vhodnej polohe 
v rámci mesta. Tridsaťštyri rokov nepredstavuje 
dlhý život stavby. Napriek tomu sa nedávno 
v pomernej tichosti rozhodlo o jej zbúraní. 
Prekvapila ma takmer nulová reakcia zo strany 
(aj odbornej) verejnosti na tento urýchlený počin. 
Myslím si, že aj keby sa nejaká lastovička ozvala, 
rýchlo by narazila na argumenty o zanedbanej 
fasáde, neatraktívnom foyeri plnom ad hoc 
náplastí, málo využívanom nadchode k nástu-
pištiam alebo dokonca nepríjemnom močovom 
odore v podlubí bočných vstupov stanice. Bolo 
by naivné predstierať, že pôvodná stanica bola 
bezchybná. No drvivá väčšina problémov sa dala 
odstrániť renováciou a dobrým manažmentom. 
Bratislava však prahla po novosti. A v septembri 
tohto roku sa jej (po ročnom pandemickom 
zdržaní) dočkala.

Novú autobusovú stanicu na pôvodnom mieste 
dnes pohlcuje stavebná činnosť najextrémnejšie 
sa meniacej časti hlavného mesta. Na území býva-
lých industriálnych zón zabudnutia vyrastajú veže 
predbiehajúce sa v počte podlaží. Na pôde, ktorá 
susedí s historickým stredom mesta, avizuje dravý 
marketingový duch príliv kapitálu a vznik nového 
mestského centra. Je to možno akýsi akt Brati-
slavy túžiacej vymazať nálepku provinčnosti, a tak 
tu stavebná činnosť aplikuje korporátne popie-
ranie ľudskej mierky a kolektívnej pamäti. Nová 
stanica nemá inú možnosť len v dravom slohovom 
jazyku pokračovať. A tak novostavba Nivy svojím 
výrazom lichotí rovnako mladým susedom. Na 
rohu hlučnej križovatky sa dokonca hrdo vypína 
do mrakodrapovej výšky. Síce nepresvedčivou, 
mechanicky generovanou hranolovou formou,  
ale s prívlastkom „najvyššej na Slovensku“.

„Najväčšie stavenisko v Európe, hmotnosť mate-
riálu až 6 000 ton, 9 631 m2 stenového deb-
nenia, položených 11 600 m2 gresovej dlažby, 
použitých 146 414 m3 betónu, toto sú (nové) 
Nivy.“ Týmito exaktnými ciframi vítajú prvých 
návštevníkov potlače zadebnených prázdnych 
retailových priestorov novej budovy. Vidieť, že 
tvorcovia objektu sa svojím stavebným poči-
nom hrdia. Je to oprávnené, veď v konečnom 
dôsledku naozaj ide o obdivuhodné množstvo 
vyprodukovanej energie. Ospravedlňte ma, ale 
neviem oceniť architektúru na základe excelov-
skej tabuľky. V dnešnej dobe, ktorá už prekonala 
modernistickú adoráciu nového a kvantifiko-
vateľného „progresu“, sa nedokážem ubrániť 
úvahám o vnímaní stavby v širšom kontexte 
mesta, celkovej funkčnosti objektu, dlhodo-
bej udržateľnosti a vlastne aj o elementárnej 

susedskej ľudskosti. Preto vedome nechcem 
recenzovať jej architektonické výrazové pro-
striedky, a tak vyhodnotenie, či autorský kolektív 
Siebert + Talaš (v spolupráci sú štúdiom Benoy, 
pozn. red.) adekvátne pretavil inšpiráciu vodným 
korytom Dunaja a riečnymi kameňmi do budovy, 
ponechám na iných. Robím tak z dvoch dôvodov. 
Po prvé, týmto krokom by som sa dostala na 
tenký ľad intersubjektivity a po druhé, stavba 
ponúka oveľa pozoruhodnejšie otázky o svojej 
celkovej spoločenskej a urbánnej hodnote.

Je to vôbec autobusová stanica?  
Ako by povedal Robert Venturi a Denise Scott 
Brownová, buď hľadám kačku, alebo nápis 
kačka na škatuli, v ktorej sa nachádza kačka. 
Stanice sú presne tou typológiou, záchytnými 
bodmi, ktoré musia spĺňať isté atribúty na 
rýchlu orientáciu v meste. Z perspektívy 
človeka na zemi však táto stavba nikde 
nevypovedá o tom, že ide o budovu stanice, 
a tak sťažuje rýchlu podvedomú orientáciu 
k nej. Mohol to poistiť aspoň explicitný nápis 
Stanica na fasáde, ale aj ten úmyselne chýba. 
Perón svojej medzimestskej linky nakoniec 
nájdete v podradnom suteréne. Do podzemia 
vás navedie nevhodne zvolený komunikačný 
systém dimenzovaný pre ľudí, čo majú času 
nazvyš. Používateľa autobusových spojov vedie 
skôr na chodníčky blúdenia medzi obchodmi 
a prevádzkami so spodnou bielizňou a dar-
čekovými baleniami ruží. Inferiórna poloha 
nástupíšť navyše znamená násilné prekoná-
vanie vertikálnych bariér, čo je samo osebe na 
dopravnej stanici funkčné ad absurdum.

Je to teda shopping?  
Ak stavba nevykazuje znakovosť stanice, potom 
určite spĺňa kritériá shopping centra. Príklady 
z mnohých miest vo svete dokazujú popularitu 
spájania dopravných hubov s obchodnými, 
retailovými prevádzkami. Kúpa tovaru sa 
prevažne deje pozdĺž každodenných trás spot-
rebiteľa. Nakupovanie zvyčajne nie je primárnym 
cieľom cesty. Deje sa počas presunu medzi 
zónami práce, domova, školy alebo oddychu. 
Spojenie shopping centra s autobusovou 
stanicou nemusíme odmietať. Prečo tu však 
vnímam spojenie stanice so shoppingom ako 
problém? Lebo odsunutím stanice do pivnice 
sa dehonestuje jej úloha dopravnej brány do 
metropoly, a aj preto, lebo ani svoju funkciu 
„súčasného“ mestského shopping mallu vlastne 
neplní zodpovedne. Anna Beata Háblová vo 
svojej knihe Města zdí kritizuje negatívne vplyvy 
nezodpovedne produkovaných shoppingov 
implementovaných nasilu do zabehnutého 
mestského prostredia. Pripomína aj to, že 
obchodné priestory sa vždy podieľali na rozvoji 
mesta, dokonca ho iniciovali, a tak ponúka 
krátky návod, ako ich navrhovať zodpovedne. 
Jej receptár na kvalitný mestotvorný shopping 

stanovuje šesť základných bodov¹, ktoré sa 
musia dodržať, aby sa vytvoril skutočne zmyslu-
plný objekt. Nivy sa venujú len trom z nich  
a aj to len okrajovo.

Čo je teda ten dom zač?  
Priznávam, že stavba na prvý dojem vo svojom 
vnútri mimoriadne baví. Je rozsiahla a pre-
motivovaná, až pôsobí ako preliezačka pre 
dospelých. Jej vizuálna a funkčná heterogénnosť 
a zdanlivá nepredvídateľnosť spôsobujú usta-
vičné vťahovanie prvonávštevníka do skúmania 
jej priestorov. Pripomína mi pavilón na EXPO 
2000 od MVRDV. Jeden z najpopulárnejších 
a najnavštevovanejších objektov svetovej výstavy 
spred dvadsaťjeden rokov ponúkal podobné 
zážitkové nadšenie z prežívania šiestich rôznych 
atmosfér krajinných ekosystémov Holandska. 
Moja fascinácia týmto domom-burgerom sa 
opäť dostavila, keď som na nedostupnom 
treťom poschodí Nív objavila za prázdnymi 
pláňami širokých chodieb nelogicky umiestnenú 
farmársku tržnicu. Bola poloprázdna, no všetko 
bolo prichystané na nápor konzumentov. Kým 
holandský pavilón bol postavený dočasne na 
ohúrenie a ako výstavný priestor mohol byť 
opodstatnene nezmyselný, v Nivách sa neviem 
ubrániť pocitu neistej budúcnosti veľkolepo 
dimenzovaného priestoru, ktorý z praktickej 
stránky už v začiatkoch zaostáva. Oproti umne 
skomprimovanému burgeru z Hannoveru tak 
Nivy pôsobia skôr ako nestráviteľná torta, ktorú 
s dobrým úmyslom piekla Mačička a Psíček zo 
známej Čapkovej rozprávky.

Komu je vlastne tento dom určený?  
Vyzývavo láka k sebe solventných návštevníkov 
a užívateľov. Snaží sa priťahovať človeka, ale 
potom s ním sadisticky priestorovo manipuluje.² 
Hrdí sa „parkom“ na streche s verejne prístup-
nými výhľadmi, ktoré bez všetkej irónie pova-
žujem za najväčšiu kvalitu komplexu (krajinné 
riešenie: BDP, 2ka, Terra Florida, pozn. red.). 
Nepochopiteľne však otočí strešné lavičky chrb-
tom k panoráme mesta, aby smerovali k fádnej 
stene podlažia vzduchotechniky. Príručné stolíky 
s USB nabíjaním pri lavičkách jasne vypovedajú 
o tom, že domu záleží skôr na človeku s pohľa-
dom upriameným na malú obrazovku smartfónu 
ako na komplexné mesto a jeho fyzické prostre-
die. Vrcholom rozporuplnosti sú reproduktory, 
ktoré tu uprostred veľkomestského hluku 
a bzučania chladiacich jednotiek prehrávajú 
„upokojujúce“ zvuky prírody.

Aký význam má táto stavba pre mesto?  
Áno, spĺňa isté očakávané náležitosti, potom 
však neguje zabehnuté správanie lokality. Svojou 
nevhodnou mierkou a totálnou absenciou 
otvoreného parteru uberá najbližšiemu okoliu 
na kvalite. Jedna z najcennejších obytných štvrtí 
(500 bytov) má zrazu za suseda opulentnú 

FOTO: MIRO MINCA
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pevnosť bez nevyhnutného exteriérového pred-
polia alebo voidu na zmiernenie svojej nadroz-
mernosti. Tento nedostatok voľného priestran-
stva mohol byť napríklad vyvážený v rámci 
širšej koncepcie zóny využitím bulvárnej ulice 
Mlynské nivy ako vzácnej rozsiahlej nezastavanej 
plochy na pešiu zónu s atribútmi, ktoré prináležia 
námestiu alebo mestskému parku. Odstavenie 
tejto dopravnej tepny na niekoľko rokov nezna-
menalo kolaps metropoly. Nedostatok systé-
movej fantázie na strane mesta, developerov 
a regulatív uprednostňujúcich automobily však 
výrazne obmedzil akýkoľvek nadhľad na získanie 
možných riešení ozdravenia lokality pre nemoto-
rizovaných a pobytových užívateľov.

Ťažko zhrnúť do pár viet komplexnosť urbán-
neho a spoločenského problému, ktorý stavba 
predstavuje. Už v čase vzniku je otázna jej 
funkčná pochabosť a prevádzková udrža-
teľnosť. Nevhodná mierka, nenadväznosť na 
existujúce okolité urbánne štruktúry a krátko-
dobá materialita s veľmi otáznou schopnosťou 
dôstojne zostarnúť sú vážne výkričníky, ktoré 
nie je možné prehliadať. Na jednej strane obdi-
vuhodné množstvo preinvestovanej práce na 

jej uskutočnenie, na druhej strane neuvážené 
plytvanie touto energiou na realizáciu nezmys-
lov, ktoré bude v dohľadnom čase nutné riešiť 
a nákladne prevádzkovať.

Bratislava zbytočne prišla o schopnú autobusovú 
stanicu, aby získala ďalšie nablýskané shopping 
centrum s výhľadmi na okolité mrakodrapy. 
Shopping, ktorý pravdepodobne rýchlo omrzí… 
Len či nadvýkon tohto činu v dnešnej dobe klima-
tickej pohotovosti dokáže byť vôbec obhájiteľný. 
A či vôbec ako obyvatelia mesta o takýto nad-
produkt stojíme. Nie je už načase uskutočňovať 
v Bratislave skôr uvedomelé, dlhodobé a zodpo-
vedné rozhodnutia vo výstavbe ako márnotratné 
výstrely doháňajúce pozlátku západu?

 

1 Základné princípy mestotvorných 
obchodných centier podľa knihy sú:  
1. prepojená uličná sieť, 2. investícia do 
verejného priestoru, 3. pešia (pohodlná) 
dostupnosť, 4. multifunkčnosť,  
5. vhodná mierka, 6. funkčný parter

2 Hannelore Schlafferová vo svojej knihe  
City: Život v ulicích plánovaného města 
opisuje moc shopping centier nad  
ľuďmi nie skrz násilné vládnutie, ale práve  
cez zvádzanie

Rea Dilhoffová, absolventka Katedry architektonickej 
tvorby VŠVU a Strelka Institute for Media, Architecture 
and Design v Moskve; zaoberá sa zážitkovými priestormi, 
disneyfikáciou, tematizáciou a mallizáciou miest.
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FESTIVAL POCTIVEJ PRÁCE 

S festivalom DAAD ste prišli v roku 2010. 
Prečo ste sa do toho pustili?

Táňa Kollarová: Úvahy o tom, že by sme založili 
festival, boli ešte skôr. Ja som už niekoľko 
rokov organizovala Clubovku, čo je klubová 
záležitosť, no so Števom sme si uvedomili, že 
povedomie o architektúre treba viac otvoriť 
smerom k verejnosti. V tom čase bola spoloč-
nosť voči súčasnej architektúre naladená dosť 
kritiky, zdalo sa nám dôležité upozorňovať 
na kvalitnú architektúru a prinášať pozitívne 
príklady zo zahraničia, ale aj z domácej scény. 
Nešlo nám ani tak o popularizáciu, ako skôr 
o šírenie myšlienky, že dobrá architektúra má 
význam a ovplyvňuje nielen životy ľudí, ale aj 
mesto a krajinu.

Keď ste kreovali koncepciu festivalu, mali 
ste nejaký predobraz ideálneho podujatia, 
ku ktorému ste sa chceli priblížiť? Alebo  
ste na to išli skôr intuitívne?

T. K.: Rozmýšľali sme, kam sa zaradiť. Na začiatku 
bolo viac možností. Dostali sme aj ponuku z Prahy 
kúpiť formát Architecture Week, ale chceli sme 
robiť vlastný festival. Samozrejme, mali sme 
scenár aj víziu, ako by mali DAAD vyzerať o desať 
rokov, ale rýchlo sme pochopili, že existujú isté 
limity a festival nebude taký veľký. Preto sme to 
v určitom zmysle nechali na voľnobeh.

Števo Polakovič: Nechceli sme robiť podujatie 
konferenčného typu, bližší nám bol formát 
hudobného festivalu Pohoda. A myslím si, že 
dnes sú DAAD skôr modla pre iné festivaly. 
A to aj v zahraničí. Pretože DAAD sú úplne iné. 
Takéto podujatia bývajú spojené so silným 
komerčným ťahom, ale náš festival nemá túto 
zložku takú výraznú.

DAAD stoja najmä na menách hlavných 
spíkrov. Podľa akého kľúča ich vyberáte?

Š. P.: Rozhodne sme nechceli vyberať notoricky 
známe mená. Naším zámerom je pozerať sa 
dopredu, objavovať a prinášať ľuďom dobré 
ateliéry, dobré práce, ale také, ktoré by si 
v tom množstve, čo vo svete vzniká, možno 
ani nevšimli. Dnes vplyvom internetu mnohými 
menami už asi neprekvapíme, ale na začiatku 
sme do Bratislavy dostali také osobnosti, ako je 
napríklad Rudy Ricciotti či Édouard François, čo 
boli silné momenty.

T. K.: Určite sme jednotlivým ročníkom DAAD 
nechceli dávať témy. Z pohľadu výberu hostí by 
to bolo príliš zväzujúce. Naším cieľom bol pestrý 
program postavený na výrazných osobnos-
tiach, ktoré však reprezentujú skôr civilný prúd 
európskej architektúry. Lebo práve takéto 
nastavenie uvažovania a tvorby môže niečo dať 

aj našim architektom. Nehľadáme teda senzácie, 
ale mimoriadne výsledky s významným dosahom 
na kvalitu života a prostredia.

Š. P.: Vyberáme ľudí s poctivým prístupom 
k práci, ktorý nie je povrchný. A nie je ani módny. 
Vôbec nezáleží na tom, či je to hosť, ktorý má 
sedemdesiat rokov, ako bol minulý rok Eduardo 
Souto de Moura, alebo sú to tridsiatnici. Ich 
prístup, architektonická báza, z ktorej čerpajú, 
môžu byť totožné. Často sú to práve starší 
autori, ktorí sú pre tých mladších hrdinovia 
a stoja vedľa seba na jednom pódiu, každý so 
svojím kúskom dobrej roboty.

Posledný ročník ste pracovne nazvali 
„federál“ – každý deň sa predstavila jedna 
česká a jedna slovenská architektonická 
kancelária. Máme ešte niečo spoločné alebo 
sme už dve rozdielne entity?

Š. P.: Podľa mňa je sledovanie jednej aj druhej 
strany azda ešte silnejšie než v minulosti. Česká 
architektúra sa po revolúcii snažila zvládnuť 
svoje dedičstvo racionality a nového funkciona-
lizmu, väčšina novovznikajúcej architektúry bola 
akoby stále o tom istom. Vybočujúcich elemen-
tov nebolo veľa. Naopak, na Slovensku bolo aj 
je týchto vybočení viac, sme otvorenejší voči 
originálnym prístupom, nájdeme tu viac prejavov 
silnej a jasne čitateľnej vlastnej identity, a to aj 
v kontexte európskej scény.

T. K.: Vzťahy medzi slovenskou a českou archi-
tektúrou sú však stále veľmi súdržné, máme 
k sebe bližšie než povedzme k poľskej alebo 
maďarskej architektúre.

Š. P.: No najzábavnejšie je na tom to, že o archi-
tektúre u susedov v rámci V4 sa dozvedáme cez 
západné médiá v angličtine.

DAAD hojne ťažili z atmosféry prelomu mája 
a júna, veľká časť programu sa odohrávala 
vonku, čo nahrávalo princípu festivalového 
podujatia. Posledné dva ročníky ste však 
pre pandémiu presunuli na jeseň. Plánujete 
obnoviť pôvodné jarné načasovanie?

T. K.: Bez ohľadu na COVID nám viac sedel model 
DAAD ako jarný festival a filmový festival DAAF 
na jeseň. Koniec jari bol inšpiratívny, človek si 
z festivalu odniesol nejaké poznanie, o ktorom 
mohol v lete cez prázdniny rozmýšľať. A zas 
v novembri bývalo veľmi príjemné zájsť do Pisz-
toryho paláca, spoločne si pozrieť pár dobrých 
filmov a potom o nich debatovať v kaviarničke. 
Tento aj minulý rok sme veľkú časť programu aj 
filmy streamovali, čo malo síce omnoho väčší 
dosah, ale naživo je to predsa len iný zážitok.

Š. P.: Aj mne sa to viac páčilo rozdelené, ale 
organizačne je lepšie, ak sa to urobí naraz, 
teda DAAD aj DAAF v jednom termíne. Lebo 
potom ideš z festivalu do festivalu, takmer 
bez výdychu. S festivalom je vždy kopa práce, 
vybaviť podporu, prenajať priestory, získať 
licencie, všetko zdokladovať, vyúčtovať, spísať 
záverečné správy. Pri dvoch festivaloch je 
agenda dvojnásobná.

T. K.: Ale na rok 2022 sme pre istotu rezervovali 
priestory v Pizstoryho paláci na prelom mája 
a júna aj na november. Bude to však dosť 
náročné, DAAD/DAAF 2021 sme uzavreli len 
nedávno, a ak chceme stihnúť DAAD 2022 v máji, 
už sa musíme pustiť do príprav. Možno prídeme 
s menším programom, ľudia už totiž majú 
napozeraných veľa online prednášok a ocenia 
radšej menej hostí, ale naživo. Všetci sa už chcú 
opäť stretávať. Takisto sa veľmi osvedčilo, ak 
sú podujatia moderované. Takže toto je cesta, 
menej programu, viac interaktívnych prepojení. 

Už vyše desať rokov organizujú v Bratislave festival Dni architektúry a dizajnu, ku 
ktorému časom pridali aj ďalší formát Dni architektúry a filmu. Nevzdali sa v období, 
ktoré neprialo spoločenským stretnutiam, poradili si s pandemickými vyhláškami 
a festivaly preniesli do online priestoru. A plánujú ďalší ročník, možno opäť naživo. 
Rozhovor s Tatianou Kollarovou a Števom Polakovičom   

TEXT: ELENA ALEXY



75

TEXT: ELENA ALEXY

BEDEKER

BEDEKER: BRATISLAVA PODĽA ŠTEVA POLAKOVIČA  
A TATIANY KOLLAROVEJ

Tatiana Kollarová
Kúpalisko DELFÍN  
(Ružová dolina 18, 1966, architekt: Karol Paluš) 
Ranné, tak trochu osamelé plávanie. Slnko 
sa pomaly prediera pomedzi vežové domy, 
tzv. Palušáky. Každým ponorom do vody, 
nádychom a výdychom naberám „ľahkos bytia“ 
do nového dňa. Neuveriteľný pokoj. Napoludnie 
vystúpi slnko na vrchol a lúèmi zalieva dav ľudí na 
kúpalisku do jedného obrazu, ktorý prestávam 
vníma. Poču iba šplechot vody, výkriky detí 
a vravu ľudí – „cirkus leto“ ako spieval Pavol 
Hammel. Blíži sa podveèer, zapadajúce slnko 
sa pomaly kåže po strechách obytných domov 
„sorely“. Obraz ma opä jasnejšie kontúry. 
Sem-tam ešte niekto èíta knihu, poslední plavci 
ešte znova a znova dávajú svoje plavecké kolá, 
kým plavèík neodpíska koniec plávania. Ja si ešte 
stíham nafoti zopár momentov èi fragmentov 
kúpaliska – betónové sochy, monolitické toèité 
schodisko pri „parníkovej“ budove kúpaliska èi 
retro kvetináèe. Tieto obrazy dotvárajú fenomén 
mestského kúpaliska Delfín v tesnom dotyku 
s piatimi vežovými domami a obytným súborom 
z obdobia sorely od architekta Paluša. Umelecké 
diela na kúpalisku a v jeho okolí dávajú tomuto 
prostrediu ľahkú eleganciu a vytvárajú tak 
genius loci mesta.

Park Andreja Hlinku  
(Astrová 36, 1978, architekt: Ferdinand Milučký) 
Skoré zimné ráno v parku zanechalo vo 
mne už skôr nezabudnuteľný obraz. Jemná 
pokrývka sypkého snehu zvýraznila harmonické 
komponovanie základných geometrických 
tvarov priamky a krivky, rovnej a zaoblenej 
plochy. Nádherné premodelovanie krajiny 
s jasnými líniami betónových múrikov vytvára 
spolu s fontánami – závojovou a vejárovou – 
akúsi umeleckú exteriérovú galériu. Výnimoèné 
dielo, kde je dobre pobudnú a sníva nový deò.

Bar After  
(Budovateľská 1, 2021, architekt: Martin Skoček) 
Malý bar v dotyku s veľkomestom. Vysoký strop, 
betónová podlaha a pult, antracitová farba stien 
v kombinácii s modrou na opierkach vyvolávajú 
katedrálny a vznešený pocit. Dobrá adresa na 
piatoèek s priateľom alebo s knihou, alebo len 
tak sám so sebou a s dobrým drinkom. 

Števo Polakovič
 

 
Karloveská zátoka 
Slnko pomaly klesá na západe, k Devínu. Remor-
kéry lenivo tlačia šlepy hore prúdom, na opačnej 
strane Dunaja, v prúdnici. Práve míňajú opekacie 
spoty nad Mostom Lanfranconi. Partia mladých 
architektov máva lodníkom. Na Karloveskú zátoku/
rameno padá krásny podvečer, vlny sa prelievajú 
cez hrádzu. Lodenice kanoistov Tatran, Vinohrady, 
Slávia, ale aj tie novšie tu stoja odnepamäti. Z dôb, 
keď byť kanoistom, členom klubu čosi znamenalo. 
Seniori, ktorí v nich vyrástli, sedia na priedomiach, 
nahlas sa bavia, vtipkujú, pokrikujú na seba cez 
ploty. Všade vôňa dreva, laminátu, opadaného 
lístia. Kanoistická mládež, už unavená, ťahá lode 
z móla po betónových alebo oceľových rampách. 
Tí starší sú ešte na vode. Predsa len – škola, práca, 
povinnosti. Už však prichádzajú. Ich vrava sa nesie 
celým ramenom. Breh sa začína plniť vodákmi, 
civilistami v bare Mark Twain a začína rozvoniavať 
grilovanie. To všetko v prostredí zaprataného 
brehu. Prístrešky na lode, stojany, krakorce, vleky 
lodí, ktorými sa chodí na preteky, všetko od 
výmyslu sveta. Junk, ale krásny… 
 
Funus  
(Ulica Prokopa Veľkého 1) 
Budova Funusu sedí medzi rodinnými domami 
na Ulici Prokopa Veľkého. Nárožná poloha spolu 
s pomerne veľkou záhradou jej robia adekvátny, 
stále živý predpriestor. Animujú budovu národnej 
kultúrnej pamiatky so cťou. Pestré sociálne aj 
vekové zloženie návštevníkov bolo v každej dobe 
najväčšou pridanou hodnotou celku. Pankáči, 
študenti z priľahlých internátov, rovnako ako 
pôvodní rezidenti prostredia sa miešajú so zámož-
nými vlastníkmi nových obydlí. Ustavičná vrava 
v záhrade, country hrané naživo, tematické 
večery, to všetko vytvára jedinečnú atmosféru 
rodinného podniku, takého známeho a odpo-
rúčaného aj v zahraničných bedekroch. Padá 
lístie, poháre štrngajú a pivo z okienka ide svojím 
tempom. Jedna z mála krčiem, kde chcete zmrz-
núť. Domáci väčšinou sedia od skorého poobedia 
vo svojich malých prístreškoch. Ich psíkom je už 
riadna zima, musia vydržať. Funus, pôvodne Šin-
dleryovku, navštevovali aj štúrovci. Jeho dedinský 
drajv má silne štamgastovský charakter. Rezidenti 
tu majú svoje poháre, svoje miesta a organizujú 
si funusový život na vlastný obraz. Usporadúvajú 
zabíjačky, ochutnávky a družné priateľské priví-
tania návštevníkov. Byť vo Funuse v akomkoľvek 
veku, rodinnom či pracovnom postavení či byť len 
náhodným okoloidúcim je vždy fajn. Ach!

 
Zehnhaus  
(Palárikova 1-10, 1902, architekt: Henrich 
Szanto, staviteľ: Kittler a Gratzl) 
Zehn ako desať. Súbor desiatich tehlových 
domov na Palárikovej ulici. Päť a päť po oboch 
stranách. Dnes je mierne exotickou architektú-
rou, sondou do bývalého bývania zamestnancov 
železnice. Ikonické, popkultúrne miesto, 
minienkláva, ktorá v spojení s budovou YMCA 
cez ulicu už dlho vytvára istý typ alternatívneho 
života mesta. Domy v roku 1902 postavila 
bratislavská architektonická kancelária Kittler 
a Gratzl. V nedávnom období patril Zehnhaus 
k jedným z najproblémovejších miest Bratislavy. 
Obývanosť sociálne slabou komunitou mu 
spolu s Jeleňou a Karpatskou ulicou dávali punc 
geta – díler v každom dvore. V priebehu rokov sa 
však rezidenti vymenili a podstaničné prostredie 
obýva veľká skupina mladých rodín, ktoré si 
dokázali jedinečnosť miesta a prostredia osvojiť, 
identifikovať sa s ňou a mierne si ju dotvoriť 
podľa vlastných predstáv. Pomerná tesnosť 
zástavby generuje pocit útulnosti a ponuky 
kvalitného obývania. Predzahrádky, medzidvory 
a zadné polohy sú dnes zažité, obsadené 
a sú svojim rezidentov zdrojom potešenia. 
Vysokú esteticko-architektonickú atmosféru 
mentálne dopĺňa blízkosť trhu na Žilinskej so 
svojimi atraktivitami. Viem o tom dlho. Je po 
koncerte v Randále, stojím na Karpatskej, zima 
jesene lezie za krk. Má po mňa prísť zelený 
Renault Fluence. Pozerám sa hore Palárikovou. 
Zehnhaus. Už po stý raz. Aspoň mi prejde čas. 
O chvíľu som v posteli.

Tatiana Kollarová je Prešovčanka, Bratislava je  
dlho jej novým domovom; okrem festivalu DAAD  
organizuje aj cyklus stretnutí Clubovka.

Števo Polakovič je rodený Bratislavčan,  
člen zoskupenia GutGut a spoluorganizátor  
festivalu DAAD.

Foto: Miro Minca
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BEEF architekti
Casa Fly, 
Malorka

Case Casa Fly 

Malorka je napriek mantre o bašte masového turizmu predovšetkým 
nádherná prírodná krajina popretkávaná kamennými mestečkami. 
Fascinovali nás ich pôvodné domy a svetelná scéna ich interiérov. Chceli 
sme navrhnúť dom, ktorý by prerozprával presne takúto atmosféru. Táto vila 
v súčasnom tvarosloví, ale s nádychom lokálnej stredomorskej atmosféry 
využíva tradičné prvky miestnej architektúry v synergii s jednoduchým 
energetickým konceptom založeným na prirodzenej akumulácii energie  
v masívnych stenách. Jej typická kamenná fasáda je zhotovená technológiou 
nasucho ukladaných kamenných blokov, ktorá má na Malorke dlhú tradíciu 
a od roku 2018 je zapísaná ako súčasť kultúrneho dedičstva UNESCO.

FOTO: TOMEU CANYELLAS
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Architektonický ateliér BEEF založili architekti Rado Buzin-
kay a Andrej Ferenčík hneď po skončení štúdia. Medzitým 
sa ateliér rozšíril nielen personálne, ale aj realizáciami za 
hranicami Slovenska, či už v neďalekom Česku a Rakúsku, 
ale aj vo Švajčiarsku a na španielskej Malorke. „Hľadáme 
dokonalú dispozíciu, jednoduchosť a nadčasovú krásu 
a máme radi skutočné materiály,“ vyznávajú architekti svoj 
postoj k tvorbe. V realizácii vily na jednom z najväčších 
Baleárskych ostrovov v Stredozemnom mori pridávajú 
záujem o svetelnú atmosféru, krajinu či výhľady, tému 
hraníc a v neposlednom rade historický a kultúrny kontext 
miesta, kde stavba vzniká.

Tu si môžeme začať klásť otázky o regionálnej či lokálnej 
architektúre, o slovenských architektoch navrhujúcich 
do stredozemského prostredia, o miestnych materiáloch 
a technikách, ktoré využívajú, o lokálnych klimatických 
podmienkach a topografii krajiny, ktoré rozmýšľanie 
o dome výrazne ovplyvňujú. Dokonca by sa mohlo na prvý 
pohľad zdať, že slovenskí architekti navrhli výrazne „špa-
nielsky dom“. No skôr ako sa pustíme do rozpletania týchto 
dojmových súvislostí, môžeme sa na Casa Fly pozrieť ako 
na jeden zo série domov, ako na bod v procese ostatnej 
tvorby architektov, nielen ako na objekt bez kontextu 
celkovej autorskej vízie alebo povedzme metódy a spô-
sobu navrhovania. Dom na Malorke, no aj ostatné realizácie 
architektov, rodinný dom v Rači, vila 51 v Záhorskej Bystrici 
alebo Dom s patiom takisto v Bratislave, by totiž pokojne 
mohli mať spoločného menovateľa. Zdá sa, že je ním vzťah 
vertikálnych a horizontálnych prvkov, súbor stien a dosiek, 
akási abstraktná mriežka, diagram, ktorý sa dokáže vždy 
nanovo aktualizovať pod vplyvom špecifickej lokality.

V bratislavských domoch pomocou hry s natáčaním 
a množením vertikálnych prvkov vznikajú rôzne typy 
rastrov, akýchsi perforovaných hraníc vytvárajúcich  
medzipriestor medzi vonkajškom a vnútrajškom, či už 
v betóne, alebo v dreve. Z horizontál sa stávajú nielen po- 
dlažia a stropy, ale naťahovaním vznikajú konzoly a rôzne 

zastrešenia. V Casa Fly napĺňajú tento abstraktný diag-
ram ďalšie vlastnosti, tradičné prvky a princípy miestnej 
architektúry. Vertikály, steny tu výrazne hrubnú a vrstvia 
sa, aby prirodzene akumulovali energiu. Kamenná fasáda 
je zase výsledkom použitia tradičnej technológie nasucho 
ukladaných kamenných blokov z miestneho lomového 
kameňa, ktorá je dokonca zapísaná do zoznamu kultúr-
neho dedičstva UNESCO. Ukladanie vertikál a horizontál, 
ich rôzne kombinácie a hustoty tu vyústili do žiaduceho 
prevetrania a presvetlenia celého objektu, a to aj vďaka 
komínovému efektu s použitím svetlíka uprostred domu. 
Masívny zjav kamennej fasády prerušujú štíhle dosky 
podlaží z prefabrikovaných betónových dielcov. A kým 
v bratislavských domoch sú rastre prevažne autonómne 
a samonosné, tu sa táto ďalšia horizontálna vrstva, 
filtrujúca exteriér a jeho svetelné podmienky, mení na 
veľkoplošné posuvno-sklopné panely s ľahkým dreveným 
rastrom s prirodzeným prúdením vzduchu. Vertikály tu 
ďalej mäknú do závesov alebo sa stávajú ďalšou vnútor-
nou vrstvou v podobe tradičnej omietky „estuco de cal“. 
Priaznivá stredomorská klíma tu ďalej umožňuje oveľa širšiu 
variáciu približovania a vzďaľovania prvkov než v našich 
klimatických podmienkach. Vznikajú tak rôzne široké prie-
chody, priehľady, chodby, terasy a záhrady, vďaka ktorým 
sa strácajú hranice medzi domom a jeho prostredím.

Ukazuje sa, že hra vertikál a horizontál prináša niekoľko 
variantov a dom na Malorke, ako jedna z jeho „case 
study“, ukazuje jeho hravejšiu, veľkorysejšiu polohu. 
Architektúra je tak ustavičnou negociáciou medzi víziou 
a obmedzeniami alebo neprestajným obohacovaním 
a aktualizovaním abstraktnej, mentálnej schémy lokál-
nymi injekciami a obsahmi.

Recenzia 
Danica Pišteková

Názov Casa Fly
Adresa Malorka, Španielsko
Autori BEEF architekti – Radoslav Buzinkay, Andrej Ferenčík, Jakub Viskupič, Ján Šimko
Spolupráca Helena Kučerová, 3D3 arquitectes
Projekt 2017
Realizácia 2020
Pozemok 1 150 m2

Zastavaná plocha 266,96 m²
Úžitková plocha 304,42 m²
Obstavaný priestor 1 326,40 m³

Danica Pišteková je vedúcou Ateliéru architektúry: telo 
a priestor na KAT VŠVU v Bratislave a členkou autorského 
zoskupenia WOVEN, ktoré sa zaoberá malou architektúrou.

V projekte CASA FLY boli  
použité screenové rolety  
Renson Fixscreen 150. Namiesto 
tieniacich textílií sú inštalované 
sieťky proti hmyzu. Ovládanie
cez IO systém. 

Montáž Fixscreen 150 realizovala 
španielska spoločnosť.
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Kuklica,  
Smerek,  
Hubinský
SLC, 
Bratislava

White box

Nový interiér v historickom objekte Silocentrály. Dnes poňatý ako 
administratívne pracovisko, no zmena na čokoľvek iné môže prebehnúť 
ľahko a bez zásadných stavebných úprav. Dôležitá je pôvodná substancia, 
všetko nové sa pridalo s citom a nekonfliktne, vložené prvky sú zámerne 
transparentné až neviditeľné, priestor ovláda biela a odlesky svetla. 

FOTO: MATEJ HAKÁR
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Jednoduchý interiér na poslednom podlaží nedávno zrekon-
štruovanej Silocentrály. Taký, o akých sa niekedy ťažko píše. 
Ich jednoduchosť sa môže zdať samozrejmá. Je príjemná, 
všetko ladí a zapadá. Na prvý pohľad nevyrušuje, no ani 
nevytŕča. Samozrejme, práve takéto priestory sa často 
robia najťažšie. Dispozícia musí byť stopercentná, detaily 
architektonicky doriešené, vedome zredukovaná materialita 
presná a citlivo doladená. Ideálne, ak dokáže ešte aj prekva-
piť. Priestor, ktorému dominuje biela. Strop s technickým 
podhľadom, steny, podlaha aj vstavaný nábytok. 
 
Biela 
V posledných projektoch ateliéru z príznačnej čierno-bielej 
kombinácie prevláda práve biela. Spolu s drevom a so zele-
ňou sa tak stáva ich čoraz charakteristickejším rukopisom. 
Ateliér s takýmto vymedzeným slovníkom dokáže origi-
nálne stvárniť množstvo zadaní. Spoločným menovateľom 
okrem redukovanej nefarebnosti a materiality je aj dotiah-
nutý detail a jasné dispozičné riešenia. Tak ako to môžeme 
vidieť aj v tomto zdanlivo samozrejmom priestore.

Rozhodnutie pre bielu však môže byť aj čisto pragmatické. 
Strop aj steny boli hotové v štandarde už pri prevzatí 
priestoru. Býva lákavé, a to hlavne v historických objek-
toch, odhaliť steny či strop a interiér potom vystavať na 
prítomnosti historickej stopy. Stavebníctvo je, možno nie-
kedy aj vďaka egu investorov a architektov, tretím najväčším 
producentom odpadu. Udržateľné je, naopak, pracovať 
s existujúcim funkčným stavom namiesto jeho odstránenia.

Vďaka bielej sa svetlo krásne dostáva do hlbokej dispozície 
a potreba umelého dosvetľovania je minimálna. Toto  
jednoduché riešenie navyše dáva asi v najväčšej možnej 
miere vyniknúť pôvodným historickým prvkom budovy  
– oceľovým ťahadlám a oknám. Pragmatické a funkčné.

Biely interiér. Anonymný, neutrálny priestor umožňujúci hru 
a rôzne scenáre fungovania. White box, ktorý nie je zade-
finovaný prehnaným dizajnom a identitou. Nie je zarám-
covaný stavebným objemom ani zadebnený vstavaným 
nábytkom. „Neviditeľné“ sklené priečky boxu zasadačiek 

a kancelárií sú síce bariéra, no priestor je vizuálne jasne 
otvorený. Jediné, čo ho opticky predeľuje, sú závesy. Vďaka 
nim ako kulisám sa dokáže ľahko meniť, pretvárať na nové 
scény. Funkciu vnáša len mobiliár. Teraz ako administratíva, 
predstaviť sa tu dá takmer všetko. Od galérie po atypické 
bývanie, všetko bez potreby stavebných úprav. Stačí len 
vymeniť rekvizity. White box a jeho dočasná scénografia.

Výborný prístup presne v duchu tejto doby. Intenzívne 
predefinovávanie nárokov na priestor je určite jedným 
z prínosov pandémie. Vizuálno-priestorová otvorenosť 
a flexibilita užívania sú nepochybne jedny z odpovedí na 
rýchlo sa meniace potreby.

Biely interiér ako rukopis, pragmatické riešenie alebo 
otvorená scéna. Všetky tri možnosti sú opodstatnené. 
Z rozhovoru s jedným z autorov je jasné, že tak ako vždy 
ide o spleť vedomých a podvedomých vplyvov, rozhodnutí. 
Výsledný interiér je zdanlivo jednoduchý, no s množstvom 
možných obhájiteľných interpretácií a presahom do 
mnohých odvetví mimo architektúry.

Neutrálnosť monochromatickej bielej efektne potláča 
charakteristické drevo a zeleň. Veľké pracovné stoly vďaka 
efektnému poskladaniu z dosiek s priznaním škár nepôso-
bia masívne. Sú proporčné, ľahké a vzdušné. Tak ako všetko 
v tomto priestore. Práca s akousi ľahkosťou a odrazom 
svetla je prítomná všade. V perforovanej recepcii, lounge 
zóne či v detaile osadenia boxu zasadačiek. Dokonca aj 
zeleň je odsadená na subtílnych stojanoch. Kovový nábytok 
vďaka odrazom jemne splýva s priestorom a veľmi dobrý je 
aj výber materiálu vstavaného nábytku pri vstupe. Dvierka 
z plexiskla ukončujú priestor veľmi mäkkým difúznym 
prechodom. Biely interiér, ktorý nenudí. 
 
Eventualita jednoduchej tvárnosti priestoru je významnou 
kvalitou. Doplnok k už vyladenému „jednoduchému“ interiéru.

Recenzia 
Tatiana Kuva

Tatiana Kuva je architektka, popri architektonickej práci 
sa venuje písaniu a premýšľaniu o architektúre.

Názov SLC
Adresa Svätoplukova 2A, Bratislava
Autori Peter Kuklica, Martin Smerek, Juraj Hubinský
Spolupráca Katarína Siváková
Investor BK, a. s.
Projekt 9/2020 – 11/2020
Realizácia 12/2020 – 4/2021
Úžitková plocha 265 m²
Obstavaný priestor   795 m³



SVETOVÁ TROJICA

K arzenálu slovenskej „soft power“ priemyselný dizajn, žiaľ, nepatrí. Nedá sa 
povedať, že by v európskom priestore nejako zarezonoval, a aj jeho zastúpenie 
na medzinárodných prehliadkach bolo za posledných dvadsať rokov žalostné. 
Jednu vec však nemožno uprieť: export talentov. Mnohí šikovní dizajnéri sa dokázali 
uchytiť vo svete a svoje zmysluplné autorské vízie rozvíjajú úspešnými, často 
oceňovanými projektmi. Toto sú traja z nich.

DIZAJN92

TEXT: MICHAL LALINSKÝ



Tomas Kral (42) je vyhľadávaný priemyselný dizajnér, ktorý pôsobí vo švajčiarskom Lausanne. Jeho cesta sem viedla 
cielene: pochádza z rodiny architekta, čo ho ovplyvnilo pri smerovaní k tvorivým disciplínam. Pre svoju profesiu však 
zvolil menšiu mierku práce: po krátkom období štúdia v Ústave dizajnu FA STU v Bratislave sa presunul na rešpektovanú 
dizajnérsku školu ECAL v Lausanne, kde postupne (v priebehu piatich rokov) zavŕšil štúdium priemyselného, produkto-
vého dizajnu a odvetvia luxusného priemyslu. V roku 2008 založil vlastné štúdio a vzápätí rozvinul spoluprácu so sveto-
vými značkami (napr. Christofle, Praxis, Petite Friture, Safilo a Nespresso). Jeho prácu charakterizuje zvlášť empatická 
forma inovatívneho riešenia, ktorá vždy vychádza z neošúchaného pohľadu na danú problematiku a kultivuje ju dávkou 
zmysluplnej hravosti. Viaceré jeho návrhy získali dizajnérske ocenenie. → www.tomaskral.ch

Drevené hračky Savannah pre Amiami

Dvojdielna keramická váza Slot (Foto: Pierre Berthy)

Dekoratívny objekt Trunk 
(Foto: Jimmy Rachez)

Drevené hračky Savannah  
pre Amiami



Martinčan Boris Klimek (37) dlhodobo pôsobí v Prahe, kde sa intenzívne venuje nielen priemyselnému návrhárstvu, ale aj interié-
rovému dizajnu a výstavníctvu. Priemyselný dizajn vyštudoval v zlínskom Ateliéri produktového a konceptuálneho dizajnu pražskej 
Vysokej školy uměleckoprůmyslovej, počas štúdií navyše absolvoval stáže v Sheffielde, Bratislave a Prahe. Jeho zreteľný talent 
ocenili porotcovia mnohých cien, medzi inými EDIDA či Czech Grand Design. V tvorbe sa prikláňa k naratívnemu až prenikavo 
poetickému premýšľaniu nad formou, nie však na úkor zmysluplného účelu. Vstupuje tak do sfér konceptualizácie, no súčasne 
zachováva uzemnenú podstatu dizajnu navrhovaného objektu. Typickým príkladom balansu medzi funkčnosťou a poetikou je 
jeho superúspešné svietidlo Memory, ktoré vyniká priezračným vyjadrením detskej hravosti a zároveň ponúka efektívne mode-
lovanie svetelnej žiary. Lampa v tvare nafúknutého balóna patrí k bestsellerom značky Brokis. Viaceré diela, napríklad úspešnú 
nábytkovú kolekciu Tatran (pre slovenskú Javorinu), navrhol v úzkej spolupráci s Lenkou Damovou. → www.borisklimek.com

Ikonické lampy Memory 
vyrába Brokis (Foto: Tanasis)

(Foto: Martin Chum)

Závesný svetelný systém Dew Drops  
pre značku Bomma (Foto: Martin Chum)



Dizajnér Jakub Pollág (32) je polovicou jedného z najúspešnejších dizajnérskych štúdií v Českej republike: spoločne s Václavom 
Mlynářom pôsobí vo formácii deFORM, ktorá sa zapísala do dejín českého dizajnu viacerými významnými projektmi i mnohými 
odbornými cenami. Jeho najnovšie štúdiové dobrodružstvo nesie názov zeitgeist.limited a predstavuje ucelenú autorskú kolekciu 
objektov (nábytku, nápojového skla, váz a ďalších doplnkov), ktoré príkladne ilustrujú Jakubovo tvorivé univerzum. V ňom sa pretína 
hlboká znalosť materiálov, výrobných postupov a remeselného fortieľa, ale aj premýšľanie nad hodnotami nadčasovosti či úžitku 
neafektovanej formy. Jakub Pollág je žiarivým príkladom úspešnej a cieľavedomej cesty dizajnéra – od štúdia na rešpektovaných 
školách (Vysokej škole uměleckoprůmyslovej v Prahe a Royal College of Art v Londýne) cez pôsobenie na pozícii umeleckého ria-
diteľa v českých sklárňach Bomma či navrhovanie pre významné spoločnosti ako Lasvit, Hem alebo Nachtmann (divízia sklárskeho 
titana Riedel) až po založenie a vedenie vlastnej dizajnérskej značky. → www.studiodeform.com, www.zeitgeist.limited

Poháre Steps z krištáľového skla

Stolná lampa s mosadznými detailmi

Príručný stolček Solid Stool
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Dobrá práca — Projekty a udalosti, o ktorých je dobré vedieť

NOVÉ MILÉNIUM 2000–2018  
OD PÁDU DVOJIČIEK PO SMRŤ 
ZAHY HADID

DOBRÁ PRÁCA

RECENZIA: MARIÁN ZERVAN FOTO: EDA BABÁK (LABORATOŘ)
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Vydavateľ: UMPRUM, Praha 
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Recenzia  
Marián Zervan  
 
G. W. F. Hegel vo Filozofii dejín rozlišoval medzi 
tromi možnými spôsobmi ich písania. Prvý nazýval 
kronikárskym. Vyznačuje sa tým, že dejiny píšu 
priami účastníci. Zdalo by sa, že tento spôsob je 
najobjektívnejší, Hegel však preukazuje, že jednu 
a tú istú udalosť môže opisovať viac kronikárov 
a tí sa zvyčajne vo svojich opisoch odlišujú. Druhý 
spôsob písania dejín nazval Hegel reflexívnym. 
Vyznačuje sa tým, že historik nie je priamym 
účastníkom, píše z odstupu a na základe kom-
parácie archívnych materiálov sa pokúša skon-
štruovať dôveryhodnú verziu dejín. A napokon 
tretí spôsob dostal pomenovanie písanie filozofie 
dejín. Predstavitelia tohto spôsobu písania sa 
pokúšajú utvoriť nový model dejín na základe 
svojich predstáv o hybných silách udalostí a tento 
výkladový model potom konkretizujú pomo-
cou kroník a reflexií. Takýto model môže mať 
veľkú heuristickú silu, lebo sa dokáže odpútať 
od pozitivity faktov. Na druhej strane zasa hrozí 
podceňovaním faktov, ako to poznáme z jeho 
známeho výroku: tým horšie pre fakty.

Prečo spomínam v súvislosti s novým miléniom 
práve Hegela? A prečo ma zaujíma jeho názor 
na písanie dejín? Mám na to viacero dôvodov 
vrátane osobných. Začnem tými menej osob-
nými. Nová kniha Imra Vaška: Nové milénium 
2000–2018. Od pádu Dvojičiek po smrť Zahy 
Hadid má viaceré znaky písania dejín: vyberá 
si určitú časovú etapu, vytyčuje jej medzníky, 
hovorí o viacerých dejových líniách, predostiera 
vlastnú verziu dejín, spomína rozmanité para-
digmy, zmeny slovníkov, zmieňuje sa dokonca 
o postteoretickom veku, pokúša sa prepojiť 
kairotické individualizované diela či udalosti 
a osobnosti, či ich dvojice presahujúce rámce 
a zakladajúce nové podoby diskurzov s chro-
nologickým zovšeobecňujúcim radením faktov 
a etáp, skryté ciele dejín bez zjavného finalizmu, 
ale predsa len s jasnými preferenciami progresu 
či s apokalyptickým videním koncov i regresu. 
Dosť na to, aby sme sa spýtali nielen na to, či má 
autor knihy naozaj ambíciu písať dejiny či konce 
dejín, alebo multiplicity udalosti, klastre akcií 
a diskusií na pozadí dejín, ale hlavne aké a dejiny 
čoho? Nie je to práve ľahká otázka. Začneme 
odpoveďou, ktorá sa ponúka sama. Dejiny čoho 
asi môže písať človek, ktorý zasvätil svoj život 

architektúre, zásadne zasiahol a zasahuje do 
jej dejín predovšetkým na Slovensku aj v Čes-
kej republike od konca osemdesiatych rokov 
dvadsiateho storočia po súčasnosť a pokúša 
sa prepájať slovenskú a českú architektúru so 
svetom svojím neopakovateľným hľadaním jej 
najaktuálnejších možností? Odpoveď by mohla 
byť samozrejmá: Ide predsa o písanie dejín archi-
tektúry. Je to však vôbec možné v časoch, keď 
sa architektúrou, ako priznáva aj Imro Vaško, 
môže stať takmer čokoľvek, keď sa zásadne 
mení profesia architektov a s nimi aj sama 
architektúra, nearchitektúra a anarchitektúra? 
Navyše, keď jej dynamika a rytmy premien sú 
takmer nepostihnuteľné a nedostihnuteľné? 
A na dôvažok je to možno paradoxná úloha, 
keďže autora jej možných dejín zaujíma práve 
architektúra na rozhraniach a v rozhraniach, 
v rozmanitých koexistenciách a koalíciách najmä 
s inými umeniami, výpočtovým navrhovaním 
a s novými technológiami?

Jedným z možných riešení podobných para-
doxov, ako zistiť nielen to, čo je architektúra, 
ale aj to, kde sa architektúra deje, ako sa deje, 
kam smeruje a kde sa kompromituje, kde zaniká 
v tragických a komických verziách koncov, je 
spoľahnutie sa na inštitucionálne rámce: teda na 
prehliadky a výstavy architektúry spolu s výsta-
vami umení a dizajnu či s diskusnými fórami, 
v ktorých figuruje aj architektúra vo všetkých 
svojich podobách i nepodobách. V knihe sú 
ťažiskovými dvojročné prehliadky svetovej archi-
tektúry, ktoré sa konajú v Benátkach. Tie majú 
svojich kurátorov, svoje nosné témy a sprievodné 
akcie, ale aj charakteristické napätia medzi 
inštaláciami nosných tém a reakciami či formami 
porozumenia v národných pavilónoch. Práve 
tie ukazujú, že pohyby architektúry nikdy nie 
sú priamočiare a nemajú len podoby súznení 
a rezonancií, ale často aj disonancií či diferencu-
júcich vektorov rôznych rýchlostí či spomalení. 
Z tohto pohľadu sú mostra internazionale di 
architettura spoľahlivou voľbou. No táto voľba 
len otvára nové vejáre volieb. Je to autor knihy, 
jeho zázemie, optika, orientácia, presvedčenia, 
ktoré selektujú také rozmanité udalosti, diela, 
slovník, rezonancie diel, ako aj pozície, ktorými 
prechádza sám autor: od priameho účastníka, 
tvorcu, kurátora, akreditovaného novinára, 
kritika, kriticky reflektujúceho architekta, 
cestovateľa naprieč súčasnými svetmi a svetmi 

architektúry, vizionára, tešiteľa či apokalyptika, 
filmára či scenáristu. Z tohto dejúceho sa mixu 
vznikajú ohňostroje dát, krátkych elektrizujúcich 
spojení, rovnako nečakaných, ako aj opakujúcich 
sa súvislostí, vytvárajúce kaleidoskopické klipo-
vité obrazy, ktoré sú fascinujúcimi diagnózami, 
takže takmer zabúdame na dejiny a pohybujeme 
sa vo Vaškovom imaginárnom múzeu, ktoré 
ako čierna diera pohlcuje podmanivou silou. 
V tomto víre špirál s tancami smrti na jednej 
strane a so spôsobmi písania dejín na druhej 
strane sa utvára podložie tejto knihy, v ktorom 
je takmer nemožne rozlíšiť kronikára a kriticky 
reflektujúceho historika. To, čo sa však celkom 
presne diagnostikovať dá, je to, v akých rolách 
pred nami defiluje Imro Vaško ako mnohotvárna 
proteovská osobnosť slovenskej a českej 
architektúry.

A tu sme pri mojich osobných dôvodoch, prečo 
som si vybral Hegela a spôsoby písania dejín. 
Mnoho rokov som s Imrom bol kronikárom, nie 
vždy s rovnakými pohľadom na veci a nie vždy 
sme sa zhodli v spôsoboch písania dejín a vo 
výberoch architektov či architektiek, vo formách 
prepájania svetovej a slovenskej architektúry. 
Nestačil som mu ako chabý cestovateľ, ale 
vždy som obdivoval jeho fénixovskú silu vstávať 
z rozličných popolov, ale predsa rozpoznateľný. 
Pri čítaní jeho knihy som sa nevdojak viackrát 
spytoval, či by som to, čo sme spolu videli, 
napísal takisto alebo inak, či by som vybral 
rovnaké paralely a preferencie. Hegel, ktorého 
vetu som použil ako motto, keď som písal 
o možných koncoch architektúry, mi pomohol aj 
teraz. Moja kronika a kritická reflexia od samého 
začiatku mali jediný cieľ: nechať zaznieť Imrovu 
knihu v celej jej sile bez toho, že by som dokázal 
zreprodukovať nielen množstvo faktov a súvis-
lostí, ale aj oživujúci kúpeľ architektúry. Oboje 
v nej čitateľ v hojnej miere nájde. A v tomto 
nachádzaní je jej nádej.

DOBRÁ PRÁCA

Marián Zervan, teoretik umenia a architektúry, 
kurátor, publicista, pedagóg na VŠVU Bratislava 
a Filozofickej fakulte TU Trnava
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DOBRÁ PRÁCA

Presbytérium

Architekti: Michal Bogár, Mária Bogárová,  
Ema Ruhigová, Roman Ruhig
Výtvarní umelci: Dorota Sadovská  
(obraz svätého Jozefa), Martin Lettrich  
(kríž s korpusom ukrižovaného Krista),  
Viktor Oravec (sklené prvky mobiliára)
Florista: Róbert Bartolen
Vypisovateľ súťaže: Bratislavská arcidiecéza

Bola to blesková akcia. Vyzvaná súťaž,  
potom rýchly, ale detailný projekt a na záver 
akčná realizácia. Každý deň, niekoľko hodín  
na horúcom poli za Šaštínom. Pozorne  
sledovať každý úkon realizačného tímu  
a neraz aj improvizovať.

Liturgický priestor zaujal miesto pod holým 
nebom, v poľnej krajinke s výhľadom na 
veže šaštínskej baziliky. Na rozdiel od 
triviálnej žlto-modrej kompozície, ktorá 

sa stala pozadím pre stretnutie pápeža 
a prezidentky SR v záhrade Prezidentského 
paláca, šaštínske presbytérium reprezentuje 
svieži a výtvarne nezaťažený variant scény 
pre pontifikálnu omšu. Vyľahčená forma 
takmer transparentného objektu nenútene 
splynula s krajinou. Bez zbytočného 
pátosu, snahy o pozornosť či podriadenosti 
zvyklostiam zdobiť a pozlacovať. Posolstvo 
bolo ukotvené inde. V odkaze na čistotu, 
zdržanlivosť, dôstojnosť, ale aj ohľaduplnosť. 
Architekti totiž okrem formy a výrazu 
premýšľali aj o ekologickom rozmere 
celej akcie. Už v koncepte uvažovali, ako 
minimalizovať stavebné prvky a ako ich 
v budúcnosti, keď sa jednodňová pápežská 
slávnosť skončí, opäť zaradiť do života. 
Menza (oltárny stôl), ambóna, sedes pápeža 
Františka alebo ďalšie kúsky mobiliára 
možno poslúžia niektorému zo slovenských 

kostolov alebo pri omšiach počas národných 
pútí v Šaštíne.
„Počas práce na návrhu liturgického priestoru 
sme si čítali aj niektoré texty pápeža Františka 
a veľmi blízka nám bola jeho myšlienka veno-
vaná, ľuďom v druhej línii, ktorých prirovnáva 
k svätému Jozefovi a jeho poslaniu. Na  
realizácii tohto projektu pracovali mnohí  
stolári, montážnici lešenia, technici, kvetinári, 
zámočníci, tesári, projektanti, my všetci sme 
spolu s nimi rovnako v sekundárnej línii, kde 
máme svoje poslanie služby druhým,“ hovoria 
architekti. Belostné šaštínske presbytérium 
bolo v ich podaní zhmotnením tichej a úprimnej 
kontemplácie, ku ktorej už netreba žiadne 
pomocné symboly.

PRIESTOR NA PONTIFIKÁLNU OMŠU 
PÁPEŽA FRANTIŠKA V ŠAŠTÍNE
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Scenár a réžia: Barbora Sliepková 
Dramaturgia: Ingrid Mayerová, Ondrej Starinský  
Kamera: Maxim Kľujev, Michal Fulier,  
Barbora Sliepková  
Strih: Máté Csuport 
Zvuk: Michal Horváth  
Hudba: Jonatán Pastirčák 
Producentka: Barbara Janišová Feglová/ 
HITCHHIKER Cinema  
Koproducenti: RTVS, Nazarij Kľujev/Tox Pro, 
Vidno, Atelier 213   
Minutáž: 85 min. 
Slovenská premiéra: 11. november 2021 

Recenzia  
Zuzana Duchová 

Film Čiary je multimediálna esej režisérky 
Barbory Sliepkovej o súčasnej Bratislave. Je 
čerstvým víťazom hlavnej súťaže festivalu doku-
mentárnych filmov Ji.hlava a ceny za najlepší 
debut a najlepší zvuk. Zaslúžene. Dielo hľadá 
prieniky verejného a intímneho priestoru, ktorý 
tvoria skutočné alebo pomyselné čiary, a to vo 
fyzickej i mentálnej rovine.

Čiary sú priamočiary dokument. Zachytávajú 
fragmenty života niekoľkých postáv v Bratislave 

21. storočia. Celé audiovizuálne dielo napriek 
rôznorodému materiálu nazbieranému v rozpätí 
piatich rokov pôsobí celistvo. Zvolená čiernobiela 
farebnosť i absencia rúšok na tvárach obyvateľov 
evokujú nostalgiu za starými dobrými časmi 
v kontraste s najnovšou architektonickou pro-
dukciou. Môže nám pripomínať aj to, že i dnešný 
deň sa raz stane minulosťou a mali by sme robiť 
všetko pre to, aby stála za to. Interpretácií čiar 
je mnoho – zanechávajú predovšetkým pocity, 
s ktorými môžeme naložiť, ako práve chceme.

Sled situácií o živote v meste nie je priveľmi 
opisný, ale nestráca na všeobecnej zrozumiteľ-
nosti. Je v istom zmysle prenosný na akékoľvek 
urbánne spoločenstvo súčasnosti. V spletitom 
systéme ekológií sa snaží preraziť realitný 
maklér, aktivista-politik i robotník – všetci, aj 
keď každý iným spôsobom, majú na fyzickú 
realitu mesta svoj vplyv. Režisérka ukazuje, že 
tento vplyv je v ustavičnom dynamickom pohybe 
a čo platilo včera, to dnes už neplatí.

Autori a autorky sa podľa vlastných slov 
inšpirovali svojimi pocitmi z neprestajne sa 
rozrastajúcej Bratislavy, kde vzájomne existuje 
človek, príroda a architektúra. Jedinou azda 
príliš opisnou zložkou je dokumentácia snaženia 

kandidáta na starostu Matúša. Alebo má, 
naopak, najbližšie k dokumentárnemu filmu, 
na aký sme zvyknutí? Dokument (doby) to však 
jednoznačne je. Popri ľuďoch hrajú výraznú 
rolu aj novostavby hlavného mesta. Ktovie, aké 
nostalgie bude film vyvolávať o dvadsať rokov.

Audiovizuálny materiál je naozaj bohatý a jed-
notlivé asociácie na seba nabaľujú ďalšie. V rámci 
uvádzacích aktivít mali diváci možnosť zažiť 
počas festivalu Biela noc aj rovnomennú akustic-
ko-svetelnú performance v Sklade číslo 7 v Brati-
slave a vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. 
Kolektívne dielo renomovaných umelcov 
— svetelného dizajnéra Jána Šicka, zvukového 
umelca Jonatána Pastirčáka a performerky Sone 
Kúdelovej, posunulo potulky nočnými atrakciami 
na nový level. Nemýliť si s filmom Petra Beb-
jaka Čiara. Čiary i ostatné sprievodné aktivity 
dokazujú, že súčasní slovenskí umelci kriticky 
a kreatívne premýšľajú o architektúre a prostredí 
na život a to je dobre. Treba vidieť!

Film

ČIARY

Zuzana Duchová, kurátorka  
a kultúrna manažérka



100 DOBRÁ PRÁCA

Workshop

Lektorky: WOVEN (Marianna Maczová,  
Veronika Michalíková, Danica Pišteková,  
Anna Cséfalvay) 
Vedúci dielenskej výroby: Marec  
Ambruš, Šimon Doubrava 
Účastníčky a účastníci: Martina Bajteková,  
Miroslav Čibik, Eva Harlenderová, Daniel 
Knizner, Barbora Kuciaková, Sofia Mikitová, 
Dominika Pivarčiová, Zuzana Poklembová,  
Anna Přibylová, Samuel Skyva 
Koncept a organizácia: o. z. WOVEN 
Produkcia: Katarína Janíčková, Simona Rojeková 
Hostia: Spolka, Martin Boleš

[1:1] Workshop je letná škola pre študentky 
a študentov architektúry a dizajnu, za ktorou 
od roku 2013 stoja architektky zo združenia 
WOVEN. Koncipovaný je ako vzdelávací formát 
motivovaný heslom menej počítačov, viac 
priamej remeselnej skúsenosti. Účastníci wor-
kshopu za 10 dní navrhnú a vlastnými rukami 
skonštruujú drevený objekt v mierke  
1 : 1 a ten sa stane súčasťou verejného 
priestoru. Akcia každý rok putuje inam a pou-
kazuje na potenciál rôznych lokalít, ktoré 
zvyčajne nepatria k superznámym a navštevo-
vaným. Objekt potom funguje ako aktivizačný 
stimulant miestneho diania.

[1:1] STARÁ ĽUBOVŇA

FOTO: KATARÍNA JANÍČKOVÁ

Tohtoročný augustový workshop v Starej 
Ľubovni dostal podtitul Nesedenie. Prečo by sa 
vo verejnom priestore malo vysedávať zvyčajným 
spôsobom? Možností je predsa viac. Úlohou 
bolo vytvoriť objekt na rôzne polohy tela, narušiť 
uniformitu správania. „Verejný priestor je vlastne, 
iba prázdnom, ktoré nemá ustálené usporia-
danie, je skôr fluidnou zostavou rôznych ideí, 
prostredí a podmienok otvorenosti či prístup-
nosti. V skutočnosti však podlieha reguláciám 
a rôznym podobám kontroly a prehodnocovania, 
kto vlastne môže tvoriť verejnosť,“ konštatujú 
lektorky. Výsledné dielo je akási preliezačka pre 
dospelých v parku medzi Okružnou a Tatran-
skou ulicou. Jeho forma je natoľko otvorená, že 
umožňuje ďalšie interpretácie bez typologických 
barličiek bežného mestského mobiliára.
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„Ahoj, Imro, tady Janko...“ zavolal si mi z Bená-
tok a nadšene rozprával o skvelom počasí 
a výbornom bienále plnom ľudí, študentov 
a energie. Potešilo ma, že si na tom lepšie 
a cestuješ. Ešte pred pandémiou, keď sme 
ťa navštívili vo Viedni, si na tom nebol dobre. 
Stratil si syna a pohltil ťa hlboký zármutok. Málo 
si o ňom hovoril, bol si spojený s dcérou Annou, 
ktorá ti ako kurátorka a redaktorka ORF pomá-
hala organizovať všetko, na čo si spomínam. 
Tešil si sa z vnučky, bola s vami v Benátkach. 
Bol som rovnako nadšený ako ty a sľúbil som ti 
poslať svoje recenzie. Rezervoval si mi ubyto-
vanie na cestu so študentmi. V pondelok mi 
potom zavolala Anna tú smutnú správu... Myslel 
som si, že ma len urguješ s tým ubytovaním. 
Odvtedy cítim prázdno, mali sme k sebe blízko. 

Spoznali sme sa začiatkom deväťdesiatych 
rokov v Zlíne v Baťovej vile na porevolučnej 
konferencii rodiny Thonetovcov s Milenou 
Lamarovou a majiteľom VITRA Design Museum 
Alexandrom von Vegesackom. Už vtedy si 
bol pojmom, priťahoval si svojou viedenskou 
svetovosťou a českou zrozumiteľnosťou. Vyhľa-
dával som ťa so snahou priblížiť sa k blízkej 
a zároveň takej vzdialenej Viedni. Naše kontakty 
sa zintenzívňovali, vďaka tvojej iniciatíve sa 
zbližovali nové architektonické generácie vo 
Viedni, v Prahe a v Bratislave. Miešal si rakúsku 
kultúrnu scénu s našou, pozval si do Viedne 
medzi etablované viedenské architektonické 
skupiny vystavovať ksa., HŠH, Danu Čupkovú, 
Martina Uhríka, Labarch aj mňa a na VŠVU si 
okrem Grega Lynna, Petra Noevera a Wolfa 
Prixa priviedol aj množstvo mladých rakúskych 
ateliérov. Prepojil si nás s Angewandte, odkiaľ 

chodilo do Labarchu množstvo architektov na 
kritiky aj na prednášky, a bol si generátorom 
paralelného projektu medzi Prixom a Labar-
chom WI:BRA. Zaujímalo ťa všetko a nielen 
mňa si prekvapoval svojimi názormi. Presadil 
si Kusého a Paňákovu NBS na Cenu ARCH, 
pretože, ako si vravel, Bratislava sa potrebuje 
nadýchnuť do veľkej mierky. Vzrušovala ťa 
veduta Hviezdoslavovho námestia s nájazdom 
Mosta SNP a lineárnou fontánou paralelnou 
s Dunajom. Búral si mýty a nezaujímal ťa iba 
dizajn. Hnevali ťa pravičiari ako Milan Knižák 
a minimalista Emil Přikryl a svojím radikalizmom 
si sa stával nepohodlným. Rozčúlilo ťa, keď ti 
na výstave MEGA manifesty trúfalosti David 
Kopecký s Janom Studeným pomaľovali steny 
Künstlerhausu alebo keď sa začala nacionali-
zovať a fašizovať naša aj vaša politická scéna. 
Mal si rád Slovensko a Slovákov a tvrdil si, že si 
Slovák a že nám to rozdelenie prospelo. 

Ako Európan a svetoobčan si dokonale poznal 
slovenskú architektúru a potešilo ťa, keď ti 
VŠVU ponúkla pozíciu hosťujúceho profesora. 
Bol si nadšenec Vladimíra Dedečka, podľa teba 
nemal seberovného, pokúšali sme sa ho (asi 
príliš skoro) dostať do Benátok a inicioval si 
„Dedeček for Pritzker“. Prednášal si predmet 
Viedeň – 19. a 20. storočie, kde si premietal a so 
zanietením rozprával o histórii, osobnostiach, 
súvislostiach a kontextoch tohto fenoménu, 
hoci niekedy len pre pár študentov. Bolo to 
naše veľmi intenzívne spoločné obdobie nultých 
rokov, keď som ťa každý týždeň čakal na 
stanici v Bratislave a počúval niekoľkohodinové 
prednášky, pokračovali sme vo Verne haluškami 
a palacinkami a viezol som ťa na posledný vlak 

z Bratislavy alebo z Hainburgu. Bolo to vyčerpá-
vajúce a škoda, že tie traktáty sa nedokumen-
tovali. Svoj plat si potom míňal na pohostenie 
študentov u seba v MQ na víkendových komen-
tovaných vychádzkach vo Viedni. 

Vychoval si tu pár ľudí, ktorí na teba nadväzujú. 
Tvoj nasledovník a flenér Martin Zaiček rozbieha 
znovuzrodenie liečebného domu Jaromíra Krej-
cara a viem, že si si tak ako so mnou s mnohými 
telefonoval. Po našej ére si v desiatych rokoch 
pokračoval vo vlievaní svojej energie do Brna, 
hosťoval si tam na Fakulte architektúry VUT, 
spriatelil si sa s Jakubom Kopcom a brnianskym 
4AM. Kúpil si pri hraniciach usadlosť, založil si 
tam Kunstkolchoz Mikulovice, kam si presťaho-
val svoju knižnicu a archív a premiestnil si tam 
svoje viedenské aktivity fea. – Forum für experi-
mentelle architektur. Tam sa nám už však nepo-
darilo za tebou prísť. Ani tebe sa už nepodarilo 
prísť za nami na halušky do Bratislavy alebo 
do Tatier. Párkrát sme sa stretli v Prahe, kde si 
rozbiehal svoj európsky projekt Urbo Kune a kde 
sme špekulovali o Petrovi Hájkovi a Honzovi 
Šépkovi. Pomohol si mi definovať moju knižku 
Nové milénium 2000–2018. Od pádu Dvojičiek 
po smrť Zahy Hadid, váhal si však napísať do nej 
doslov a ani sa ti už potom nedostala do rúk. 
Máme tam spoločný autorský nekrológ k úmrtiu 
nami rešpektovanej Zahy Hadid, u ktorej si 
bol pedagógom. Odišiel si podobne ako Milan 
Lasica na javisku – na bienále v Benátkach. 
Musím však už končiť, nemám k dispozícii viac 
znakov, „však si zase zavoláme...“

 
Imro Vaško, 7. novembra 2021

Architektonický a umelecký kritik, publicista  
a organizátor výstav

Dlhé roky prednášal na Univerzite úžitkového umenia 
vo Viedni a bol hosťujúcim profesorom na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave. 

Jan Tabor zomrel 29. októbra v Benátkach.

JAN TABOR * 1944, PODĚBRADY   
† 2021, BENÁTKY
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Kto je kto

DF Creative Group

Martin Paško (*1967), FA STU, Bratislava 
Zuzana Zacharová (*1968), FA STU, Bratislava 
www.dfcreativegroup.sk 

Práce/ocenenia:

Design Factory, Bratislava/CE ZA AR 2007, víťaz, Cena ARCH 2005, nominácia; Cena 
Dušana Jurkoviča 2006, nominácia ● Refinery Gallery, Bratislava/Cena ARCH 2013, 
nominácia ● EP Elektrárňa Piešťany/Mies van der Rohe Award 2015, nominácia; 
Cena ARCH 2015, nominácia, CE ZA AR 2014, nominácia; Cena Dušana Jurkoviča 
2014, nominácia ● Residence Moskovská, Bratislava/Cena ARCH 2008, víťaz 

JRKVC  
        
Peter Jurkovič (*1979), FA STU, Bratislava 
www.jrkvc.sk

Práce/ocenenia: Bytový dom na Dunajskej, Bratislava/Cena ARCH 2010  
● Rodinný dom IST, Čunovo/CE ZA AR 2014, víťaz ● Rekonštrukcia bytu  
v kláštore, Trnava/CE ZA AR 2017, víťaz 
 
Foto: Antonín Novák

BEEF architekti     
   
Radoslav Buzinkay (*1980), FA STU, Bratislava; ETH, Zürich 
Andrej Ferenčík (*1980), FA STU, Bratislava 
Jakub Viskupič (*1981), VŠVU, Bratislava 
Ján Šimko (*1988), FA STU, Bratislava 
www.beef.sk

Práce: Rodinný dom Hrušovská, Bratislava ● Penthouse V, 
Bratislava ● Interiér vily, Průhonice (CZ)

Foto: Marianna Tomanová 

RMAA + Martin Lepej

Richard Murgaš (*1978), FA STU, Bratislava 
Lukáš Cesnak (*1983), FA STU, Bratislava 
Martin Lepej (*1978), FA STU, Bratislava

Práce/ocenenia:  
Základná škola Guliver, Banská Štiavnica/CE ZA AR 2021, víťaz; Cena Dušana 
Jurkoviča 2021 ● Materská škola Guliver, Banská Štiavnica/CE ZA AR 2016, 
víťaz; Cena Dušana Jurkoviča 2016

Ô + Pavol Pauliny 
 
Martin Varga (*1983), VŠVU, Bratislava 
Martin Kvitkovský (*1984), VŠVU, Bratislava; FA VUT, Brno 
Pavol Pauliny (*1976), FA STU, Bratislava 
www.oatelier.sk

Práce/ocenenia: Hrad Uhrovec, Uhrovské Podhradie/CE ZA AR 2021, víťaz; Piranesi Award 2021, nominácia  
Ô: Obnova Náměstí Jiřího z Lobkovic, Praha (CZ) ● Liečebný dom Machnáč – obnova, Trenčianske Teplice  
Pavol Pauliny: Rekonštrukcia meštianskeho domu Martineum a prepojovací objekt s Katedrálou sv. Martina, 
Bratislava ● Expozícia archeologických nálezov v kazematách nitrianskeho hradu, Nitra/CE ZA AR 2007, víťaz  
● Pamiatková obnova fasád a strešného plášťa Jurkovičovej teplárne, Bratislava

Foto: Peter Čintalan (ô)

Kuklica – Smerek architekti + Hubinský 

Peter Kuklica (*1989), FA STU, Bratislava 
Martin Smerek (*1985), FA STU, Bratislava 
Juraj Hubinský (*1986), FA STU, Bratislava 
www.kuklica-smerek.com 
www.jurajhubinsky.com

Spoločné práce/ocenenia: Likérka, Trenčianske Teplice/CE ZA AR 2021, 
nominácia ● Loft Mlynica, Bratislava ● Reštaurácia Sushi-oyshi, Trenčín/BigSEE 
Architecture ● Snežienka, Bratislava/architektonická súťaž 2020, 1. cena  
● Event House, Žilina
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V Európe je len jeden typ architektúry a ten má korene 
v starej európskej kultúre, ktorá pokračuje až do moderných 
čias. Tá sa vyvinula do všeobecného európskeho štýlu. 
Niektoré veci, ako moje uprednostňovanie dreva, sa môžu 
chápať ako regionálny vplyv, no ja by som nič nenamietal 
ani proti tomu, keby boli považované za kozmopolitné.
  
Vladimír Dedeček

Citované z knihy HURNAUS, Hertha – KONRAD,  
Benjamin – Novotny, Maik: Eastmodern.  
Wien : Springer Wien NY, 2007. s. 231. 

Odkaz



Cena  
ARCH 

Porota je základ
Kvalita súťaže vždy stojí a padá na osobnostiach, ktoré sa zídu v jej porote. Spolu s redakčnou radou časopisu sme dlho  

a dôkladne vyberali mená porotcov CENY ARCH 2022. Aby sme vytvorili tím, ktorý dá cene kredit, ale aj nový rozmer a jedinečnosť. 
Presne toto sa spája s päticou porotcov, ktorí sú prísľubom nezávislého, analytického a kritického pohľadu na súčasnú slovenskú  

architektúru. CENA ARCH je ocenením, ktoré sa získava najťažšie. V porovnaní s ostatnými oceneniami sa na ňu nedá  
prihlásiť a získa ju jediný laureát z nominácií, ktoré vyberá redakčná rada a porota Ceny ARCH jedine z realizácií, ktoré boli  

v uplynulom období publikované v časopise ARCH. 

Porota  
Ceny ARCH  

2022 

Michal Janák 
Zaoberá sa architektúrou v projektoch, textoch a výstavách. Je 

partnerom štúdia PLURAL a jedným z vedúcich vertikálneho ateliéru 
Jančok/Janák (Projekt Bratislava) na FAD STU, ktorý nadväzuje na 

rovnomennú urbanistickú iniciatívu.

Szabolcs Molnár 
Architekt, editor, publicista a kurátor. Jeden z trojice  

hlavných predstaviteľov budapeštianskeho štúdia Paradigma  
Ariadné, člen kurátorského tímu maďarského pavilónu na Bienále 

architektúry v Benátkach 2021 a spoluzakladateľ výskumnej  
platformy Translation of Modernism.   

David Neuhäusl 
Architekt a partner ateliéru NEUHÄUSL HUNAL.  
Okrem navrhovania sa dlhodobo venuje písaniu,  

výuke a výskumu.  

Szymon Rozwałka 
Vedie ateliér RO_AR, pôsobí v Poľsku a v Českej  

republike. Je laureátom Národnej ceny za architektúru  
– Grand Prix architektů z roku 2008. Vyučuje v Ústave  

experimentálnej tvorby FA VUT v Brne.

Maria Topolčanská 
Architektka a vysokoškolská učiteľka Akadémie výtvarných 
umení v Prahe, kde žije od roku 2013. Zaujíma sa o politický 

rozmer architektonickej praxe, učí teóriu bývania v súčasných 
mestách a skúma formy pedagogiky a publikovania 

v umení a architektúre. 

Nominácie predstavíme v ďalšom čísle časopisu ARCH. 
Slávnostné finále Ceny ARCH sa uskutoční 28. 4. 2022.

                                                              V NOVOM A SVIEŽO
M
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