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o zmenách 1989 na fa s odstupom času 
s prof. robertom špačkom

nežná?! 
revolúcia?!

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (*1952, 
Bratislava), súčasný prodekan pre vedeckový-
skumnú činnosť, doktorandské štúdium a PR je 
dnešnej generácii skoro päťdesiatnikov známy ako 
prvý naozaj demokraticky zvolený ponovembrový 
dekan. V časoch keď sa písali dejiny, v časoch eufó-
rie, očakávaní rýchlych zmien, naivných predstáv 
o slobode a demokracii ho študenti vyhodnotili 
nielen ako obľúbeného vynikajúceho pedagóga, 
ale obstál v rebríčku ako najvhodnejší kandidát 
pre vedenie fakulty. Nakoľko je tu 17. november - 
Medzinárodný deň študentov, ale je tu aj dvadsiate 
piate výročie 1989 roku, ideme „klásť vence“, a tak 
sme sa opýtali prof. Špačka ako vníma obdobie tzv. 
„Nežnej revolúcie“ s odstupom času. Ako sa to vlastne na fakulte spustilo? Vraj 

to tu vrelo a študenti balili neobľúbeným 
a v bývalom režime angažovaným pedagó-
gom kufre… V tom čase si mal 38 rokov, 
ako si spomínaš na obdobie zmien, roky 
1989/1990 s odstupom času? 
Na fakulte sa veci dali do pohybu hneď v tých 
dňoch ako to bolo aktuálne, (Pražská demonštrá-
cia) dokonca niektorí naši protagonisti revolúcie 
(síce potichu) hovorili, že u nás v Bratislave sa 
začali nejaké študentské aktivity už o deň skôr. 
No a potom sa dialo niečo každý deň. Vo veľkej 
posluchárni sme sa stretli vtedajší dekan fakulty 
Ján Antal, študenti, zamestnanci a pozeral sa 
záznam z Národní třídy. Mimochodom, vtedy sme 
mali dokonca prodekana, ktorý mal na starosti 
ideologickú prácu. Vtedajšie vedenie sa snažilo 
argumentovať, že je to všetko možno zmanipu-
lované a že to tak možno ani nebolo a že prečo 
by bolo z toho treba vyvodzovať vážne, nebodaj 
osobné dôsledky. No a udalosti nabrali spád. 
Spomínať si na mená študentov je už dosť ťažké, 
ale aktívny tam bol študent Jerguš, ktorý neskôr 
pôsobil v Košiciach a robil tam pešiu zónu, potom 
Ondruška. Samozrejme, bolo ich viac, ktorí sa 
snažili veci pohnúť správnym smerom. Najprv 
akademická obec potvrdila vo funkcii vtedaj-
šieho dekana, potom ho s istým odstupom času 

z popudu študentov a akčného výboru vtedy ešte 
Zväzu slovenských architektov (pozn. redakcie 
predchodca Spolku architektov Slovenska) odvola-
li a oznámili to na ministerstvo, no a potom boli 
vyhlásené voľby. Celé sa to dialo medzi novem-
brom a polovicou februára. A mňa ako dekana 
menoval Minister školstva SSR prof. Kováč do 
funkcie 21. februára 1990. 

Ukázalo sa, že sloboda nie je záležitosťou 
bezbrehého individualizmu a kultu „ja“, že 
z pozície bezškurpulóznosti, moci a peňazí, 
„ja“ môžem všetko a „ty“ ak nie si pri kory-
te a „v balíku“ nesmieš nič. Ukázalo sa, že 
sloboda a demokracia sú potrebou nastole-
nia limitov korektnosti a pravidiel. Ukázalo 
sa, že sloboda je vecou dlhodobého vývoja 
a zmeny ľudského myslenia ako aj systému, 
kde má svoje miesto slušnosť a pravidlá 
občianskej demokracie. Príkladom by mohli 
pre nás byť veľkostne porovnateľné krajiny 
ako Holandsko, Dánsko, Fínsko, kde je vyso-
ká moc verejnej mienky, vplyv občianskych 
aktivít a korektných pravidiel pre všetkých 
bez rozdielu. Napriek tomu, po eufórii, 
keď nastúpila práca a aplikovanie zmien, 
mnohí pedagógovia, aktívni v štruktúrach 
minulého režimu prežili, na fakulte sa 
udržali a sú dnes autoritami. Ľudia, ktorí 
ich zažili ich akceptujú alebo na to priam 
radšej zabudli. A ak človek aktívny v minu-
lom režime neškodil, bolo mu prepáčené 
a urobila sa hrubá čiara. Dnešní študenti 
nemajú o tom ani tušenia, otázkou je, či ich 
to vôbec zaujíma… Ako je možné, že sa to 
takto vykryštalizovalo? 
Dnešných študentov to v podstate nemá ani prečo 
zaujímať, ibaže by študovali našu mladú históriu. 
My sme prešli z nenormálneho stavu do normálu. 
Ono sa to celé vykryštalizovalo tak, že máme po-
chybnosti o tom, či to bola v personálnom zmysle 
v slovenskom akademickom prostredí revolúcia. 
My si niekedy neuvedomujeme ani význam slova 
revolúcia, ktoré v angličtine znamená obrátka 
alebo otáčka, aj v prípade motora. Takže revolúcia 
znamená obrat. Môj obľúbený Kurt Vonnegut 
v jednej knižke nastolil tézu, že revolúcia musí byť 
taká krvavá, až víťazi začnú mať výčitky svedomia 
a až potom začne byť ten proces produktívny. 
V tomto zmysle sa u nás udiala veľmi nežná 
zmena. A v duchu, ako povedal jeden náš klasik, 
„my nie sme ako oni“, sme zabudli, že „ani oni nie 
sú ako my“, tak sme zmeny robili naozaj nežne. 
V našom prostredí na fakulte sme boli kolego-
via a niekedy dlhoroční kamaráti práve s tými 
kolegami, ktorých si minulý režim pestoval. Tam 

sme len hľadali mieru ako aj personálnu štruktúru 
trochu utriasť, ale neprenasledovali sme niekoho 
len preto, že bol v minulom režime obľúbený. Na 
druhej strane sme len veľmi opatrne niektorých 
kolegov púšťali do vedúcich funkcií. 

Otázkou je či nejaká forma trestu spúšťa 
moment pocitu viny, následne aj polepše-
nia, resp. zvýšenia kvality človeka. Vlastne 
sa teda neprelustrovalo personálne obsade-
nie na fakulte a na STU. Len určité obdobie 
títo ľudia nepôsobili vo vedúcich pozíciách 
na FA a život išiel ďalej skoro bezo zmien…
Vedenie fakulty bolo očistené od minulých 
ideologických vplyvov. Keď sme robili v roku 1990 
novú štruktúru katedier, tak sme urobili otvo-
rené verejné výberové konania na ich vedúcich. 
Uprednostnili sme kritérium odbornosti, teda to, 
po čom sa dnes prahne a to ostatné, nie že by sme 
na to zabudli, ale ostalo potlačené. Samozrejme 
sme viaceré posty obsadili novými kolegami 
z praxe. Postupne „zahviezdil“ napr. Ivan Gürtler.

Cestovanie, je to neuveriteľné, ale v mi-
nulosti sme voľne nemohli cestovať, resp. 
mohli len vyvolení straníci, ŠtB-áci a tí, čo 
dostali tzv. devízový prísľub (stodolárovku 
a do bývalej Juhoslávie dinárovku). Alebo 
skôr cestovať sme mohli, ale len do východ-
ného bloku a do niektorých krajín ako kraji-
ny bývalého ZSSR a Poľsko iba na pozvanie. 
Dnes môžeme cestovať, pracovať, študovať 
prakticky všade na svete. Čo získala Fakulta 
architektúry slobodou? 
To je otázka na jednu konferenciu… Hneď skraja 
90-teho roku sme získali spoluprácu so školami 
vo Viedni, kde sme relatívne rýchlo spustili 
spoločné študentské projekty. Keď som teraz 
videl výstavu vo vestibule (Nové funkcie pre staré 
stavebné štruktúry v Zurndorfe v Rakúsku), kde 
spoločne naši a rakúski študenti pracovali na 
jednej téme, pripomenulo mi to, že už vtedy bola 

takáto spolupráca a výstava vo Viedni. Mali sme 
tu na návšteve z Technickej univerzity vo Viedni 
vtedajších rektora Mosera a pre-rektora Petra 
Skalického, ktorý bol potom ďalších 20 rokov 
rektorom. Ešte niekde v archíve by sa zrejme našlo 
ako tu vo vestibule pozerali nejakú našu výstavu.1 

Ten pohyb nastal prakticky hneď. Dnes je to už 
veľmi ťažko porovnávať, lebo už pomaly ani nere-
gistrujeme, keď sem niekto príde zo zahraničia, je 
to každodenná udalosť. Ale vtedy sa pri nejakej 
zahraničnej návšteve až tak budova nadýchla. 
Možno sa na nás chodili spočiatku pozerať ako na 
exotov, ale na druhej strane pre Viedenskú univer-
zitu sme neboli úplne neznámi, pretože existovala 
Konferencia rektorov podunajských univerzít 
(názov funguje vo viacerých variantoch) a v rámci 
toho bola aktívna aj naša vtedajšia SVŠT. 
Pre mňa a mnohých z mojej generácie sme po 
novembri vyleteli ku hviezdam. Skoro každý deň 
som za tú zmenu vďačný. Pre tých, ktorí nostal-
gicky spomínajú na mlieko za dve koruny a iné 
istoty, mám jediné odporúčanie: skúste Severnú 
Kóreu…

Čo bolo vlastne dôvodom, prečo sa 
Slovenská vysoká škola technická premeno-
vala na Slovenskú technickú univerzitu? Nie 
je v medzinárodnej mierke rozdiel v tom, že 
univerzita musí robiť aj vedecký výskum? 
Dôvodom bolo najmä to, že s našim pôvod-
ným názvom nás zahraničie mohlo vnímať ako 
polytechniku, ako školu ktorá skôr spadá do 
kategórie vysokých odborných škôl, po nemecky 
„Fachhochschule“ a chceli sme dať najavo, že 
sme univerzita. Aby sme s tým názvom, aký sme 
mali, „nezomreli“ v medzinárodnom prostredí. 
Museli by sme minimálne prekladať náš názov 
s pomlčkou univerzita, ako to urobili na ČVUT. My 
sme sa vtedy rozhodli, že náš profi l a štandardne 
rozvinutý vedecký výskum, opodstatňuje zmenu 
na názov univerzita. Diskusie boli aj o tom, že 
sa budeme prekladať ako Slovak University of 
Technology alebo Slovak Technical University, 
len to technical by znamenalo skôr výrobné 
techniky. To, čo si niekedy neuvedomujeme, že 
naša technika je technology. Jediné, čo sa mi 
dodnes na tomto procese nepáči je fakt, že my 
sme sa stali Slovenskou technickou univerzitou 
na základe zákona, ktorý je zákon o zmene názvu, 
čiže my sme sa nezmenili z SVŠT na STU, my sme 
si zmenili názov a to si nieslo dôsledok, že sme 
to zobrali mechanicky. Vo volebných programoch 
kandidátov na rektorov je jeden taký slogan, 
že „silné fakulty = silná univerzita“, to nikde vo 
svete nemôže fungovať, musí byť silná univerzita 
a fakulty také, aké si zaslúžia. 

Čo úplne najdôležitejšie získala fakulta 
Novembrom 1989? 
Získali sme to, že v európskom prostredí patríme 
medzi štandardné školy architektúry, sme notifi -
kovaní, zakomunikovaní, všetky možnosti, ktoré 
nám medzinárodné prostredie poskytlo sme vyu-
žili, sme dlhoročnými členmi EAAE, sme v ECTS 
mechanizme, vrámci celej STU sme najintenzív-
nejšie fungujúca fakulta, pokiaľ ide o Erazmus 
mobility. Dokonca v Erazme aj v rámci celého 
Slovenska, vzhľadom na našu veľkosť, vyzeráme 
dobre. To sú samozrejmé veci pre študentov, ale 
keď ich porovnávame so spomienkami, mnohé 
veci boli nemysliteľné, priam sci-fi , ako napríklad 
aby si študenti priniesli kredity z inej krajiny 
a pokračovali u nás, alebo niekde inde v štúdiu. 
Dnes už je len otázka ako to dokážeme manažovať. 
A to nehovorím o medzinárodných projektoch, 
ktorých je síce ako šafranu, ale sú. 

Na druhej strane slobodou sa zvýšila aj 
konkurencia, lebo okrem FA, umeleckej 
VŠVU je tu koketovanie s architektúrou na 
SvF STU, v Košiciach sa dá študovať archi-
tektúra na Fakulte umení, konkurenciou sú 
české školy…
Pre našu generáciu sú tu bratislavské školy 

odvždy, z hľadiska nejakej konkurencie je ale 
slovenská konkurencia veľmi latentná. My 
pripravíme študentov na príjmačky, tí idú na 
viaceré školy a nakoniec si vyberú tú, ktorá je pre 
nich tá zaujímavejšia a exkluzívnejšia. Voľakedy 
boli obdobia pretlaku záujmu o štúdium, ktorý 
sa však zmierňuje. A Fakultu umení v Košiciach, 
sme pomáhali zakladať my, vývoj bol od katedry 
architektúry na Stavebnej fakulte k Fakulte 
umení. Nikdy sme to nebrali ako konkurenciu, 
ktorá nám má odoberať študentov, lebo to má 
jasnú regionálnu logiku. Ten región si zaslúži, 
aby mali takúto školu. No a české školy sú reálnou 
konkurenciou, pretože tie sú fi nancované, naše sú 
udržiavané pri živote…

Dodnes sme sa dobre nenaučili spravovať si 
vlastný štát, nie sme sebestační ako krajina, 
stále sme akýmsi lokajom iných mocnejších 
a bohatších, o dôležitých a kľúčových ve-
ciach v našom štáte väčšinou rozhodujú tí, 
čo nerozumejú, tí čo nemajú morálku a vy-
hýbajú sa zodpovednosti alebo tí, čo študo-
vali a boli školení v Moskve. Žijeme v dobe, 
ktorá nahráva citátu Wilhelma Raabeho: 
„Aby sa dostali do pohybu masy, stačí fráza 
jedného hlupáka. Koľko však treba času 
rozumnému človeku, aby jedného-jediného 
presvedčil o svojom názore!“ Niekoľkokrát 
si zastával kľúčové funkcie na FA a STU, 
viackrát dekana, raz prorektora, vedúceho 
ústavu, teraz prodekana. Ako vidíš kariériz-
mus kontra zodpovednosť a morálka? 
Zásadný postoj, ktorý sme zaujali po roku 1990 
bol nedôsledný našou ilúziou, že v zásade sú 
všetci ľudia, zjednodušene povedané, dobrí a vždy 
budú konať v prospech tých ostatných. Ilúziu sme 
potom tlačili pred sebou a pestovali sme si ju. 
A dokonca aj keď sa občas objavilo, že to nie je 
u niekoho pravda, tak sme ho obhajovali, že to je 
len náhodný poklesok. Dokonca prvý Zákon o vy-
sokých školách bol skonštruovaný s očakávaním, 
že všetci, ktorých sa zákon týka budú takí dob-
ručkí a príjemní. Potom sa ukázalo, že stačí jeden 
deštrukčný živel a všetky tieto konštrukcie začí-
najú kolabovať. Postupne sme si začali uvedomo-
vať, že tí druhí niekedy majú navrch, lebo nemajú 
škrupule a my sme (pozitívne) škrupule mali. 
Spomínam si na taký slogan, ktorý bol populárny 
hneď zrána revolúcie, že: „síce s vami nesúhlasím, 
ale budem bojovať za to, aby ste mohli prejaviť 
svoj názor“ (voľne tuším podľa Voltaira). Ukázalo 
sa to ako naivná literárna fi kcia, ktorú iný človek 
málokedy ocení. Pretože keď človek bojuje za to, 
aby druhý mohol prejaviť svoj vlastný názor, tak 
mu to ten druhý hneď a pri najbližšej príležitosti 

spočíta. Takže sme sa postupne učili reagovať 
a samozrejme, niekedy bolo aj neskoro. 
Nedávno som čítal knižku o teórii medzinárodné-
ho práva a tam som si poznačil jeden veľmi dobrý 
slogan: „Můžete oblbovat všechny lidi někdy, 
můžete oblbovat některé lidi pořád, ale nemůžete 
oblbovat všechny lidi pořád.“ No a toto si neu-
vedomujú ľudia, ktorí nás riadia, ale ani my si to 
niekedy neuvedomujeme naplno, pretože väčšina 
z nás sa necháva oblbovať v kuse. Demokracia 
je veľmi krehký konštrukt a treba s ňou vedieť 
pracovať. Demokracia sa všade delí povedzme 
v úvodzovkách na občiansku a politickú demokra-
ciu, aj keď je dobre tam, keď ich vzájomný presah 
je čím väčší a občania vnímajú, že im politika robí 
dobre. Občianske iniciatívy nemajú bojovať proti 
politike, majú ju korigovať. Pre mňa problém 
spočíva v chápaní významu slova občan, pretože 
my sme si nie celkom načistom čo vlastne toto 
slovo znamená. S občanom síce stotožňujeme 
občiansky preukaz alebo občan, čo to robíte? No 
keď si prejdeme blízke európske jazyky, pôvodný 
význam spočíva v tom, že občan je človek – 
nositeľ aktívneho potenciálu, ktorý si sám musí 
uvedomovať a uplatňovať. 

Na niektorých architektonických školách 
v zahraničí sa študuje architektúra medzi 
spoločenskými vedami, podporená esejami, 
fi lozofi ou. My síce hovoríme, že architektú-
ra je syntéza vedy a umenia, ale vlastne sa 
stráca fi lozofi cká podstata, jej zmysel. Ako 
sa na tento problém pozeráš?
Dôvody sú mnohoraké. Podľahli sme sprostred-
kovanému tlaku stavebných inžinierov, že sa im 
musíme vyrovnať, lebo keď nebudeme ako oni, 
oni budú silnejší. Príliš veľa kolegov na tejto 
škole duchovný, poetický rozmer architektúry 
považuje za nadstavbu, ktorá keď nebude, tak 
nevadí. Sem-tam sa niektorí snažíme bojovať 
s týmto nepriaznivým úkazom, ale je to ťažký boj, 
lebo keď dostaneme študentov v piatom, šiestom 
ročníku, ich najsilnejší postoj k tvorbe architektú-
ry je strach, oni sa boja mať nápad, ktorý vybočuje 
zo štandardov a chcú ísť na istotu. Keď ich na to 
nahováram, reagujú s obavou, že pri obhajobe ich 
budú iní pedagógovia prenasledovať. Toto je veľ-
mi škodlivé pre akúkoľvek školu a pre architektúru 
zvlášť, keď majú študenti strach vybočiť zo zabe-
haných ciest. Napr. včera sa objavila správa v tlači 
s vizualizáciami petržalského areálu Matadorky 
s 80 podlažným mrakodrapom. Keď študenti na 
tom istom území nakreslia 25 poschodový dom, 
tak naozaj niektorí kolegovia sú pri obhajobe 
schopní „popraviť“ ich s tým, že je to zlé. Ak nás 
intenzita premýšľania architektúry v praxi pred-

behne, to je pre školu cesta do pekla. Škola musí 
byť vpredu, má formulovať vízie, možno aj fi kcie 
a prax má pristrihávať krídielka a nie naopak. 

Čo je Tvojím odkazom pre dnešných 
a budúcich študentov, a možno aj občanov 
Slovenska? 
Naši študenti veľmi nečítajú. Treba čítať knihy, 
treba si uvedomiť, že architektúra nie je len 
tvar, materiál a samoúčelná krása, ale spôsob 
života, celková kultúra života. Nedá sa to docieliť 
mechanickým tvarovaním stavebného materiálu 
a komponovaním priestorov, ale musíme sa 
priblížiť k pochopeniu zmyslu našej existencie. 
A to sa nedá inak ako čítaním kníh aj o inom ako 
o architektúre.

Ďakujem za rozhovor.

– Rozhovor pripravila a rozprávala sa Ing. arch. Irena Dorotjaková.
 rozhovor bol autorizovaný. –

Zoznam prvých dvanástich mien pedagógov ako ich študenti 
vyhodnotili v tých pohnutých časoch. Prvý bol kunsthistorik 

Peter Kresánek, ktorý išiel robiť primátora Bratislavy

 Prikladané archívne fotografi e sú svedectvom stretnutia 
TU Wien a STU v roku 1991, ide o prvé ovocie otvorenia sa 

Slovenska svetu.

Autor archívnych fotografi í: Tibor Andrejčák
Autor portrétov: Matej Kováč

Zľava prof. Peter Skalicky – pre-rektor TU Wien1, rakúsky vicekan-
celár - Erhard Busek a prof. Fridrich Moser – rektor TU Wien, vpravo 
prvý ponovembrový dekan Robert Špaček

Zľava Robert Špaček s Erhard Busek

Zľava prof. Peter Skalicky, prof. Fridrich Moser, rakúsky vicekancelár 
- Erhard Busek ponovembrový dekan Robert Špaček 
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nfo na fa 
Bola to prvá bratislavská prednáška v rámci 
November Talks na Fakulte architektúry a na nej 
sa predstavili dvaja mladí architekti z chorvátske-
ho ateliéru NFO. Asi nebudeme ďaleko od pravdy 
s tvrdením, že chorvátsku scénu veľmi nepo-
známe. Ale o to lepšie, máme sa možnosť niečo 
dozvedieť a naučiť. 
Prednáška bola tematicky usporiadaná do okru-
hov, respektíve fáz, ktorými prešli od momentu, 
kedy sa rozhodli spolu založiť ateliér. Chcelo to 
istú dávku odvahy a presvedčenia začať architek-
tonickú prax po roku 2008, kedy to ani rozbeh-
nutí architekti v Chorvátsku nemali ľahké. Pre 
začiatok im stačil kancelársky priestor so svetlou 
výškou 1,9m, kde sa im darilo prežiť vďaka tomu, 
že robili vizualizácie pre iných architektov alebo 
vypracovávali dokumentáciu pre čierne stavby, 
ktorých je tam neúrekom. Ukazujú vtipné, ale 
pravdivé diagramy a grafy, pri ktorých súhlas-
ne prikyvujeme a zabávame sa spolu s nimi. 
Prichádzajú prvé reálne zákazky, ktoré získali 
sloganom: „Nečakať v ateliéri, ale ísť von medzi 
ľudí a hľadať.“ Aj keď je to projekt prasacej farmy 
dotovaný Európskou úniou, o čom pred tým neve-
deli skoro nič, dodávajú, že nám ochotne poradia, 
lebo teraz sú už na túto tému odborníci.
Podstatnú časť ich tvorby predstavujú architek-
tonické súťaže, podobne ako pri väčšine iných 
mladých ateliérov s prebytkom tvorivej energie 
a entuziazmu. Do povedomia sa dostali vďaka 
prvej cene so súťažným projektom Paromlin 
Barracks, kde premenili bývalú továreň v centre 
Záhrebu na mestskú plaváreň s veternou elek-
trárňou na komíne. Odborná aj laická verejnosť 
bola nadšená, ale samospráva mala s lukratívnou 
parcelou iné zámery. Z počtu súťaží, ktoré ukázali 
a na ktorých sa často úspešne zúčastnili sa zdá, 
že máme u nás čo doháňať Aj keď sa neskôr do-
zvedáme o nemilých skutočnostiach a miestnych 
praktikách, sú opäť podané s láskavým humorom. 
Ale každý neúspech je ponaučením do ďalšej 
súťaže a posúva ich ďalej. 

Prichádza prvá realizovaná stavba, ktorú chcel 
investor samozrejme postaviť veľmi rýchlo To sa 
ale vylučuje s legislatívnym postupom v tejto 
krajine. Zdá sa, že sa začína fáza, kvôli ktorej to 
všetko malo zmysel. Vždy sa objaví nejaká tá pre-
kážka, alebo malý nedostatok v podobe elektric-
kého stĺpa integrovaného v schodisku prístavby 
kvôli investorovej nedbanlivosti. No niekedy stačí 
zvoliť iný uhol pohľadu a fotografi e ukazujú veľmi 
vydarenú realizáciu. 
Opis ďalšieho postaveného projektu v úzkej prie-
luke sa nesie v duchu humornej príhody s úradmi, 
ale vo výsledku bol penzión v Pakoštane nomino-
vaný na stavbu roka vo svojej kategórii, napriek 
tomu, že použili lacné riešenia a materiály.
Ich realizácie sa odkláňajú od tendencií niečo 
vyjadrovať a márne budeme čakať okázalé gestá, 
ktoré sú hlavne na Balkáne tak obľúbené. Naopak, 
do popredia vstupuje predmetnosť a materiál-
nosť, redukovaná na samotnú podstatu. S tým 
súvisí aj veľmi sympatická fotodokumentácia 
projektov, ktorá ukázala stavbu/projekt v reálnom 
každodennom kontexte, nie iba „naaranžované“ 
výseky. 
Zdá sa, že zatiaľ najviac energie vložili prednáša-
júci architekti do realizácie námestia v Crikvenici, 
čo súvisí s rozsahom a množstvom zaintereso-
vaných profesií. Najmä keď niektoré dôležité 
zložky ako stavbyvedúci odmietajú spolupracovať. 
Nezaobišlo sa to bez presviedčania ľudí o tom, že 
každý element návrhu má veľký zmysel a hrá dôle-
žitú úlohu pri tvorení kvalitného prostredia pre 
verejný život. Nakoniec všetky prekážky a hrozby 
zdolali a výsledok pomohol k znovuzvoleniu 
starostu, teda k spokojnosti všetkých. Hlavne sa 
im podaril fungujúci kvalitný verejný priestor, 
ako dokladujú fotky z rôznych verejných akcií 
usporiadaných na námestí. 
Prednášku uzatvárajú projektom ACG Lukaps, čo 
bola pôvodne zákazka na rekonštrukciu továrne 
na výrobu liekov, no vyvinulo sa to do úspešnej 
a sľubnej spolupráce s farmaceutickou spoloč-

nosťou a prísľubom realizovania ďalších pobočiek 
v Južnej Amerike. 
Hoci sa popis väčšiny projektov nezaobišiel bez 
vykreslenia úskalí spojených s realizáciou diela 
(vzťah stavbyvedúci – architekt, úradník – klient, 
klient – architekt), na nič sa nesťažujú – to veľko-
ryso prenechávajú nám.
Máloktoré prednášky majú taký svižný charakter 
a dokážu baviť po celú dobu až do úplného konca. 
Možno je to tým, že nás nezahltili množstvom 
projektov a vyblýskaných vizualizácií, ale ukázali 
nám reálne strasti a slasti svojej tvorby. Možno je 
to tým, že sú architekti Kata a Nenad z NFO ešte 
stále mladí a nadšení zo svojej práce; možno je 
to ich prirodzenou náturou, že nebrali sami seba 
príliš vážne a videli svoju tvorbu s nadhľadom. 

– Pavlína Kolcunová, Alena Bindzárová –

študent 
roka 2014

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov ocenil rektor Slovenskej technickej univerzity 
Robert Redhammer úspešných mladých vedcov, študentov a športovcov.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v utorok 18. novembra o 14.00 v budove Rektorátu 
STU.

Za Fakultu architektúry ocenenia získali:
Patrícia Arpášová – najlepší študent prvého stupňa štúdia
Matúš Kopáč, Bc. – najlepší študent druhého stupňa štúdia
Štefan Bekeš, Ing. arch. – najlepší študent tretieho stupňa štúdia
Igor Hianik, Ing. arch. – mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja 
Nikola Winková, Ing. arch. – mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja
Matej Čička – významný reprezentant STU v umení
Katarína Smatanová, Ing. arch. M.A. – humánny čin roka 

výsledky volieb 
kandidáta na 
rektora stu

formát november talks

Za kandidáta na rektora STU v Bratislave pre 
funkčné obdobie 2015 – 2019 zvolil AS STU 
prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., ktorý tak 
bude pokračovať vo svojom druhom funkčnom 
období. Členovia akademického senátu volili zo 
štyroch kandidátov:

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Robert Redhammer postavil svoj program na 
pokračujúcej podpore výnimočných talentov 
na škole, a to vedcov, pedagógov a študentov. 
Rektor už vo svojom poslednom období zaviedol 
programy podpory mladých vedcov a študentov 
poskytovaním špeciálnych grantov pre dokto-
randov na ich vedecké projekty ako aj program 
podpory postdoktorandov tiež prostredníctvom 
univerzitných štipendií. Tiež rozbehol program 
podpory kľúčových vedeckých poznatkov a publi-
kácií v najdôležitejších vedeckých časopisoch.
Práve z iniciatívy R. Redhammera vznikol na uni-
verzite aj technologický inkubátor, ktorý podporil 
vznik už viac ako 40 študentských a asolventských 
startupov a fi riem. Rektor stojí tiež za aktuálnym 

projektom budovania Univerzitného vedeckého 
parku Science City Bratislava, v rámci ktorého 
sa obnovujú vedecké laboratória na fakultách so 
zameraním na oblasti ako biotechnológie, IT, po-
travinárstvo, zelená chémia či ekologické stavby.
V ďalšom období chce rektor pokračovať v budo-
vaní značky STU ako modernej vzdelávacej a ve-
deckej inštitúcie, zlepšovať podmienky študentov 
na vzdelávanie a výskum ako aj podmienky na 
ubytovanie, pokračovaním prebiehajúcej renová-
cie internátov, fakúlt a vedeckých pracovísk. 

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. vyštudoval 
Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave (dnes 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU). Po 
jej ukončení pôsobil na fakulte ako výskumný 
pracovník a učiteľ. V rokoch 1997–2003 pôsobil 
ako prodekan fakulty pre vedu a výskum a od 
roku 2000 aj pre oblasť informatiky. V rokoch 
2003–2011 pôsobil ako prorektor a potom ako 
rektor Slovenskej technickej univerzity. V ro-
koch 1991–1992 pôsobil na univerzite v Yorku 
v Anglicku.
Ako prorektor STU vybudoval prvý Univerzitný 
technologický inkubátor na STU, ktorý pomohol 
v rozbehu doteraz už viac ako 40 novým pod-
nikom. Je tiež iniciátorom aktuálneho projektu 

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/vysledky-
-volieb-kandidata-na-rektora-stu.html?page_id=8561- 

vybudovania Univerzitného vedeckého parku 
Science City Bratislava. V rokoch 2005 až 2009 
bol členom predsedníctva Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja a autorom troch programov 
agentúry zameraných na podporu excelentnosti, 
podporu výskumu a vývoja v malých a stredných 
podnikoch a podporu spolupráce akademických 
inštitúcií s podnikateľskou praxou. V roku 2006 
absolvoval prestížny International Visiting 
Leadership Program, v rámci ktorého študoval 
úspechy takmer 20 elitných vysokoškolských 
inštitúcií v USA.
Podieľal sa na konzultáciách pri zostavovaní 
Akčného plánu SR veda, výskum, inovácie, 
Národnej Lisabonskej stratégie SR a Národného 
strategického referenčného rámca pre štruktu-
rálne fondy EÚ 2007–2013 pre oblasť výskumu, 
inovácií a ľudských zdrojov.

Kata Marunica a Nenad Ravnic´

dekanka doc. Ľubica Vitková
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marco 
casagrande 
v berlinke 

Pokojnú kaviarenskú atmosféru Berlinky SNG 
nahradil konferenčný zhon prvého ročníka Public 
Spaces. Rýchlo vkrádajúca sa tma pohltila po-
sledné slnečné lúče, ktoré ešte pred pár hodinami 
sabotovali „slajdy“ na plátne. Po poslednej pred-
náške s podtónom tvorby „Sledujte, tu som!" sa 
rýchlo vkráda aj únava. Prvé obrázky prezentácie 
fínskeho architekta nás však briskne prebúdzajú 
z letargie: epické príbehy za lyrickými ideami, 
prekrásna grafi ka, ľudské všetko vypovedajúce 
gestá, pásikavé tričko.

Ako dlho trvá, kým si „získate meno“? Dva 
roky. Len toľko ubehlo v medzičase, keď sa 
Casagrandemu dostalo prvého významného 
uznania (Architectural Review Emerging Award, 
1999); následne bol ocenený v roku 2001 (Mies 
van der Rohe Award, 2001). Pri snorení po inter-
nete ale s najväčšou pravdepodobnosťou narazíte 
na projekt Sandworm; za tento obdržal European 
Prize for Architecture. Na belgickom piesočnom 
pobreží môžete natrafi ť na 45 metrov dlhý a 10 
metrov široký pavilón z prútia, ktorý sa svojou 
formou podobá larve červa. Vďaka použitiu miest-
neho prostého materiálu a jednoduchej realizácie 
(len za pomoci zopár šikovných študentských rúk) 
objekt pôsobí veľmi skromne a súčasne vnútri 
vytvára neobyčajnú svetelnú atmosféru. Zdanlivý 
priemet trblietavých vlniek na plytké morské 
dno. Prútený tunel prirodzene vyrastá z piesočnej 
krajiny akoby tam bol odjakživa, a nenápadne 
dotvára miesto, teraz ešte viac verejné. „́ Slabá´ 
architektúra je ľuďmi vytvorená štruktúra, ktorá si 
želá stať sa súčasťou prírody cez svoju fl exibilitu 
a organickú prítomnosť.“ (1) Motív prúteného 
hmyzu sa prejavuje úplne inak v betónovom 
meste na asfaltovom parkovisku pri bytových 
domoch. „Je to kukla pre postindustriálnu pre-
menu industriálneho hmyzu.“ (2) Jeden z prvých 
liečebných zásahov „urbánnej akupunktúry“.

V Taipei stojí päťpodlažná budova. Už nie je 
opustená, vrátili sa do nej ľudia. Tentokrát sa roz-
hodli vybúrať všetky nepotrebné steny a zasadiť 
vnútri zeleninu a bambus. Do obvodových stien 
boli nanovo vyrezané kruhové otvory (cca 20 cm 
v priemere) aby komunita získala dažďovú vodu 
na zavlažovanie políčok. Okrem pestovateľských 
prác na piatich podlažiach sa vnútri konajú 
workshopy a kurzy. Na jednom z vonkajších múrov 
vyrastá bizarne veľký strom. Stavba doslova ožila. 
Toto je ďalší z príkladov mestskej akupunktúry 
„mesta tretej generácie“. Mesto treba chápať 
ako živý organizmus, kde architektúra má úlohu 
ihly vpichnutej správnym spôsobom, na správne 
miesto – až do vrstvy energie „chi“. Tá sa nachádza 
pod vizuálnym povrchom nášho prostredia. 

Architektúra, urban design, umenie environ-
mentu, veda. Pre svoje prednosti: vnímavosť 
a pohotovosť riešiť s nadhľadom problémy 
najrôznejšieho kalibru, sa stal inštitúciami 
a samosprávami vyhľadávaným odborníkom. 
Ilegálne osady Taiwanu majú vo svojich radoch 
príklad udržateľného sídla 21. storočia (Treasure 
Hill). Dostať sa na ostrov po vode a za svetla sa 
stalo realitou. Pri prechode drevenou lávkou vám 
na cestu posvietia fi gúry mužíkov pod ryžovými 
klobúkmi so solárnymi svietidlami (Oystermen). 
Na Aljaške sa možno ešte stále rozhodujú miestni 
obyvatelia, či je chrám z olejových sudov narážkou 
na ťažbou zdevastovanú krajinu alebo adorá-
ciou priemyslu v regiónu. Upútavka na bienále 
súčasného umenia vo Florencii formou inštalácie 
kníh na ulici? Oblúkovú stenu z „knižných tehál“ 
(chrbtom von, vnútrom dnu) postavili z 15 000 
kusov; zostalo len torzo. „Ako dlho to vydržalo?“ 
„Asi dve hodiny.“ Pre literárne dielo sa stal osud-
ným náhodný okoloidúci, ktorý spustil reťazovú 
reakciu rozoberania inštalácie. 

príroda. umenie. anarchia. 

Blízko severného polárneho kruhu v krajine 
Laponsko na severu Nórska sa architekt rozhodol 
s 10-členným tímom zžiť sa s prírodou. V treskú-
cich mrazoch sa študenti architektúry a umenia 
naučili postaviť dom z dreva, saunu, pozorovateľ-
ňu polárnej žiary, preniesť to všetko na iné miesto 
niekoľko krát, loviť ryby tradičným spôsobom, 
saunovať pri -15°C, tešiť sa zo snehových búrok 
(Survival Architectural Workshop).

A ešte projekt, pri ktorom bolo vidno, ako sa 
najmenej polovici poslucháčov naklonila hlava 
na stranu. Bird Hangar v Yokohame je oceľová 
konštrukcia až po vrch obalená lanom, vytvárajúc 
formu kónickej nádoby. Z nej sa dvíhajú k nebu 
meteorologické balóny nesúce malé balzové 
posolstvo. „Keď dosiahnu výšku 10 km nad ze-
mou – no dobre, niektorí by povedali 9,7km – ba-
lón praskne a drevené vtáčiky začnú kĺzať po 
oblohe smerom nadol.“ Vnútri si nesie 5 rôznych 
semienok a odkaz pre nálezcu: kontaktovať fínsky 
ateliér. Stovky správ prichádzajú z Číny, Japonska, 
Oceánie.

– Alena Bindzárová, Pavlína Kolcunová
+

casagrandeworks.blogspot.com 
(1) www.archdaily.com/223656/sandworm-marco-casagrande/

(2) www.clab.fi /projects/cicada
www.archdaily.com/238248/survival-architecture-workshop/–

will alsop 
na fa

„Navrhovali ste niekedy nudnú budovu?”
„Jednu berlínsku. Administratívnu. Viete, je ná-
kladné robiť ‚srandu’. A je aj ťažké robiť srandu.”

Na fakultu architektúry zavítal druhý novem-
brový štvrtok britský architekt Will Alsop. Po 
dynamickej prednáške mladých Chorvátov sa 
zrejme rozšírilo, že ide o hodnotný formát. Aula 
Emila Belluša sa tentokrát zaplnila možno aj 
dvojnásobne, úvod prebral doktorand urbanizmu 
Peter Horák, po ňom jeden z velikánov scény 
architektonickej tvorby Spojeného kráľovstva. 
Plán bol jasný, približne hodinová exkurzia do 
teórie a praxe skúseného architekta. Vyučuje vo 
Viedni, veľa maľuje a veľa sa rozpráva s obyva-
teľmi miesta, do ktorého navrhuje. Je to svojský 
umelec s ikonickými stavbami; ťažko povedať, do 
akej miery je jeho dizajn kontextuálny. V hľadisku 
sa ozve telefón, a Brit pred plátnom pohotovo 
reaguje: „Ach to Vám určite volá moja matka, zase 
otravuje a chce vedieť, kde som…“ Predstavuje sa 
nám osobnosť veľkých intelektuálnych kvalít, ale 
aj veľkého srdca.

Od dizajnu lyžičky po master plan revitalizácie 
mestskej štvrte. „V každej veci musí byť pohodlie, 
skúsenosť, prekvapenie. A v cieli radosť.“ Náš hosť 
začal fi lozofi ou ľudského zážitku. Druhotným 
cieľom čistej radosti z veci alebo zážitku má byť 
jej šírenie. Násobenie optimizmu a pozitívnych 
nálad; skôr ako tvorbu miesta z ničoho sleduje 
Alsop implementovanie kvalít nám známych 
miest do miest tvorených. „Viete si predstaviť 
hneď teraz vaše najobľúbenejšie miesto?“ hlási 
sa asi desiatka poslucháčov, „…tak toto miesto 
a potešenie z neho, vložte do vašej architektúry.“

Prečo Will toľko maľuje? „Keď kreslíte, musíte sa 
pozerať. A keď sa pozeráte, núti vás to premýšľať.“ 
Sám sa porovnáva so Jeanom Nouvelom: „On 
musí veľa rozprávať, diskutovať. Stále rozpráva 
a rozpráva… Ja maľujem. Nie je dôležitý typ, ale 
samotné použitie expresie, komunikácie a roz-
hovor.“ Každý projekt sa spája s maľbou, niekedy 
viacerými. „Máte obľúbený typ formátu plátna?“ 
„Väčšinou je to štvorec. 2 x2 metre.” „A najväčšie 
plátno?“ „4 x 10 metrov – stena ateliéru.“

Čo sa týka príkladov súťažných, ale najmä reali-
zovaných návrhov, išlo skôr o defi lé príbehov ako 
o sumár názvov a faktov o ocenených projektoch. 
Ontario College of Art and Design v Toronte. 
Vzdelávacia inštitúcia sídli v divoko perforova-
nom hranole na šikmých tyčových podperách: 
„Keď sa s ľuďmi rozumne rozprávate o ich potre-
bách a názoroch, aj stavebné povolenie môžete 

dostať skôr. Aj za dva týždne namiesto klasic-
kých 3 mesiacov.“ Prečo je náročné diskutovať 
s obyvateľmi Singapuru? „Pri návrhu Clarke Quay 
bolo neľahké to, že Singapurčania vám na všetko 
odpovedajú áno.“ A aká je špecialitka Šanghaja? 
„... v každej stavbe musí byť obchod.“

Pán architekt ale nemusí vždy pôsobiť úplne 
prispôsobivo, ohybne. O extravagantnom dizajne 
Peckham Library v Londýne povie: „Prečo byť 
zelený?“ Patrí k skupine osobností, ktorí si nedajú 
diktovať smer environmentalistami, politikmi 
a technologickým lobingom. V neformálnom 
rozhovore potvrdzuje, že sa nestráni použitia pa-
sívnych energetických princípov, je to ale súčasť 
ideového a kompozičného zámeru. Otázne je, ako 
asi vyzerá spolupráca s úradmi pamiatkovej sta-
rostlivosti v zahraničí. Viacero ukážok Alsopových 
návrhov vám dá pocit, že historická stratifi kácia je 
jednoducho princíp A+B+C. Na niektorú z realizá-
cií, kde sa akási odlišná súčasná hmota posadila 
na pôvodnú štruktúru povie: „Spýtali sme sa 
ľudí z okolia, či by im to tam vadilo, a boli s tým 
v poriadku. Povedali: Keď to dáte tam hore, vôbec 
nám to nevadí.“ Mimochodom, princíp vstávajú-
cej, chodiacej či vznášajúcej sa výraznej hmoty 
plnej detailov a impulzov sa objavuje vo viacerých 
počinoch britského architekta. 

– Alena Bindzárová, Pavlína Kolcunová –

november talks

formát november talks

formát november talks
Will Alsop Marco Casagrande

dekanka doc. Ľubica Vitková a Marco Casagrande
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Verejné priestory sú jednou z horúcich tém sú-
časnosti. Má to zrejmé dôvody, verejné priestory 
používame všetci (obyvatelia štvrte, mesta, ale aj 
domáci a zahraniční návštevníci) a na ich stvár-
není a fungovaní sa podieľajú a majú podieľať 
verejné zdroje – dane všetkých občanov. Verejné 
priestory sú vizitkou každého mesta a miesta, 
ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov a náv-
števníkov. Na tom ako tieto priestory vyzerajú, 
participuje samospráva, urbanisti, odborníci, 
developeri, investori aj každý občan vlastnou čin-
nosťou, ale aj tým ako sa zaujíma o veci verejné. 
Štefan Šlachta v jednom rozhovore o verejných 
priestoroch povedal, citujem: „Verejné priestory 
sú také, v ktorých vzniká vzájomná komunikácia 
občanov… Verejný priestor patrí občanovi a mal 
by byť pre občana príjemný a príťažlivý. Mesto, 
ktorému záleží na kvalite života svojich obyvate-
ľov, musí takéto priestory vytvárať a udržovať… 
Každý verený priestor je iný a je dobre, keď má 
svoje vlastné špecifi kum, ktoré ho odlišuje od 
iných, susedných.“1

Stav verejných priestorov hlavného mesta 
Slovenska – Bratislavy ich vzhľad a nefungo-
vanie obťažujú ľudí v meste a znepríjemňujú 
život. Je to dlhodobá mizéria, ktorá reprezentuje 
neschopnosť samosprávy riešiť veci systémovo 
a predstavuje marazmus spoločnosti. Strategické 
plánovanie, verejné súťaže, urbanistické zóny 
a angažovanie samotných obyvateľov by mohlo 
priniesť koncepčné a komplexné riešenia, rovnako 
tak kultivované prostredie pre všetkých, ktorý 
v meste žijú alebo aj tých čo sa v ňom ocitnú len 
príležitostne. Neúnosná situácia v Bratislave 
vyvoláva potrebu odbornej aj verejnej diskusie, 
ktorá by podnietila k samosprávu k aktivite nielen 
pred voľbami, ale vyvinula tlak na vytvorenie sys-
témových opatrení. Boli to aj tieto dôvody, ktoré 
podnietili zorganizovanie konferencie o verejných 
priestoroch v Bratislave. Na kľúčové otázky: Aké 
sú súčasné progresívne stratégie tvorby verejných 
priestorov? Aké sú nástroje dlhodobých a krátko-

dobých prístupov k riešeniu verejných priestorov? 
Kto sú aktéri stratégii a tvorby verejných priesto-
rov? Aká je úloha súkromného sektoru pri tvorbe 
verejných priestorov? sa snažila priniesť odpovede 
medzinárodná vedecká konferencia o verejných 
priestoroch – „Public Spaces“, ktorá sa uskutoč-
nila v Bratislave v dňoch 20. a 21. novembra 2014 
v priestoroch Berlinky SNG. Konferencia si kládla 
za cieľ: 
> prispieť k procesu oživenia verených priestorov 
v duchu identity Bratislavy, ako aj k zvýšeniu ich 
kvality, vitality a udržateľnosti;
> predstaviť krok k intenzívnej spolupráci s me-
dzinárodnými expertmi v oblasti tvorby verejných 
priestorov; 
> naštartovať budúci dialóg smerujúci k tvorbe 
kvalitných verejných priestorov cez úzku previaza-
nosť expertov, architektov a investorov;
> vytvoriť potenciál pre formovanie pracovnej 
skupiny public spaces;
> podporu vytvorenia záväzného strategického 
materiálu rozvoja verejných priestorov Bratislavy.

Konferencia bola zameraná na prezentovanie 
súčasných strategických nástrojov rozvoja a plá-
novania mesta a tvorby verejných priestorov ako 
je placemaking, urbánna akupunktúra, taktický 
urbanizmus a participatívne plánovanie. Pre 
ukázanie najnovších trendov v oblasti plánova-
nia a tvorby verejných priestorov celosvetovo 
uznávanými lídrami v tvorbe verejných priestorov 
konferencia priniesla účasť odborníkov z akade-
mického prostredia, urbanistov, praktizujúcich 
architektov, zástupcov verejnej správy účasť 
odbornej i laickej verejnosti, čím vytvorila 
platformu pre konštruktívnu diskusiu. Úlohou 
konferencie bolo podnietiť interdisciplinárny 
dialóg medzi samosprávou, občanmi, architektmi, 
urbanistami, krajinármi, ekonómami a ďalší-
mi odborníkmi, ktorý by priniesol optimálne 
podmienky pre vypracovanie záväznej koncep-
cie – strategického materiálu rozvoja verejných 

priestorov Bratislavy, a tak novú perspektívu pre 
hlavné mesto Slovenska. Súčasťou konferencie 
boli dve prednášky z formátu November Talks: 
Marca Casagrande a Fuksas studio. 
Hlavnými partnermi pri organizovaní konferencie 
boli: SNG, FA STU, Platforma 1x1, Ministerstvo 
kultúry SR, Sto Stiftung, Veľvyslanectvo USA, 
Veľvyslanectvo Nemecka, Rakúske kultúrne fórum 
a Hlavné mesto SR. 

verejné 
priestory 
v bratislave

– Irena Dorotjaková –

podrobnosti o konferencii sú na stránke 
http://www.publicspaces.sk-

Z príspevkov, ktoré odzneli na konferencii bude vydaná elektro-
nická publikácia a vedeckým výborom vybraté príspevky budú 

publikované vo fakultnom vedeckom periodiku ALFA 1_2015
foto: Matej Kováč  

fuksas 
studio
v berlinke

Čo sa udialo za posledných 12 hodín: Prebehla 
prednáška fínskeho architekta, soiré čerstvo-
-novej konferencie, matiné beánie architektov, 
číslo dátumu sme prepísali z 20 na 21, ručičky na 
hodinkách sme posunuli, aj keď ostali na mieste; 
tí, čo chceli prísť, zaspali, ti, čo mali prísť, neprišli 
a tí, čo nevedeli, že prídu, prišli; a predviedli 
nám ateliér Fuksas Studio. Z konceptuálnej 
environmentálnej architektúry sme sa dostali do 
víru nablýskaných skulpturálnych ikon z dielne 
talianskeho tvorcu so sídlom v Ríme, Paríži 
a Shenzhene.

Divoké oblúky, organické bubliny a metaforické 
formy zmutovaných živočíchov v kontraste s hmo-
tou posadenou na zem či rovno do zeme, odľah-
čenou transparentnými materiálmi a svetelnými 
tokmi. Dualita protipólov. „Konfl ikt je úplným 
základom mojej architektúry. Nepoužijem len 
A alebo B, vždy to musí byť aj A aj B.“(1) V tvorbe 
sa naozaj často opakuje kompozičný alebo mate-
riálový princíp opačných extrémov. Niekde akoby 
cudzorodá vlniaca sa a deformujúca entita nahry-
závala pôvodne jednoznačnú geometrickú osnovu 
objektu; na fasáde, v interiéri, v obidvoch odrazu 
(MyZeil Shopping Maill, Frankfurt), inde zase vlny 
zaliali nudné krabice pravouhlých foriem. Fluidné 

metafory závoja vo vetre najčastejšie navodzujú 
fi gúru krajiny – zeme, mora alebo oblohy. Podľa 
výpovedí architekta skutočne ide o matematické 
prepisy prírodných prvkov. 

V duchu extrovertných okázalých gest nasleduje 
projekt Nardini Research Center and Auditorium. 
Dva naklonené elipsoidy – laboratóriá so vstup-
nou rampou a schodiskami, auditórium zahĺbené 
do podzemia. Kým vznášajúce sa oblé sklené 
hmoty ešte spadajú do už známej kategórie, niečo 
úplne iné nám architekt z Fuksasovho tímu pred-
stavuje na záberoch hlavného mesta Gruzínska. 
Tbilisi Public Service Hall zastrešuje – a to 
doslova – tamojšie ministerstvá a štátne orgány. 
Nad niekoľkými sklenými kvádrami sa skláňajú 
gigantické biele lupene. Konštrukcie sú údajne 
úplne nezávislé, čo sa týka prenosu síl a ohybov, 
z hľadiska kompozície a vzájomného pôsobenia 
však nadobúdame dojem, akoby niekomu klobúk 
na hlave padol až príliš nadol. Ikonické biele lupe-
ne sú naozaj blízko hmôt, no svojou mohutnosťou 
v podstate dopĺňajú horskú panorámu. 

Napriek formálnemu princípu egocentrickej 
architektúry – sochy nájdeme medzi stavbami 
talianskeho tvorcu aj masívne kusy. „Chcel som 
vybudovať stenu. Práve sme postavili New Milan 
Trade Fair a budem šťastný ak už nikdy neuvidím 
oceľ ani sklo.“(1) Súťaž na návrh San Paolo Parish 
Complex vyhral ateliér Fuksas Studio a dal mu 
podobu fantastického skrytého monumentu 
v monumente. S bázňou hľadíme na betónovú 
masu nesenú neobyčajnou (vyššou) silou. Vážnosť 
celej konštrukcie vizuálne odľahčili nepravidel-
né roztrasené tvary okien. Podobný pokoj, až 
chladivé ticho nachádzame vo Ferrari Operational 
Headquarter and Research Centre v Modene, 
v Taliansku. Scény mlčiacej vodnej hladiny, 
subtílne kovové rámy rozmerných sklených platní, 
kulisy ako pred obradom dokonalo hladké a nemé 
povrchy utajujúce realitu času. Najmä vodná 

– Alena Bindzárová, Pavlína Kolcunová –

(1) interview Phin Foster: Fuksas in 4D. 
12-02-2009 www.designbuild-network.com/features/feature49811

hladina tu znásobuje (jedinú) dynamiku denného 
a nočného svetla. 

Uzavrieme to Terminálom 3 (Shenzhen Bao án 
International Airport. 2013), ktorého pozdĺžnym 
telom prefukuje nielen vyfi ltrovaný vzduch 
a tisícky cestujúcich, ale najmä obrovské kvantum 
svetla. Strešnú krytinu v návrhu perforovali 
6-uholníkmi. Do interiéru sa dostáva maximum 
svetla. A pre prípad, že by sa ho zdalo byť málo, 
podlahu vyhotovia krajne refl exnú. Aj tam, kde 
voda nie je, sa dá vytvoriť zrkadlo pre optické hry 
a efekty. 

formát november talks

Zo Sto Stiftung Uwe Kools a Klára Štetinová, dekanka 
FA STU doc. Ľubica Vitková a architekt Tavakoli 
Teherani z Fuksas Studia

arch. Peter Gero, arch. Katka Boháčová

vľavo arch. Marta Kropiláková

arch. Ján Legény a prof. Robert Špaček

odchádzajúci primátor Bratislavy 
Milan Ftáčnik a dekanka FA STU ĽUbica Vitková

Vladimír Fiala 

arch. Juraj Benetin a arch. Braňo Kaliský prof. Robert Špaček Ing. Zuzana Hudeková prof. Bohumil Kováč

Hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad

vľavo arch. Igor Marko 
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o architektúre, bratislave, profesii 
architekta a slovensku

Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. (*1939, 
Ružomberok) je verejnosti dobre známy ako píšuci 
architekt – teoretik, orientovaný predovšetkým 
na architektúru medzivojnovej moderny, ale aj 
ako hľadač nových mien, súvislostí a objaviteľ 
viacerých skutočností o architektúre a životoch 
architektov. Weinwurm, Szalatnay, Harminc, 
Balán, Grossman, Karfík, Scheer, Hudec – architekt 
Šanghaja – to je len zlomok mien architektov, 
o ktorých osudoch zistil cenné skutočnosti. Na 
základe jeho kontaktov, komunikácie a informácií 
sa obohatila základňa historiografi e architektúry 
pre ďalšiu generáciu píšucich architektov a teore-
tikov. Nesmierne zaujímavé skutočnosti priniesol 
o architektoch – emigrantoch, ktoré socialistické 
Československo odvrhlo. Známy je aj ako niekoľko-
násobný prezident Spolku architektov Slovenska 
hneď od roku 1990, ako pedagóg a rektor Vysokej 
školy výtvarných umení v rokoch (1994–2000), ale 
aj a ako prvý Hlavný architekt Bratislavy, po ob-
novení tejto funkcie v Bratislave. Profesor Šlachta 
začiatkom decembra oslávi životné jubileum, a tak 
sme veľmi radi, že súhlasil s poskytnutím rozho-
voru pre Informačné listy FA STU a mohli sme sa 
s ním porozprávať o mieste architektúry v sloven-
skej spoločnosti, o kvalite slovenskej architektúry, 
o súčasnom urbanizme a rozvoji Bratislavy, 
o profesii architekta a všeličom zaujímavom. 

Väčšina ľudí si myslí, že architektúru vlast-
ne nepotrebuje. Existuje posun verejnosti 
vo vzťahu k profesii architekta a k architek-
túre samotnej za posledné desaťročie resp. 
25 rokov od zmien v roku 1989? 
Po roku 1989 sme boli presvedčení, že ten posun 
nastane. Otvorili sa nové možnosti, prišli nové 
materiály, zmenila sa organizácia projektovej 
činnosti, vznikla Slovenská komora architektov. 
Žiaľ, tieto očakávania sa nenaplnili a veľký podiel 
na tom majú samotní architekti. Dumpingové 
ceny, podliezanie latky, chýbajúca profesijná 
etika, chamtivosť, ale aj zlá legislatíva priniesli 
iba to, že architekti a architektúra sa v kultúre 
a spoločnosti neposunuli a nemajú ten rešpekt, 
ktorý by mali mať. Stále platí, že architektúra je 
zrkadlom spoločnosti. Nemožno však nevidieť 
viaceré zaujímavé výsledky. Slovensko má dobrých 
architektov. Nedostávajú však dostatok príležitos-
tí. Sme však ešte stále spoločnosťou, ktorú dobrá 
architektúra nezaujíma. 
 
Nedávno sme si pripomenuli 25 rokov od 
zmien v spoločnosti, stál si pri transformá-
cii pôvodného ZSA, bol si prvým preziden-
tom SAS, ktorý vznikol ako nástupca Zväzu 
slovenských architektov, bol si pri vytváraní 
Zákona o autorizovaných architektoch a au-
torizovaných stavebných inžinieroch aj pri 
vzniku Slovenskej komory architektov. Kým 
v minulom režime architekti mohli tvoriť 
len v štátnych a družstevných projektových 
ústavoch, kde bola silná hierarchizácia a ve-
denie projektu často podmienené členstvom 
v strane, dalo sa v niektorých prípadoch 
na vybraných zákazkách robiť cez SFVU 
(Slovenský fond výtvarných umení). Vďaka 
týmto zmenám sa profesia architekta stala 
slobodnou profesiou. Architekti si mohli 
založiť vlastné architektonické projektové 
ateliéry, mohli začať podnikať, pre profesiu 

architekta spoločenské zmeny znamenal zá-
sadný obrat- profesijnú slobodu. Na druhej 
strane hneď po „revolúcii“ prišlo k pre-
chodnému obdobiu, keď sa kvôli rozloženiu 
všetkých pôvodných väzieb a transformácii 
celej spoločnosti, znefunkčnil systém a táto 
situácia sa vlastne znormalizovala až v kul-
minujúcom období 2000–2008. Ako si na 
to spomínaš?
Táto vec má dve roviny: jedna rovina bola kultúr-
na – vznik, resp. obnovenie Spolku architektov 
Slovenska a druhá profesijná, teda príprava 
Zákona o autorizovaných architektoch a autori-
zovaných stavebných inžinieroch a vznik Komory. 
Boli sme vtedy presvedčení, že to prinesie zmenu 
postavenia architektov v spoločnosti so všetkými 
dôsledkami. Ukázalo sa, že tá predstava bola veľ-
mi naivná. Napríklad už pri „boome“ sakrálnych 
stavieb sa ukázalo, že nie všetko ide správnym 
smerom. Ponúkali sa dumpingové ceny a súťaže 
boli robené absolútne amatérsky. Z tých päťsto 
kostolov, ktoré sa nakoniec postavili, neviem či by 
sme našli päťdesiat dobrých. Komora, ktorá bola 
založená na veľmi dobrých základoch, postupom 
času stále viac a viac zlyhávala. Osobne Komore 
zazlievam najviac to, že nedokázala viac presadiť 
súťaže, tým pádom mladí ľudia strácali šancu. 
Prišiel „boom“ administratívnych budov, bánk, 
obchodných centier, a mňa mrzí, že sme nedoká-
zali v oblasti bytovej výstavby presadiť rozumné 
trendy. Veľmi ochotne sme robili nadštandardné 
byty, v ktorých dnes nemá kto bývať alebo sa 
prerábajú na malé byty. Architekti si nebudovali 
autoritu, ale sa podkladali hlúpym záujmom 
mnohých investorov. „Podnikateľské baroko“ si 
neprojektovali podnikatelia sami, ale to boli tí 
architekti, ktorí skončili architektonické školy, 
čo im kreslili balustrády. Pritom situácia nebola 
vtedy taká, žeby nebolo dosť roboty. Vždy bola 
možnosť odmietnuť. 

Slovenská architektúra sa od 90-tych rokov 
rozvíjala od interiérov kancelárií, sakrál-
nych budov, bánk a bankových expozitúr, 
administratívnych budov, obchodných cen-
tier, cez interiéry obchodov a komerčných 
sietí, interiéry reštaurácií, krčiem a rých-
lych občerstvení kontinuálne sa navrhovali 
rodinné domy, bytové domy, satelity – ho-
rizontálne sídliská, hotely, sem-tam nejaký 
štadión, ale ostatné typologické druhy 
len poskromne. Nemocnice, školy, škôlky, 
penzióny pre starších chorých inak hendi-
kepovaných ľudí, galérie, archívy, knižnice, 
divadlá… v Bratislave sa akurát postavil 
SÚSCH, MEDISSIMO, zrekonštruovala sa 
Nemocnica u Milosrdných bratov a teraz 
sa stavia nová Vojenská nemocnica na 
Cintorínskej. Ak to porovnáme s Čechmi ako 
vidíš slovenskú architektúru po rozdelení?
Veľmi ťažko sa to porovnáva, len si porátajme 
koľko sa nových knižníc postavilo v Čechách 
a koľko sa postavilo na Slovensku. U nás štát 
neinvestoval do takýchto budov, investoval do 
diaľnic a tunelov. A dobré veci, ktoré vznikli, sú 
tu zásluhou súkromného sektoru. Minulý rok som 
bol v porote na Stavbu roka a tam boli asi len dve 
štátne zákazky, ostatné boli za privátne peniaze. 
A v tom si myslím, že je veľký rozdiel medzi nami 
a Čechmi. Samozrejme, robil sa hokejový štadión 
a národný futbalový štadión, a ak sa ani na takéto 
objekty nevypíše súťaž, tak je to svedectvo toho, 
že u nás to funguje zle. Napriek tomu, že sme na 
SAS písali všetky možné listy od prezidenta cez 
všetky možné inštitúcie, nepochodili sme, lebo 
sa to odôvodňovalo takým a onakým. Vezmime si 
nový Starý most, ktorý je najabsurdnejšou stav-
bou v Bratislave, kde som mal 1. januára 2009 
spracované podmienky na vypísanie medzinárod-
nej architektonickej súťaže s termínom 30. mája 
2009. Vtedy mi vtedajší primátor povedal: „Vieš, 
to si nemôžeme dovoliť, na to nemáme čas.“ Dnes 
je pomaly máj 2015 a most nikde. A samozrejme, 
projekt, ktorý vznikol, napriek tomu, že sa tvrdí 
že v súťaži, ja tvrdím, že je bez súťaže. Keď sa 
zúčastní jeden účastník, tak to nie je súťaž, je 
absolútnou fraškou a výsmechom, kvôli ktorej si 
budú z nás v budúcnosti robiť švandu. Dnes už 
nikoho nemrzí, že sa búrajú dva piliere, že po pa-
miatkarských požiadavkách niet ani stopy. Keď si 
potom človek spomenie na hromadné garáže pod 
bývalým amfi teátrom, tak sa vlastne ani nemôže 
čudovať, pretože to je ďaleko väčší škandál. 

Rozvoj Bratislavy prekvitá do nebývalých 
rozmerov, kulminoval v roku 2006–8, ale 
deje sa stále bez ladu a skladu, s asis-

tenciou magistrátu a stavebných úradov. 
Zahusťujú sa sídliská, vilové štvrte sa 
menia na sídliská, zastavujú sa parkoviská, 
zelené plochy, ochranné pásma železnice aj 
iné akékoľvek rezervy, mesto sa rozširuje 
o satelity, ktoré v urbanistickej hantýrke 
voláme horizontálne sídliská, mesto ne-
vyspytateľne rastie k oblohe. A každý, kto 
staval „na čierno“, dodatočne vždy bezprob-
lémovo zlegalizoval. Bratislava nemá slušnú 
železničnú ani autobusovú stanicu, systém 
MHD sa lepí. Bratislava nemá poriadny 
a fungujúci systém parkovania. Cyklotrasy 
sa nakreslili bez koncepčného riešenia celé-
ho systému dopravy, často na cestách, ktoré 
technicky nemajú nevyhnutné parametre… 
Vlastné sú nám krátkozraké riešenia a sa-
mosprávni politici parazitujú na občian-
skych aktivitách, aby si podporili marketing 
vlastnej osoby. Akokeby Bratislava mala 
skôr antikoncepciu než koncepciu. Ako sa 
pozeráš na rozvoj Bratislavy za posledné 
desaťročie? 
Vývoj Bratislavy v posledných dvoch desaťro-
čiach – to je smutná kapitola. To, že mesto prišlo 
o Útvar hlavného architekta a Útvar dopravného 
inžinierstva, prišlo o dve silné páky, ktoré mohli 
odborne usmerňovať rozvoj mesta. Ich zánik 
bol však logickým dôsledkom naivity a ne-
schopnosti ich vedenia. Rozdelenie na riaditeľa 
Útvaru hlavného architekta (arch. Milan Strapec) 
a hlavného architekta (arch. Peter Beňuška), 
ktorý v tom čase zastával aj funkciu viceprimá-
tora bola taktickým krokom k ich zlikvidovaniu. 
Obidvoch – aj ÚHA aj hlavného architekta. Rozvoj 
mesta sa dostal úplne do rúk politikov, ktorí na to 
nemali a naviac videli iba horizont do volebného 
obdobia. Treba však pripomenúť, že v mestskom 
zastupiteľstve sedeli vtedy viacerí architekti 
P. Gandl, P. Beňuška, A. Mudrochová, A. Hollý 
a Jaro Kachlík. Stačí si pripomenúť smutný príbeh 
Zámockej ulice, neskôr hlasovania s „navýšením“ 
River parku, atď. 
Rozvoj mesta bol absolútne živelný a to všetkým 
quási zodpovedným vyhovovalo. Územný plán bol 
hotový, ale dlho nebola ochota ho prijať. Keď sme 
dohovárali jednému z primátorov, že sa nerobia 
overovacie štúdie, odpoveď bola, že my ich dáva-
me robiť predsa developerom.
Ako architekt som často hovoril, že Bratislava 
potrebuje ešte viac ako hlavného architekta 
Útvar dopravného inžinierstva. V roku 1994 sme 
na stretnutí v Papierničke hovorili o potrebe 
v Bratislave začať budovať S-Bahn. Dvadsať rokov 
to mesto ignorovalo, dnes dúfajme, že s novým 
primátorom sa to konečne pohne dopredu. 
Často počúvam, že Bratislava nemá víziu. Pritom 
viacero vizionárskych projektov leží zabudnutých 
v šuplíku. Ľudia, ktorí pozerajú iba štyri roky 
dopredu nemôžu takéto projekty prijať. Celé je to 
o to smutnejšie, že nádej na zmenu je veľmi malá. 
Nad príčinami prečo je to tak by sme sa mali 
zamyslieť všetci. 

Zastával si pozíciu hlavného architekta 
Bratislavy v rokoch 2006–11, nastúpil si 
do nej po 13-tich rokoch, ktoré táto pozícia 
nefungovala akoby ani nikomu nechýbala. 
V čom podľa Teba spočívajú najzásadnejšie 
omyly v koncepcii rozvoja Bratislavy? Prečo 

pretrvávajú tie najvážnejšie systémové 
chyby? 
Tá funkcia skutočne skoro nikomu nechýbala. Tlak 
nás architektov a verejnosti však postupne naras-
tal s hromadiacimi sa „průšvihmi“ v meste. Vedeli 
sme, že kto tam príde, žiadnu dieru do sveta ne-
urobí. Aj preto do toho viacerí ľudia nechceli ísť. 
Bolo dôležité „nevyť s vlkmi“. Dalo sa buchnúť 
po stole a na druhý deň odísť. Ale o to tiež nešlo. 
Chyby v koncepcii rozvoja? Žiadna koncepcia 
nebola! Jedného dňa sa povolili rodinné domy na 
Kolibe a o pár mesiacov na to sa povolili činžiaky 
pred nimi. Kto poznal Hausbergl pred dvadsiatimi 
rokmi, ten dnes asi nevychádza z úžasu. Nové vily 
vybudované na pôdoryse chatových osád nemajú 
nič s koncepciou. Nevieme ako ďalej na petržal-
skom nábreží, nevieme čo s komunikáciami na 
Nábreží gen. Svobodu, máme rozvojové územia 
a nevieme čo s nimi. 

Keď si spomenieme, voľakedy existoval 
Útvar hlavného architekta, ktorý spra-
covával strategické a územnoplánovacie 
dokumenty pre celú Bratislavu. Kameňom 
úrazu Bratislavy je doprava, chcelo by to 
dopravný generel… Voľakedy sa hovorilo 
o metre, dokonca existoval projektový 
ústav, ktorý metro navrhoval, od roku 
1991, keď mali bratislavské metro stavať 
Francúzi sa ale metro spomína len ako 
drahé, zastavali sa všetky rezervy na stanice 
metra a hovorí sa o električke a prepojení 
na vlakovú dopravu. Roky si pracoval na 
Dopravoprojekte, ako sa pozeráš na doprav-
ný systém nášho takmer 500 tisícového 
mesta? Architektúra je koníčkom, súbežne 
s jej príbehmi a príbehmi jej tvorcu. Čo 
podľa Teba chýba Bratislave, aby mohla byť 
Viedňou, Helsinkami, Zürichom, Milánom 
alebo Mníchovom?
Bratislava má svoje špecifi ká a nebolo by ro-
zumné robiť z nej Viedeň alebo Miláno. Naopak, 
mesto by malo tieto špecifi ká pestovať a rozvíjať. 
Dlhé roky vývoj mesta limitovala železná opona, 
ktorá už chvalabohu neexistuje. V šuplíkoch leží 
projekt tzv. 4. kvadrantu, špecifi kom je blízkosť 
Viedne, karpatské vinice, špecifi kom je nielen 
veľtok Dunaja prechádzajúci centrom mesta, ale 
aj blízkosť vodnej plochy Gabčíkova, nemáme vie-
denský Grinzing, ale máme Raču, Vajnory, špeci-
fi kom je aj blízkosť rakúskych vínnych pivníc, atď. 
Na tom všetkom sadá stavať a toho treba využiť. 
Bratislava nepotrebuje megakasíno, nepotrebuje 
mrakodrapy, oveľa zaujímavejšia je Danubiana 
v Čunove. Ak sa nám podarí, aby sa presadzoval 
verejný záujem, pred záujmami fi nančných skupín, 

pred chamtivosťou, kultúrnym barbarstvom 
a ignorantstvom, Bratislava môže byť rovnako 
príjemným mestom ako hore spomínané. Dokonca 
lepším, lebo ešte vždy má ľudskú mierku. Keď si 
však pripomenieme sochu Svätopluka na čestnom 
nádvorí hradu, garáže pod bývalým amfi teátrom, 
tragický stav hlavnej a autobusovej stanice, ale aj 
niektoré nové projekty, prestávam veriť v slušnú 
budúcnosť tohto mesta. 

Ako sa pozeráš na usmerňovanie rozvoja 
v meste na súkromných (tie, ktoré mesto 
vlastnilo a predalo) pozemkoch? Ako sa 
pozeráš na stavebný zákon, napríklad ak ide 
o Ružinovský obchodný dom – našu postmo-
derna, ktorá desaťročie chátra a ruší verejný 
priestor ako tzv. Hirošima…
Mesto má páky na riešenie tohto problému, 
napríklad daňami z nehnuteľností. Na druhej 
strane je ťažko hovoriť o Priore v Ružinove, keď 
tu za chrbtom máme Vydricu, ktorá už mohla 
alebo mala stáť minimálne štyri roky a je to stále 
diera v meste. Tie rozvojové územia, či už je to 
Dimitrovka alebo fi liálka a dal by sa vymenovať 
rad ďalších, všetko to zíva prázdnotou. Kríza 
stopla, musím povedať že chvalabohu, mnohé 
z tých bláznivých projektov. Dnes Káblovka alebo 
Slovany predstavujú plochy buriny a prachu. 
Myslím, že tam by mohli byť provizórne zatrávne-
né športové plochy, len to by mesto muselo chcieť 
a dokázať tlačiť na developerov. 

Čo si myslíš o vymieraní centra Bratislavy? 
Centrum sa systematicky deložuje (predaje 
domov, ktoré nie sú obsadené alebo obsa-
dené len čiastočne, poreštitučné problémy), 
stráca sa život z centra a Bratislava sa mení 
na „jednu veľkú krčmu“, kde sa ľudia idú 
zabaviť, zahulákať, užiť si kultúrne leto, idú 
na trhy, a potom idú domov do svojho ticha 
a intimity.
Mesto má veľmi dobrú atmosféru, príjemnú 
mierku. Centrum mesta je ale vecou verejného 
záujmu, snáď pred siedmimi rokmi som písal, že 
z centra mesta vzniká skanzen. A skutočne, keď 
tam dnes nie sú turisti, tak to je mŕtve, polovička 
obchodov je pozatváraná. Veľké shoppingy nám 
slúžia ako výhovorka. Isteže, ich návšteva má 
svoje výhody, lebo tam bez problémov zaparkuješ, 
môžeš si tam dať stretnutia, kávu. Vymieranie 
centra v Bratislave ale nie je len o shoppingoch, 
mestská politika sťažuje a komplikuje život 
v meste. Pre problém parkovania by som znížil 
daň z nehnuteľnosti tým ľuďom, ktorí sú tam, aby 
si mohli napr. zabezpečiť parkovanie v podzem-
ných garážach Carltonu. Tu je to naozaj o hľadaní 
verejného záujmu. 
Nám stačí, že sa spravia Vianočné trhy a „tým to 
končí“, ale to je veľmi široký problém. Život na 
pešej zóne je podmienený fungovaním parteru, 
keď ten nie je dobrý, ani pešia zóna nefunguje. 
Aj aktivisti robia chyby, pretože opekanie párkov 
na Kamennom námestí námestie nezachráni. 
Kamenné námestie treba zmeniť tak, aby tam 
mohol život fungovať 365 dní do roka a 24 hodín 
denne. A jedna dvojhodinová akcia v sobotu 
poobede to nerieši. Druhá vec je tá, že mesto 
hľadá spôsoby, ktoré sú lacné, rýchle a populárne. 
Nemôžem si pomôcť, ale kedykoľvek som prišiel 
s nejakou ideou na magistráte, tak zaznelo čo 
bude k voľbám? A keď som povedal, že k voľbám 
nebude ešte nič, tým pádom sa stratil o čokoľvek 
záujem. 
Bratislava má problémy pri napríklad riešení do-
pravy na nábreží, Staromestskú ulicu, a pod., to sú 
všetko problémy, ktoré sa nedajú vyriešiť za vo-
lebné obdobie. A tie vízie, ktorých sa dovolávame 
sú limitované týmto horizontom volebného obdo-
bia. Veľmi pociťujem z hľadiska mesta, že chýba 
určitá veľkorysosť a odvaha rozmýšľania. Veľmi 
často som pri rôznych škriepkach argumentoval, 
že postavenie Živnodomu v dvadsiatom deviatom 
roku alebo Pošty v štyridsiatom šiestom roku – 
to nebola len odvaha tých architektov, ktorí to 

navrhli, ale bola to aj odvaha otcov mesta, ktorí 
to akceptovali a podporili tieto zámery. A to je to, 
čo mestu dnes absolútne chýba. 
 
Čo si myslíš o názore, že architektúra je 
dnes spotrebným tovarom? 
Možno sa dnes architektúra stáva istým spôso-
bom spotrebným tovarom, pretože Ikea tu jeden 
deň je, druhý nie. Ale to je vec ako pristupovať 
k riešeniam takejto architektúry. Niektoré 
typologické druhy prestávajú byť tými voľakedaj-
šími „kamennými stavbami“, dnes je prvoradou 
požiadavkou pri hodnotení kvality, schopnosť 
premeny. Preto Venturi povedal, že najlepšia 
je stodola, lebo z tej môžeš dnes urobiť jedno 
a zajtra hocičo iné. 

S nadšením si sa venoval tvorbe a živo-
tu architekta Ladislava Hudeca, rodáka 
z Banskej Bystrice ktorý pretvoril mesto 
Šanghaj. Na objavenie akých skutočností zo 
života alebo z diela Ladislava Hudeca, ktoré 
si mal šancu sprostredkovať slovenskej 
verejnosti, si hrdý najviac? 
Onedlho chystáme slávnosť odhalenia Hudecovej 
busty v priestoroch Spolku architektov Slovenska 
a dúfam, že sa podarí to isté v priestoroch 
Park-hotela v Šanghaji alebo na tamojšej fakulte 
architektúry. Pred desiatimi rokmi, v roku 2004 
bol Hudec na Slovensku ešte takmer neznámym. 
Dnes ho zaraďujem k osobnostiam ako boli 
Belluš, Jurkovič, Weinwurm či Harminc. Nedá 
sa hovoriť o jednotlivostiach – objavom bol celý 
jeho životný príbeh a jeho celé dielo, ktoré má 
svoje vrcholy, ale tie sú nie podstatné. Jeden 
detail ma však predsa len prekvapil a potešil. 
Bolo to nájdenie novín „Šanghaj Star“ z roku 
2002, v ktorých slávny I. M. Pei hovoril, že to bol 
Hudecov Park-hotel, ktorý ho ako malého chlapca 
ovplyvnil v jeho rozhodnutí stať sa architektom. 
V súvislosti s Hudecovým dielom nás však ešte 
čaká ešte mnoho zaujímavého.
 
Nie každá budova je architektúrou, resp. nie 
každá budova dobrú architektúru má. Aká 
by mala byť podľa Teba dobrá architektúra? 
Nestotožňujem sa s názorom, že „budova nemusí 
dobre fungovať, stačí ak je pekná“ (van Egeraat 
a viacerí naši architekti, dokonca pedagógovia). 
Dom, ktorý dobre nefunguje, nie je dobrou archi-
tektúrou. Architektúra nie je len o fasáde. A na to, 
čo je pekné sa v dejinách menil názor mnohokrát.
Dnes pri hodnotení kvalít architektúry pribúdajú 
merateľné kritéria, napr. energetická efektívnosť, 
ekonomické ukazovatele. Ónyxová stena v recepcii 
administratívnej budovy nemôže byť o kvalite, 

ak na jedného zamestnanca pripadá 25 m2 alebo 
energetická efektívnosť je 120 kWh/m2. To nie je 
dobrá architektúra. 

Za posledných dvadsaťpäť rokov si zastával 
viaceré dôležité funkcie, dokonca si určité 
obdobie robil poslanca NR. Ktorá z nich pre 
teba najviac znamenala a prečo? 
Všetky tie funkcie boli takou odbočkou z hlavnej 
cesty. A tou bola pedagogická práca či už to bolo 
13 rokov na Fakulte architektúry alebo 17 rokov na 
Vysokej škole výtvarných umení. Funkcie mi dali 
možnosť získať určitý nadhľad, boli samozrejme 
veľkou skúsenosťou, ale nemohli mi dať to, čo 
mi dával každodenný kontakt s mladými ľuďmi. 
Pedagogická práca, či už to bol ateliér alebo pred-
nášky a semináre, som vždy vnímal ako vzájomné 
obohacovanie sa. Niečo som dával, ale aj sám som 
zas veľa dostával a to som si veľmi vážil. 

Ďakujem za rozhovor. 

– Rozhovor pripravila a rozprávala sa Ing. arch. Irena Dorotjaková
rozhovor bol autorizovaný,

Autor portrétu: Peter Procházka –

s prof. štefanom šlachtom
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kamenné 
kvety 

správa z lučenca
Umelecké dielo Kamenné kvety z fontány na 
Námestí republiky v Lučenci presťahujú na síd-
lisko Rúbanisko, hovorí správa TASR z 20. marca 
2014. Na mieste súčasnej fontány sa už tento rok 
začne stavať budova nového obchodného centra, 
čím sa má defi nitívne ukončiť celková rekonštruk-
cia námestia. V minulom roku došlo v Lučenci 
k trojdohode, ktorou vyriešili niekoľkoročné prob-
lémy s pozemkami v centre mesta. Bývalé vedenie 
Lučenca predalo časť námestia spoločnosti Horn 
Invest, s.r.o., ktorá mala postaviť novú polyfunkč-
nú budovu. Firma sa však dostala do problémov 
a s mestom podpísala dodatky k zmluve, vďaka 
ktorým sa vyhli sankciám za nedodržanie termí-
nov. Predkupné právo na pozemok malo mesto 
Lučenec. Samospráva sa nakoniec odsúhlasila 
predaj pozemkov fi rmou Horn Invest fi rme Galéria 
LC zo Zvolena a mesto tejto fi rme predá aj svoj 
zvyšný pozemok, ktorý nebol rekonštruovaný 
v rámci opráv celého námestia. Nový investor 
sa zaviazal, že obchodné centrum začne stavať 
najneskôr 1. októbra 2014 a v prípade, ak sa one-
skorí, pozemky musí vrátiť mestu za obstarávaciu 
cenu. Kolaudačné rozhodnutie hotovej budovy má 
byť vydané do 1. decembra 2015. Problémom na 
Námestí republiky v Lučenci bola fontána, ktorej 
dominuje umelecké dielo Kamenné kvety. Nový 
investor prerokoval problém s dedičmi autorských 
práv diela. Primátorka Alexandra Pivková poveda-
la „Tu sme spolupracovali s mladými architektmi, 
ktorí pracujú pre mesto ako dobrovoľníci. Vznikla 
tak myšlienka, že v lokalite, ktorú nazývame Pri 
kocke na sídlisku Rúbanisko, vznikne niečo také, 
ako bolo Námestie republiky v 70-tych a 80-tych 
rokoch minulého storočia. Bude tam vysadená 
alej, ktorá bude viesť k fontáne. Samotná fontána 
tam však nebude, presťahujeme len Kamenné 
kvety." 

– red. upr. podľa http://www.teraz.sk/regiony/kamenne-kvety-
-lucenec-fontana-stahovanie/78240-clanok.html –

Toľko fakty k vývoju situácie. Nakoľko jeden 
z dobrovoľníkov, ktorý sa vyriešeniu problému zá-
chrany a presťahovania Kamenných kvetov veno-
vali, bol aj náš študent architektúry – šiestak Ivan 
Siláči, a tak si prečítajte nasledujúci príspevok. 

o záchrane 
umeleckého diela 
Fontána Kamenné kvety v Lučenci – sochárske 
dielo jedného z najvýznamnejších sochárov a me-
dailérov Slovenska akad. soch. Karola Lacka – sú 
dlhé roky predmetom polemík, diskusií a vášní 
obyvateľov mesta. Vlastne už od jej vypnutia, 
odkedy teleso fontány chátra. Narodil som sa 
v Lučenci a som súčasne študentom architektúry, 
a preto mi nie je ľahostajné ako bude vyzerať 
Lučenec. Moja diplomová práca Potenciál 
rozvojových území a zón mesta Lučenec nadväzuje 
na trojročnú prácu v občianskom združení young 

folks, ktoré refl ektuje problematiku verejných 
priestorov v Lučenci. Nie je mi ľahostajné ani čo 
sa udeje s fontánou Karola Lacka, a tak som sa 
rozhodol k problému vyjadriť. 

pár slov z histórie a vývoja námestia 

Súčasné Námestie republiky, lokalizované v cen-
trálnej mestskej zóne mesta Lučenec, môžeme 
označiť za laboratórium zmeny, ktorá nastala vo 
viacerých mestách na Slovensku. Námestie vznik-
lo niekedy na začiatku 19. storočia na usporadúva-
nie trhov, no počas nasledujúcich období sa menil 
jeho charakter, námestie neustále hľadalo svoj 
vzhľad a a význam v systéme mesta. Boli tu vy-
budované dôležité stavby ako ymca, Poštový úrad 
či dnešný Okresný úrad, v medzivojnovom období 
sa uvažovalo o stavbe kostola, po druhej sv. vojne 
dokonca s tržnicou, ale jedno z najväčších námestí 
na Slovensku stále prežíva neschopnosť vyrovnať 
sa s vlastnou históriou a podstatou. Fontána na 
dnešnom námestí pochádza z obdobia rozsiahlej 
rekonštrukcie námestia z 80-tych a 90-tychrokov 
20. storočia, ktorá súvisela s potrebou vytvoriť 
nové reprezentatívne centrum rozvíjajúceho sa 
okresného mesta. Samotná plocha námestia bola 
vtedy vyložená obrovskými betónovými blokmi, 
pribudla fontána a okolie bolo dotvorené zeleňou. 
Námestie malo byť reprezentatívnym miestom 
pre otvárací a záverečný ceremoniál majstrovstiev 
sveta v parašutizme v roku 1982 – toto významné 
podujatie vtedy sledovalo 80 tisíc návštevníkov 
z celého sveta. Odvtedy, až po nedávnu rekon-
štrukciu časti námestia, nebola na námestí pre-
investovaná väčšia suma, ktorá by riešila opravy 
samotného námestia či fontány. 
Presun sochárskych diel z bývalej fontány na 
námestí je nevyhnutným vyvrcholením procesu, 
ktorý sa naštartoval už v roku 2005. Verejná 
súťaž na riešenie celého námestia, ktorá priniesla 
len dva návrhy, bola zrušená, nebol vybraný 
investor. Jedným z podnetov, prečo nepredávať 
celé námestie bola aj petícia proti jeho predaju. 
Odmietnutie predaja celej plochy námestia, ktorá 
by síce zbavila mesto vlastníckych práv, no mohla 
priniesť komplexný návrh, sa ukázalo ako najme-

nej vhodné riešenie. Ďalším variantom mohlo 
byť riešiť rekonštrukciu námestia ako komplexný 
projekt celej plochy, nielen jej časti. Myšlienka 
predať len časť námestia a časť rekonštruovať so 
spoluúčasťou prostriedkov EÚ môžeme hodnotiť 
ako najzásadnejší prešľap a vlastne dôvod prečo 
námestie dnes vyzerá takto. 
Projekt rekonštrukcie dvojtretinovej plochy 
námestia je rovnako tak terčom mnohých otázok. 
Bola to síce betónová plocha, morálne aj fyzicky 
opotrebovaná, no napriek tomu ju vnímam ako 
zásadný odkaz doby, v ktorej vznikla. Problémom 
námestia však nebol samotný betón, ale neschop-
nosť námestia ponúknuť plnohodnotný program 
pre obyvateľov. Hodnotím záporne popretie tejto 
stopy a tvorbu „pseudokoridorov“ v dlažbe na po-
hyb obyvateľov a ostatné nezadefi nované miest, 
ktoré sú niečím medzi stretávacím a odpočin-
kovým priestorom. V návrhu absentuje hierar-
chizácia samotných plôch – základné delenie 
dlažba/trávnik nepostačuje, preto vzniklo v tesnej 
blízkosti autobusovej zastávky a „rušného“ pešie-
ho a dopravného ťahu do centra detské ihrisko. 
V návrhu sa rovnako tak nepočítalo s riešením 
jestvujúcej fontány a jej zakomponovaním do 
nového námestia, čo vlastne ani nebolo možné, 
nakoľko 4/5 jej plochy bývalé vedenie mesta od-
predalo súkromnému majiteľovi. Mesto svoju časť 
zrekonštruovalo, ale zmenilo sa vedenie mesta 
a situácia na severnej časti námestia ostávala ne-
zmenená. A po vyriešení majetkových a právnych 
prekážok, po dokúpení ďalších plôch pre potreby 
nákupného centra tohto roku spoločnosť arkon, 
ako nový majiteľ pozemkov, má začať s výstavbou 
nákupného centra „Galéria Lučenec“. Dnes je už na 
námestí v Lučenci čulý stavebný ruch a vyhĺbená 
jama na podzemné garáže.

o autorovi 
Karol Lacko (1938–2007) absolvoval Vysokú 
školu výtvarných umení. Bol autorom cien udeľo-
vaných Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou 
Filharmóniou, Slovenským fondom výtvarných 
umení, Hlavnej ceny a Zlatého jablka Bienále 
ilustrácií Bratislava, Zlatej trigy Pražského 
Quadrienále a mnohých ďalších medailí a cien 
doma aj v zahraničí. Okrem iného je autorom 
pomníka Mikuláša Moyzesa a Štefana Marka 
Daxnera v Bratislave, je spoluautorom fontány 
na Námestí slobody v Bratislave, ako aj pomníka 
Obetiam fašizmu v rakúskom Melku. V monu-
mentálnych realizáciách používal zjednodušené 
architektonizované formy, kde uplatňoval kom-
pozično-skladobný princíp symetrie. Na Karola 
Lacka spomína vo svojom článku O „sošení“ 
v architektúre a architektúre v „sošení“ (Projekt, 
2007) jeho priateľ, architekt Ivan Gürtler takto: 
„Po návrate v „sparnom lete“ 1968 do Bratislavy 
som… stretol niekoľko mojich generačných 
súpútnikov z oblasti iných umeleckých produk-
cií, výnimočných mladých ľudí, ktorí sa práve 
v tom čase profi lovali do osobností, ktoré sme si 
nevedeli doceniť doma, ale vo svete už rezonovali. 
Jedným z nich bol i akademický sochár Karol 
Lacko. Obsiahol veľmi širokú oblasť sochárskej 
tvorby…Štylizovanie klasického reliéfu, hľadanie 
v ňom nových výrazových prostriedkov, zmysel 
pre abstrahovanie bolo jeho silnou stránkou. 
Pamätníková tvorba bola asi najväčšou, v ktorej 
prichádzal do dialógu s architektúrou. Väčšinou 

jeho generační súpútnici sú – jedni, ktorí ho mali 
radi v prvom rade ako optimistického a korekt-
ného človeka, druhí ako skutočného umelca, 
presahujúceho hranice tohto malého Slovenska.“
 
fontána kamenné kvety 

Samotné Kamenné kvety sú dielom, ktoré autor 
prvýkrát vytvoril pre podujatie „Socha piešťan-
ských parkov“ v roku 1970. V tomto prírodnom, 
parkovom prostredí boli kvety pôvodne z dreva. 
Okamžite prišla ponuka z Lučenca, aby kvety 
vo fontáne „skameneli“ z krásneho vračanské-
ho vápencu. Ako ma informovala vdova po 
umelcovi, pani Darina Lacková, samotný autor 
uvažoval o kamenných kvetoch vždy ako o súčasti 
kompozície so stromami a kríkmi. Aj preto ich 
osadenie do fontány môžeme nazvať kompromi-
som. Darina Lacková hovorí, citujem: „Teší ma, že 
podľa publikovaných informácií ste v spolupráci 
s mladými architektmi už našli určité riešenie, a to 
i napriek spochybňujúcim iniciatívam rôznych 
samozvaných tiežodborníkov. Dátumom svojho 
vzniku patrí síce fontána do obdobia socializmu, 
no myšlienkovo a tvaroslovne sú Kamenné kvety 
absolútne nadčasové.“

hľadanie novej lokality 

Výber lokality je mimoriadne citlivá otázka, 
najmä ak ide o presun diela z pôvodného miesta 
do novej lokality. Zvažovalo sa viacero miest aj 
z hľadiska kontextu s pôvodným umiestnením 
a dospelo sa k názoru, že sídlisko Rúbanisko bude 
najvhodnejším miestom pre nové osadenie diela 
Kamenné kvety. 
Rúbanisko, so svojimi troma časťami predstavuje 
podľa vtedajších urbanistických kritérií najuce-
lenejší koncept sídliskového bývania v Lučenci. 
V tom čase existoval zákon, ktorý okrem výstavby 
bytových domov a budov s občianskou vybave-
nosťou rátal aj s výtvarným dotvorením. Tento 
zákon nebol záležitosťou len socialistického blo-
ku, podobné zákony existovali a existujú dodnes 
v mnohých vyspelých štátoch, dokonca o niečom 
podobnom sa uvažuje v aktuálne pripravovanej 
poslednej novele Stavebného zákona. Čo sa týka 
Rúbaniska, v najväčšej miere sa tieto výtvarné 
diela vytvárali na Rúbanisku 1, no v ďalších 
etapách sa od nich upúšťalo. V súčasnosti sa 
zo všetkých sochárskych prvkov na Rúbanisku 
zachovalo len jediné – Odliatok stromu pred 
poliklinikou. Nedostatočná starostlivosť o verejné 
priestranstvá, nekvalitné osvetlenie a starost-
livosť o samotné diela vytvorili podmienky pre 
ničenie hodnotného kultúrno-spoločenského 
dedičstva.
Pri budovaní sídliska, vymedzeného jasnými 

dopravnými ťahmi, sa počítalo s budovaním ihrísk 
a rozsiahlych zelených plôch, ale aj s ťažiskovými 
uzlami stretávania. Nosným ťažiskom Rúbaniska 
2 malo byť územie od budovy pošty cez polikli-
niku, ponad „dvojprúdovku“ na dnešnú rozsiahlu 
zelenú plochu. Pôvodným konceptom bolo 
v priamej nadväznosti na poštu a polikliniku vy-
budovať v týchto miestach obrovský dom služieb 
pre potreby rozrastajúceho sa sídliska. K samotnej 
výstavbe ale nikdy nedošlo, ďalší menší objekt pri 
Ulici Ladislava Novomeského nie je dobudovaný 
dodnes. Pri hľadaní miesta, kde umiestniť nový 
kostol, ktorý mal slúžiť pre potreby obyvate-
ľov Rúbaniska sa istú dobu skloňovalo aj toto 
územie. Nakoniec bol vystavaný medzi Domovom 
dôchodcov a Domovom sociálnych služieb Ambra 
a Základnou školou pre sluchovo postihnutých. 
Všetky zistené informácie nás priviedli k názoru, 
že považujeme za správne vytvoriť v danom zele-
nom centre sídliska prirodzené miesto stretávania 
sa, ktoré nebude len sochárskym dielom význam-
ného sochára hodným obdivu, ale aj bude živým 
a dôstojným miestom pre stretávanie sa všetkých 
obyvateľov bez rozdielu veku. 

súvislosť pôvodného konceptu s umiestnením 

v novej lokalite

Samotná fi lozofi a architektonicko-sochárske-
ho riešenia fontány – Kamenné kvety evokujú 
prírodný charakter. Autor pôvodne vytvoril dielo 
ako súčasť parkovej zelene, vo fontáne v kamennej 
podobe sa stali súčasťou vodného prvku inak 
surového námestia. 
Dnes vstupujeme do zeleného priestoru uprostred 
sídliska a máme ambíciu ho neničiť, naopak dodať 
miestu vyššiu spoločenskú hodnotu so zachova-
ním všetkých jeho kladných stránok. Zároveň to 
vnímame ako poctu samotnému autorovi, nakoľko 
sa môžeme vrátiť k jeho pôvodnému koncep-
tu – prepojenia zelene s výtvarným dielom. 
Menej výrazným prvkom, ktorý si uvedomujeme 
je samotná tvorba verejných plôch na Rúbanisku. 

– Bc. Ivan Siláči,
Príspevok bol redakčne upravený  –

botanické 
záhrady 
sveta
úkza na výstave

Na medzinárodnej výstave fotografi í „Botanické 
záhrady sveta“, ktorá sa konala 23. – 25. 10. 2014 
v poľskom Olsztyne, sme vystavovali fotografi e 
Evy Putrovej a Kataríny Kristiánovej. Príležitosť 
vystavovať sme dostali vďaka spolupráci nášho 
ústavu s Katedrou krajinnej architektúry a agro-
turizmu Fakulty environmentálneho manažmentu 
a poľnohospodárstva Warminsko-Mazúrskej uni-
verzity v Olsztyne v rámci programu Erasmus+.
Záštitu nad výstavou prevzali Krzysztof 
Mlynarczyk, dekan Fakulty environmentálne-
ho manažmentu a poľnohospodárstva WMU 
v Olsztyne, Ľubica Vitková, dekanka Fakulty ar-
chitektúry STU v Bratislave a Karel Havliš, vedúci 
Katedry urbanizmu VUT v Brne.

– Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. –

Areály materských škôl, sadovnícke úpravy 
aj detské ihriská používali jednu pôdorysnú 
stopu – kruh. Rovnaký princíp – kruh a kružnice 
využíva aj fontána. V tomto vidíme silnú previa-
zanosť a možnosť pracovať s týmto prvkom ďalej. 
Kamenné kvety budú na novom mieste osadené 
tak, že bude zachovaný „odtlačok“ pôvodných 
rozmerov fontány, zachovaná celková kompozícia 
diela s dominanciou sochárskeho diela. 

na záver alebo, aby som sa predstavil 

Narodil som sa a v Lučenci, kde som absolvoval 
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy. V sú-
časnosti študujem v šiestom ročníku na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave. Počas štúdia 
ma ťažiskovo zaujíma problematika verejných 
priestranstiev, ich analýza, tvorba a transfor-
mácia. Zúčastnil som sa viacerých projektov 
v Bratislave, Nitre, Brne, Saint-Étienne či Berlíne, 
ktoré boli súčasťou celoeurópskeho projektu 
reworking modern movement, na skúsenostiach 
ktorých môžem stavať vlastné aktivity. Som hlav-
ným koordinátorom oz young folks a za svoje 
aktivity v oblasti „boja o verejný priestor“ som 
bol na jeseň 2012 zaradený časopisom Inspire 
medzi najvýraznejšie osobnosti, ktoré bojujú za 
svoje nápady a myšlienky, na Slovensku

Z realizácie fontány Kamenné kvety
archív Karola Lacka

Dolu: Vzhľad fontány Kamenné kvety ako bola nainštalovaná 
na Soche piešťanských parkov v roku 1970.
archív Karola Lacka 
Vpravo: Súčasný stav 
archív Branislava HrdličkuVzhľad Námestia republiky pred rekonštrukciou v roku 1970

Vzhľad Námestia republiky do súčasnosti
zdroj Mesto Lučenec

Vizualizácia nového umiestnenia diela Kamenné kvety na Rúbanisku.
autor: Bc. Ivan Siláči
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budúcnosť 
stummerovej 
nemocnice

Vo výstavných priestoroch Galérie mesta 
Topoľčany sa vo štvrtok 16. októbra 2014 uskutoč-
nila vernisáž výstavy Budúcnosť Stummerovej 
nemocnice v študentských prácach Fakulty 
architektúry STU v Bratislave. Výstava prezen-
tovala študentské práce Ústavu dejín a teórie 
architektúry a obnovy pamiatok, ktoré sa v škol-
skom roku 2013/2014 zaoberali obnovou pôvod-
nej župnej nemocnice v Topoľčanoch. Nemocnica 
bola postavená barónom Augustom Stummerom 
v roku 1885 a barón ju daroval Nitrianskej župe. 
Zo začiatku v nej pracovali aj rehoľné sestry rádu 
sv. Vincenta de Paul. 
Pôvodný nemocničný areál pozostával zo štyroch 
na seba kolmo situovaných objektov, ktoré vytvá-
rali uzavreté obdĺžnikové nádvorie s ústrednou 
fontánou. Nemocnicu obklopovalo množstvo 
zámerne vysadenej zelene, kde sa mohli pacienti 
zotavovať. V roku 1904 bol dostavaný ešte 
infekčný pavilón, ktorý sa z účelových dôvodov 
kompozične vyčlenil z pôvodného osovo súmer-
ného areálu a jeho dispozícia dokladá vyspelosť 
architektonického konceptu, zodpovedajúceho 
vtedajším hygienickým požiadavkám. Aj napriek 
drobným prestavbám na budovách sa za vyše sto-
ročie podstata starého areálu uchovala, nakoľko 
v období socializmu novú veľkorysú pavilónovú 

nemocnicu stavali na vedľajších plochách. 
Mesto Topoľčany má dve pamiatkové zóny. 
Druhá, vyhlásená v r. 2000 „Pamiatková zóna 
Stummerova ulica s areálom starej nemocni-
ce“, reaguje na stále zachované kvality areálu 
pôvodnej nemocnice. Za pamiatky je vyhlásených 
6 objektov a park, z nich už 4 sú dnes bez využitia. 
Architektonické a hlavne urbanistické hodnoty sú 
zreteľné a v hornonitrianskom regióne i pomer-
ne ojedinelé. Rozvoja schopný potenciál preto 
spočíva v areáli ako celku, čo smeruje k hľadaniu 
funkcie na regionálnej úrovni. Naši študenti 
3. a 5. ročníka sa pokúsili priniesť viacero nápa-
dov a overiť nové využitie tak, aby sa príjemné 
prostredie areálu zachovalo v jeho autentickej 
podobe.
Na vernisáži pripomenula historička umenia 
PhDr. Marta Hučková: „Architektúra je jednou 
z najdôležitejších disciplín v oblasti výtvarnej 
kultúry a umeleckej produkcie. Vždy mala a má 
svoje základné poslanie v tvorbe urbanizmu, 
životného prostredia, komunikácie. História 
potvrdzuje, že dejiny architektúry sú dôležitou 
súčasťou kultúrneho vývoja ľudstva." Pre nás, z FA 
STU, bolo príjemné počuť, že vystavené práce sú 
v Galérii mesta Topoľčany vôbec prvou výstavou 
so zameraním na architektonickú tvorbu. Na 

vernisáži zazneli úvodné slová primátora mesta 
Topoľčany Ing. Petra Baláža, pod záštitou ktorého 
sa výstava konala. 
O zámere baróna Augusta Stummera postaviť 
nemocnicu s vysokým zdravotníckym a opatrova-
teľským štandardom v tej dobe nám zaujímavo 
porozprávala Mgr. Katarína Beňová, učiteľka 
Gymnázia sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch. 
Spomienky na nemocnicu pamätníčky pani 
Valérie Dvorskej, manželky Alojza Dvorského 
– barónovho úradníka, predčítala jej vnučka. 
Z podujatia sme odchádzali s presvedčením, že 
u Topoľčancov (aj majiteľa NSK) oživíme záujem 
o profesionálny prístup k zachovaniu význam-
nej pamiatky mesta poukázaním na možnosti 
revitalizácie. 
Informácie o škole, o kultúrno-historických 
hodnotách nemocnice a vlastné ateliérové práce 
boli vystavené spolu na 27 postroch. Ide o práce 
nasledujúcich študentov: Adam Kubica, Matej 
Miškovský, Eva Fabová, Júlia Giláňová, Michaela 
Sýkorová, Anna Šlapáková, Jakub Budaj, Zuzana 
Capková, Matej Molnár, Dominik Seidl, Katarína 
Ružeková, Andrej Sluka, Lucia Bálintová, Antonije 
Levičanin, Bc. Patrik Kasperkevič, Bc. Tatiana 
Maľaková, Bc. Zuzana Bíróová, Bc. Tímea 
Dittelová, Bc. Mária Katona, Bc. Kristína 

– Ing. arch. Romana Fialová, Ing. arch. Beata Polomová, PhD. , 
 kurátorky výstavy UDTAOP FA STU –

nové funkcie 
pre staré stavebné 
štruktúry 

Dňa 22. 10. 2014 bola v malebnom rakúskom 
meste Zurndorf v podvečerných hodinách otvo-
rená medzinárodná putovná výstava, ktorá bola 
realizovaná v rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 
ako čiastkový výstup Medzinárodného výskumné-
ho projektu REGIOGOES. Projekt REGIOGOES 
(www.regiogoes.eu) je zameraný na analýzu 
sídelných, kultúrnych a stavebných potenciálov 
pohraničného regiónu. Skúma nové modely 
bývania, práce a cestovného ruchu pre atraktívnu 
pohraničnú oblasť. Hlavnými partnermi projektu 
Regiogoes sú Rakúska akadémia vied – Inštitút 

pre výskum mesta a regiónu, Fakulta architek-
túry STU – Ústav architektúry obytných budov 
a Projektový partner Burgenland. Hlavnou 
garantkou a vedúcou spracovateľského kolektívu 
za Slovenskú republiku je doc. Ing. arch. Andrea 
Bacová, PhD. 
Predmetom výskumnej úlohy bolo navrhnúť 
v centre mesta Zurndorf novú polyfunkčnú štruk-
túru pod názvom ZARAN HAUS pre ZUNDORF, 
ktorá bude akceptovať súčasné potreby obyvateľ-
stva, a ktorá bude reagovať na dané prostredie 
svojou novou funkciou. Nová obytná štruktúra 
sa má stať novým prvkom, ktorý bude centrom 
života – Meetingpoint-om v kontakte revitalizo-
vaného námestia. Putovná výstava a jednotlivé 
zadania boli spracovávané pod vedením pedagó-
gov z Fakulty architektúry Technickej univerzity 
vo Viedni a z Fakulty architektúry STU z Ústavu 
architektúry obytných budov, ktorí sú súčasne 
i riešiteľmi medzinárodného grantu (Bacová, 
Malovaný, Tóthová, Puškár, Vráblová, Czafík).
Predmetný riešený pozemok pod objektom 
ZaranHaus ponúka možnosť situovania novej 
priestorovej štruktúry primárne určenej na býva-
nie. Vo väzbe na ulicu ponúka možnosť situovania 
komunitného centra, ktoré má tvoriť význam-
ný magnet života pre obyvateľov Zurndorfu. 

– Michal Czafík –

tormova tvorba 
zostáva 

Takmer v predvečer dušičkových sviatkov sa vo 
foyeri Fakulty architektúry STU v Bratislave 
otvárala výstava tvorby slovenského záhradného 
architekta Ing. Alfonza Tormu. Výstava Pocta 
architektovi Alfonzovi Tormovi sa konala rok po 
tom, ako nás navždy opustil, v roku, v ktorom by 
oslávil osemdesiatku. Tí, ktorí sme Fona osobne 
poznali, sme si, prirodzene, naňho zaspomínali. 
Podstatné a oveľa dôležitejšie je pripomenúť si 
jeho profesionálnu tvorbu, protože aj nečakaná 
smrť zastihla Alfonza Tormu v plnom nasadení, 
uprostred práce. 

Alfonz Torma sa narodil 7. mája 1932 v malej obci 
Ložín na východe Slovenska, gymnázium vychodil 
v Michalovciach a vysokú školu absolvoval v roku 
1959 v Lednici na Morave, v odbore sadovníc-
tvo-krajinárstvo (teraz Záhradnícka fakulta 
Mendelovej univerzity v Brne). Nie je mi známe, 
kto alebo čo ovplyvnilo výber štúdia a profesie 
záhradného architekta-krajinára, ale prierez jeho 
tvorbou ukázal, že Alfonz Torma sa v tejto profesií 
našiel. Dielom náhody a tiež kamaráta a spolu-
žiaka Drahoša Šonského prišiel po vysokej škole 
do Bratislavy, ktorá sa stala jeho pôsobiskom 
a bydliskom.
Alfonz Torma pracoval 22 rokov v štátnom, neskôr 
mestskom podniku ZARES Bratislava ako vedúci 
projekčného strediska pre zeleň a záhradnú 
architektúru, kde vznikali projekty nielen pre 
Bratislavu, ale prakticky pre celé Slovensko. Do 
roku 1993 realizoval, okrem iných návrhov, roz-
siahle rekonštrukcie historických parkov – Sadu 
Janka Kráľa v Bratislave, Zámockej záhrady kaštie-
ľa v Dolnej Krupej, Medickej záhrady v Bratislave, 
zelene Kúpeľného ostrova v Piešťanoch (tomuto 
projektu a realizácií predchádzalo víťazstvo 
v celoštátnej súťaži), obnovu mohyly Milana 
R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Obnovu Sadu 
Janka Kráľa viedol Torma v 70-tych rokoch 
20. storočia a neskôr, v roku 2006, keď sa posta-
vil proti neopodstatnenej rekonštrukcií, vyhral 
s fi rmou Raki konkurz na revitalizáciu tohto sadu. 
Projekčne bola pripravená aj rekonštrukcia parku 
pri kaštieli v Rusovciach. Navrhol a realizoval 
stvárnenie mnohých verejných priestranstiev, na-
príklad Areál hier Radosť pri Štrkoveckom jazere 
v Bratislave, park Karola Šmidkeho (teraz park 
Andreja Hlinku), okolie a interiéry Slovenského 
rozhlasu, zeleň sídliska Karlova Ves – Kútiky. 
V projekčnom stredisku ZARES-u vzniklo pod 
Tormovým vedením množstvo ďalších kvalitných 
projektov, na ktorých sa autorsky nepodieľal, no 
na všetkých sa odrážal punc tvorivej atmosféry 
v pracovnej skupine. Spomeniem preto aspoň 

kolegov, ktorých som ja mala možnosť spoznať 
v období od roku 1985 do roku 1992, kedy som 
v stredisku pracovala. Boli to záhradní archi-
tekti Ľubica Lešinská, Ľuboš Fellinger, Viera 
Krogmanová, Zuzana Klučárová, Jiřina Straková, 
Zlatka Kinčešová, Iveta Lehocká, architektka 
Danka Brezová, rozpočtárky Zora Kolény a Mária 
Žákovičová, prevádzkár Milan Bajus a samozrejme 
kresličky a sekretárky. Svoju pracovnú kariéru tu 
začínala aj známa módna návrhárka Lea Fekete. 
Od roku 1993 Torma pokračoval v projekčnej 
činnosti vo fi rme EKO-Flóra, ktorú založil po 
zániku ZARES-u. Projektoval aj realizoval mnohé 
sadovnícke úpravy - pri novostavbe Slovenského 
národného divadla, okolie a interiéry Národnej 
banky Slovenska a Slovenskej poisťovne. Mal po-
diel i na štúdii obnovy záhrady pri Prezidentskom 
paláci v Bratislave. Krajinársky upravoval 
vodné dielo Selce na Váhu, vegetáciu pri diaľnici 
Bratislava – Kúty. Okrem verejnej a historickej 
zelene projektoval a realizoval aj množstvo 
súkromných záhrad.
Návrhmi výstavných expozícií sa Alfonz Torma 
podieľal na záhradníckych výstavách Flóra. 
Tradíciu výstav založili v Olomouci v 60-tych 
rokoch 20. storočia, neskôr sa zapojila aj 
Bratislava a organizátorom bol podnik ZARES. 
Flóra si čoskoro získala meno aj za hranicami 
Československa a prerástla do medzinárodných 
záhradníckych veľtrhov. Návrhom expozície sa 
Torma zúčastnil aj ďalšej prestížnej záhradníckej 
výstavy. S architektom Ivanom Salayom bol spo-
luautorom československej Záhrady národov na 
Svetovej výstave vo Viedni Wiener Internacionale 
Gardenausstelung – WIG'74. V období rozdelenia 
sveta železnou oponou to nebolo samozrejmosťou 
a to, že boli československí záhradní architekti 
vyzvaní k účasti, svedčí o ich vysokej profesionál-
nej úrovni.
O záhradnom architektovi Alfonzovi Tormovi 
možno smelo povedať, že ako prvý, a na dlhý 
čas aj jediný, povýšil sadovnícku a záhradnícku 

– Ing. Dana Marcinková, 
autorka článku je záhradná architektka, autorka a organizátorka 
výstavy Pocta architektovi, venovanej tvorbe Ing. Alfonza Tormu 

a doktorandka na FA STU,
foto: Matej Kováč  –

projekciu na Slovensku na umeleckú tvorbu. 
Prejavilo sa to v kompozícií návrhov, v narábaní 
s rastlinným materiálom, ale aj v spoluprá-
ci s mnohými výtvarníkmi a v uplatňovaní 
výtvarného umenia v sadovnícky upravovaných 
priestoroch. Princípy tvorby Alfonza Tormu a jeho 
kolegov si zaslúžia, aby sa dostali do povedomia 
nielen verejnosti, ale najmä mladej generácie 
záhradných architektov a krajinárov, ktorí študujú 
sadovnícko-krajinárske odbory aj na fakultách 
Slovenskej technickej univerzity.

V priestorovom vyjadrení je polyfunkčný objekt 
ťažiskovým bodom uličnej štruktúry a spolu s ná-
mestím tvorí Meeting point obce. Cieľom zadania 
bolo zistiť, pre akú sociálnu a vekovú skupinu 
obyvateľstva bude návrh vhodný, pričom bolo 
nutné uvažovať aj s ostatnými pridanými funkcia-
mi podporujúcimi sociálnu interakciu ľudí.
Prezentované návrhy, ktoré boli súčasťou 
putovnej výstavy prezentované i na pôde FA STU 
v období od 10.11 do14. 11 2014, priniesli rôzne 
autorské prístupy a riešenia. Hlavným zna-
kom takmer všetkých riešení bolo asanovanie 
pôvodného starého objektu, ktorý už nevyhovoval 
súčasným požiadavkám miestnej komunity a jeho 
nahradenie novou štruktúrou bolo nevyhnutné. 
Zachovával sa pritom objemový koncept s dodr-
žaním charakteristického výrazu pôvodnej uličnej 
zástavby, pričom hlavnou ideou riešení bolo 
prepojiť námestie s novým objektom ZaranHaus.
Autorské návrhy priniesli názorovú rozmanitosť 
na stvárnenie novej polyfunkčnej štruktúry, 
pričom sa zadania prelínali v niektorých charak-
teristických znakoch, podporujúcich genius loci. 
Vyobrazené plagáty boli podporené priestoro-
vými modelmi od urbanistickej štruktúry mesta 
Zurndorf až po detailné zobrazenie jednotlivých 
objektov.

Kovácsová, Bc. Ivan Siláči. Vedúci prác sme boli za 
3. ročník pedagogičky: Ing. arch. Beata Polomová, 
PhD. a Ing. arch. Romana Fialová. Za 5. ročník 
pedagógovia: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, 
PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., 
Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD. 
Výstava trvala do konca októbra 2014. 
Pripomeňme, že už v auguste 2014 boli študent-
ské práce vystavené na 11 postroch aj priamo 
v „novej“ nemocnici v Topoľčanoch. Ateliéry 
s takouto refl exiou do života sú pre študentov 
tvorivou motiváciou s povzbudením a pre mesto 
Topoľčany zmysluplnou inšpiráciou. 

Ing. Dana Marcinková 

dekanka doc. ĽUbica Vitková a doc. Branislav Somora 
- otvorenie výstavy 
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