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:: Príhovor tajomníčky FA STU

Vážené kolegyne, kolegovia, študenti, 

dovoľte , aby som Vás aj prostredníctvom fakultného bulletinu
informovala o rozpočte FA STU. 

Akademický senát STU na svojom zasadnutí dňa 21. apríla 2008 
schválil rozdelenie dotácie STU na rok 2008. Celkový objem 
dotácie pre FA STU na rok 2008 predstavuje 
116.051 tis. Sk,
z toho pre podprogram 077 11 – vzdelávanie        102.641 tis.
::  pre podprogram 077 12 – veda a výskum              7.887 tis.
:: pre podprogram 077 15 – sociálna podpora           5.523 tis.

 Ako záväzné ukazovatele v zmysle dotačnej zmluvy sú:
:: celkový objem bežných výdavkov,
:: sociálne štipendiá,
:: motivačné štipendiá,
:: jednotlivé projekty v rámci podprogramu 077 12 VaV.

Na podprograme vzdelávanie /102.641 tis. Sk/ najväčšiu 
časť predstavujú mzdy vo výške 58.721 tis. Sk, z toho odvody 
20.670 tis. Sk, tovary a služby 13.021 tis. Sk a štipendiá 
doktorandov 10.229 tis. Sk. Nárast na tomto podprograme 
oproti výslednej upravenej dotácii z roku 2007 je o 8.270 tis. Sk 
/v mzdových prostriedkoch o +2.047 tis. Sk, v odvodoch 
o + 721 tis. Sk, TaS o +4.413 tis. Sk, štipendiá doktorandov 
o +1.089 tis. Sk/.

Na podprograme veda a výskum /7.887 tis. Sk/ je prídel 
na mzdy 5.155 tis. Sk, z toho odvody 1.815 tis. Sk a tovary 
a služby 917 tis. Sk. Oproti upravenej dotácii v roku 2007 bol 
pokles o 1.820 tis. Sk /v mzdách o – 1.388 tis. Sk, odvodoch 
z miezd o – 488 tis. Sk a v TaS bol mierny nárast + 56 tis. Sk/. 
Pokles prídelu finančných prostriedkov na podprograme veda 
a výskum bol zapríčinený zmenou metodiky rozdelenia z úrovne 
MŠ SR, a to zmenou percenta v prídeloch na vzdelávanie 
/70 % z celkovej dotácie/ a na VaV /30 % z celkového prídelu/ 
a objem pridelených grantov ako i publikačná činnosť boli 
zohľadnené za obdobie 1-10.2007. (V metodike pre rok 2007 
bolo rozdelenie 80 % na vzdelávanie a 20 % na VaV a granty 
boli počítané za posledné dva roky). Na FA STU sú nízke výkony 
vo vede a výskume, preto i ten nepriaznivý dopad.
Podprogram sociálna podpora je určený pre sociálne 
štipendiá /3.419 tis. Sk/ a motivačné štipendiá /2.104 tis. Sk/.

AS FA STU schválil metodiku rozdelenia mzdových prostriedkov 
pre rok 2008, ktorá vychádza z reálneho prídelu dotačných 
prostriedkov na jednotlivé podprogramy. To znamená, že 
pridelené mzdové prostriedky na vzdelávanie budú rozdelené pre 
jednotlivé pracoviská podľa pedagogických výkonov a mzdové 
prostriedky na vede a výskume budú rozdelené podľa vedecko-
výskumných výkonov pri zohľadnení výkonových parametrov – 
1/6 zahraničné granty, 1/6 domáce granty, 1/6 počet úspešných 
doktorandov, 1/6 počet doktorandov s dizertačnou skúškou 
a 2/6 publikačná činnosť. Výkonové parametre za zahraničné 
a domáce granty sa počítajú za roky 2007 a 2006.
Pre ústavy budú pridelené prostriedky aj na bežné výdavky 
– tovary a služby. Z celkových prostriedkov bude vyčlenená 
čiastka na tovary a služby pre rok 2008 o 50 % vyššia ako 
v roku 2007.  

Ing. Anna Klejová
Foto: J. Saparová

:: Prednáška holandského architekta 
   René van Zuuka 
   na Fakulte architektúry STU

Koncom apríla sme mali možnosť privítať na pôde našej Fakulty 
architektúry ďalšieho zahraničného prednášateľa. Bol ním 
renomovaný holandský architekt René van Zuuk. Chýr, ktorý 
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Kto by sa chcel viac dozvedieť o našom hosťovi, nájde informácie 
na www.renevanzuuk.nl.

:: René van Zuuk: Administratívna budova Zilverparkkade v Lelystade. 

j.k.

P.S.
29.5.2008 o 17:00 hod. bude na Fakulte architektúry STU 
v Aule Emila Belluša prednáška zakladateľov ateliéru  
B.A.R. architects Jaosta Glissenaara a Klaasa van der 
Molena, ktorí budú hovoriť o inšpirácii holandskou 
tradíciou a architektonickou školou Alda van Eycka, 
Hermanna Hertzbergera a Rema Koolhaasa.

:: IsoverArchictectural Contest 2008
   Multi-Comfort House School 
   - New Concept for Learning  

Témou III. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej 
anonymnej súťaže Isover Architectural Contest 2008, 
vypísanou divíziou ISOVER - firmy Saint-Gobain Construction
Products, s. r. o. a Ústavom konštrukcií v architektúre 
a inžinierskych stavieb FA STU v Bratislave bolo navrhnúť školu, 
ktorá kombinuje jej klasické prvky s modernými vzdelávacími 
zariadeniami v štandarde spĺňajúcom kritériá pasívneho domu. 
Národného kola sa zúčastnili študenti v študijných odboroch so 
zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo na vysokých 
školách a univerzitách v Slovenskej republike. Medzinárodné 
kolo, do ktorého postúpia prvé tri návrhy z národných súťaží sa 
bude konať v júni 2008 v chorvátskom meste Dubrovník.
 
Do národného kola bolo zaslaných 17 návrhov. Porota národného 
kola zasadala dňa 7. apríla 2008 v zložení:
:: prof. Ing. Jozef Štefko, CSc., Technická univerzita Zvolen - 
predseda
:: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD., ÚKAIS, FA STU Bratislava
:: doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., ÚAOOB, FA STU 
Bratislava

ho predchádzal prilákal v deň prednášky 24. apríla do Auly 
Emila Belluša nielen študentov, ale aj kolegyne a kolegov 
z praxe, a tak aula bola opäť obsadená do posledného miesta. 
René van Zuuk predstavil publiku najvýznamnejšie a najnovšie 
práce svojho ateliéru, a čo bolo mimoriadne cenné, priblížil 
nám postup, ako sa rodili jednotlivé prezentované diela alebo 
návrhy. V čase, keď mnohé významné architektonické ateliéry 
sa menia na alchymistické dielne, ktoré si žiarlivo strážia 
tajomstvá svojich receptúr je otvorenosť architekta van Zuuka 
niečim výnimočným. A takým je aj jeho prísľub opäť prísť 
prednášať na našu fakultu práve o tom, ako tvorí, ako pracuje 
a ako na to využíva prostriedky výpočtovej techniky. 

:: Holandský architekt René van Zuuk prednáša na našej fakulte.
Foto: J. Saparová

:: René van Zuuk: Architektonické centrum ARCAM. 

Na záver sa, menom pána dekana Dr. h. c. prof. PhDr. 
Ľudovíta Petránskeho, DrSc., musím poďakovať Holandskému 
veľvyslanectvu v Bratislave, menovite pani Yvette S. Daoud 
a Petre Feriancovej, ktoré sa zaslúžili o vystúpenie René van 
Zuuka na Fakulte architektúry STU.
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nie je jednoznačným vyjadrením funkcie školy. Spracovanie 
technických detailov je na dobrej znalostnej úrovni.

3. miesto - súťažný návrh č. 4, heslo 101686, Robert 
Loffler a Marián Lucký.
Architektúra objektu školy je prispôsobená pasívnemu konceptu 
svojim kompaktným tvarom a využitím konceptu vetrania bez 
otvárania okien. Veľkorysé átriá so zeleňou sú pozitívnym 
prvkom aj z hľadiska  chladenia objektu v letných mesiacoch. 
Pasívny koncept je preukázaný dobre spracovanými detailmi 
a výpočtom. 

Odmeny:

:: Odmena za invenčný ideový a architektonický návrh 
– súťažný návrh č. 3, heslo 876726, Andrej Olah, Vladimír 
Schmidt a Miroslav Schiffer.

:: Odmena za invenčné technické riešenie  – súťažný 
návrh č. 14, heslo 217137, Dáša Šilhárová a Igor Hianik. 

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

:: Študentská architektonická súťaž 
   WIENERBERGER 2008 

Ústav architektúry obytných a občianskych budov FA STU 
v rámci mimoškolských aktivít zorganizoval v zimných 
mesiacoch terajšieho akademického roku už desiaty ročník 
študentskej architektonickej súťaže WIENERBERGER. Témou 
bol Penzión – Zuberec situovaný do horského prostredia 
Západných Tatier, v dotykovom území intravilánu obce Zuberec 
(v areáli zimných športov). Tak ako po minulé roky, aj tentoraz 
bol súťažiacim kladený dôraz na aplikáciu tehliarskych 
výrobkov a detailov systémov POROTHERM, KLINKER a TERCA 
v architektonických riešeniach. Použitie materiálovej bázy 
keramického črepu bolo totiž základnou podmienkou sponzora 
súťaže, spoločnosti WIENERBERGER Slovenské tehelne, spol. 
s r. o. Zaujímavá úloha riešenia s konkrétnym lokalitným 
programom a situovanie v atraktívnom prostredí zrejme 
podnietili veľký záujem študentov o mladícke súperenie. 
Do súťaže sa prihlásilo a súťažné podmienky si vyzdvihlo 
celkom 57 študentov. K vypísanému termínu ukončenia súťaže 
(18. marec 2008) bolo odovzdaných 17 súťažných návrhov. Porota 
v zložení doc. Ing. arch. akad. arch. Peter Puškár, PhD., prof. Ing. 
arch. Peter Havaš, CSc., doc. Ing. arch. Peter Csellágh, PhD., prof. 
Ing. Anton Puškár, CSc., Ing. arch. Pavel Paňák a Ing. Branislav 
Paulis sa v zmysle súťažných podmienok rozhodla udeliť 
nasledovne tri ceny a štyri odmeny:

I. cena      20.000,- Sk  Peter Lényi a Michal Bálek
II. cena     15.000,- Sk  Kristína Šťastná a Kristína Riečičiarová
III. cena   10.000,- Sk Michal Ganobiak, Martin Koiš a Timea 
Molnárová

:: Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., Vydavateľstvo EUROSTAV
:: PhDr. Ľudovít Petránsky, Vydavateľstvo Jaga 
:: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, IEPD Bratislava
:: Ing. arch. Štefan Sivák, GFI studio
:: Ing. arch. Borislav Benedek, VISIONAL. 

Zasadnutia poroty sa zúčastnil aj zástupca vyhlasovateľa súťaže 
Ing. Alexander Prizemin. V zmysle súťažných podmienok boli 
prvé tri návrhy ocenené 1., 2. a 3. cenou. Porota okrem toho 
udelila dve odmeny za inovatívne riešenia.

:: Hodnotenie poroty

1. miesto - súťažný návrh č. 15, heslo 060983, Matúš 
Podskalický.
Hmotové pojednanie fasády vyjadruje požadovanú atraktivitu 
budovy, zodpovedajúcu funkcii školy a vysiela vizuálne podnety 
pre najmenšiu generáciu. 

Návrh má veľmi dobre prepracované detaily a počíta s proporčne 
priaznivým využívaním denného osvetlenia v pomere k nákladom 
na umelé osvetlenie pre dosiahnutie pasívneho štandardu.

2. miesto - súťažný návrh č. 16, heslo 20163, Ondrej 
Kurek, Peter Kucharovič, Tomáš Krištek a spolupráca Martin 
Krajči.
Návrh využíva osvedčený koncept situovania pasívneho domu 
v svahu s orientáciou presklených fasád na južnú stranu, čo 
v tomto prípade uberá na invenčnosti vlastného riešenia. 
Riešenie parteru a samotné architektonické stvárnenie fasády 
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I. odmena        3500,- Sk  Andrej Olah a Zuzana Petrželová
II. odmena   2500,- Sk  Tomáš Benák a Marek Harčarík
III. odmena   2000,- Sk   Jozef Hudák a Michal Jaško.

Zvláštna odmena 2000,- Sk    Bc. Róbert Erdélyi, Bc. Marianna 
Faragová, Bc. Filip Humaj a Bc. Martin Kotrus.

:: Víťazný projekt študentov Petra Lényiho a Michala Báleka.

Porota sa ďalej rozhodla všetkým neoceneným a neodmeneným 
súťažiacim udeliť režijnú sumu vo výške à 1200,- Sk. Aj keď 
súťaž bola vypísaná pre všetkých poslucháčov bratislavských 
architektonických škôl, zúčastnili sa jej iba študenti Fakulty 
architektúry STU. Prevážna väčšina súťažných návrhov bola 
výsledkom práce dvoj- až trojčlenných kolektívov - študentov 
tretieho ročníka. Členovia poroty po preštudovaní a posúdení 
všetkých návrhov konštatovali veľmi slušnú úroveň jednotlivých 
riešení. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom vyslovili názor, 
že tento ročník sa svojou kvalitou posunul nahor. Nakoniec 
nápaditosť a kreatívnosť bolo možne posúdiť vzhliadnutím 
výstavy všetkých súťažných prác, nainštalovanej vo vestibule 
fakulty v dňoch od 26. marca do 4. apríla 2008.

                                    Ing. arch. Milan Andráš, PhD.          
                                                                               

:: Berlín a architektúra 

Zlé jazyky tvrdia, že exkurzie v zahraničí, tak významnom ako 
je napr. dnešný Berlín a Nemecko vo všeobecnosti, sú vraj 
užitočnejšie ako semester výučby. Polemizujúc s týmto tvrdením 
len dodávam, že za semester výučby je povinnosťou študenta 
učiť sa tvoriť a tiež absolvovať niekoľko, možno zdanlivo menej 
zaujímavých, no pre budúceho architekta o to potrebnejších 
technických predmetov. Na spestrenie „nudných“ chvíľ štúdia 
Ústav interiéru a výstavníctva FA STU zorganizoval koncom 
apríla štvordňovú odbornú exkurziu do Nemecka (Berlín, Lipsko, 
Drážďany) a Českej republiky (Praha). 

Program bol „nabitý“ do krajnosti a tak nám už zostávalo 
len sa vyzbrojiť dobrou náladou a aj „trochou“ našej budúcej 
euromeny a hor sa za poznaním. Limity v množstve informácií 
boli už len v našej fyzickej odolnosti a objeme záznamových 
zariadení našich fotoaparátov. 

Návšteva a prehliadka architektonického diela významného 
tvorcu je podstatná aj ako vzorová práca. Výskumy 
o zapamätaní si nových informácií preukazujú, že z prečítaného 
si pamätáme cca 10 %, z diela navštíveného osobne je to už 
40 % a z aktívneho prežitia a „vtiahnutia“ návštevníka do 
deja, aktívneho absorbovania zážitkov si pamätáme až 90 % 
prežitých informácií. 

Prvá dôležitá zastávka bola na berlínskom predmestí – Berlín 
Treptow – exkurzia začala prehliadkou diela významnej dvojice 
súčasných nemeckých architektov A. Schultes a Ch. Frank, 
tvorcov moderného krematória. Stavby takéhoto druhu, 
kvôli svojej primárnej funkcii nenavštevujeme veľmi radi, no 
táto stála za to, je naozaj výnimočná. Bolo čo absorbovať, 
fotiť, zažívať. Symboly, odkazy, vplyv priestorovej koncepcie, 
jednoduchá no vysoko účelná hmotová kompozícia, perfektný 
„nemecký“ detail zostanú isto nadlho výnimočným zážitkom 
z jedinečného architektonického diela. Jeho pripomenutie 
prehliadkou získanej fotodokumentácie doma bude ozajstnou 
inšpiráciou pre ďalšie štúdium i budúcu prax. 

:: Krematórium Berlín-Treptow. Autori: Axel Schultes, Charlota Frank.

Súčasných svetových architektov, ktorí dostali šancu preukázať 
svoje majstrovstvo v Berlíne v poslednej dobe je naozaj dosť. 
Vidieť excelentné diela architektonických „hviezd“ ako sú 
N. Foster, F. Gehry, R. Rogers, R. Piano, H. Jahn, spomínaní 
A. Schultes a Ch. Frank, von Gerkan, Ch. de Potzamparc, 
G. Benish, P. Eisenman, H. Kollhoff a ďalších bol nádherný 



Informačné listy FA STU číslo  8   2007/2008

. . . 5 . . . 

„koncert“ súčasnej moderny. Títo tvorcovia sa podpísali najmä pod 
vzhľad nového Postdamerského námestia a jeho bližšieho okolia, 
ale aj ďalších berlínskych novostavieb. Uvádzať kvality všetkých 
diel a ich tvorcov by z priestorových dôvodov nebolo možné a ani 
účelné. Vidieť ich však na vlastné oči bolo nezabudnuteľným 
zážitkom.

Hlavným cieľom návštevy Lipska bola nová centrála známej 
automobilky BMW od v súčasnosti vychytenej „hviezdnej“ 
architektky Zahy Hadid.

:: Centrála BMW, Lipsko, Zaha Hadid, 2007.

Jej netradičné tvarové hry s hmotami hlavných objektov spojené 
s interiérovou koncepciou od firmy Bene, ktorá sponzorsky 
podporila našu exkurziu, a sofistikovanou ideou investora
vplyvom pohybujúcich sa vyrábaných automobilov ponad 
hlavami zamestnancov trocha zatienil nekompromisný zákaz 
fotografovania. 

:: Sklenená manufaktúra, Drážďany, Gunter Henn, 2006.

Aj v Drážďanoch sme navštívili automobilku – Sklenenú 
manufaktúru VW, kde sa ručne v bielych rukaviciach montuje 
najdrahší model Phaeton. Architekt G. Henn koncipoval 
továreň s priehľadmi dovnútra i smerom von z interiéru. 

Netradičný sklenený valec, slúžiaci ako sklad hotových 
áut, dominoval pri hlavnom vstupe. Obidve automobilky 
už vo svojej koncepcii rátajú s hromadnými exkurziami, 
zamestnávajú historikov umenia a architektúry a mladých 
vzdelaných sprievodcov, za čo si však nechávajú aj zaplatiť. 

Praha nás okrem novej architektúry prekvapila neuveriteľným 
množstvom turistov a pre krátkosť času sme stihli aspoň 
výnimočný hotel Josef od známej českej architektky prof. 
Evy Jiřičnej, ktorej aj naša fakulta navrhla udelenie čestného 
titulu Dr. h. c. Myslím, že exkurzia splnila svoje ambície 
a zážitky z nej budú dlho inšpiračným zdrojom povinnej 
študentskej tvorivosti. 

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD. 
garant a organizátor podujatia

:: Miláno 2008 
   - rozbor tém ostatného   
   nábytkárskeho veľtrhu

Už niekoľko rokov sa milánsky týždeň dizajnu, podľa 
objektívnych ukazovateľov najväčší veľtrh nábytku vo svete (1), 

mení na spektakulárnu show, ktorej hlavnými aktérmi bývajú 
veľkolepo predstavované novinky, prítomnosť dizajnérskych 
hviezd a nekončiaca sa šnúra kokteilových večierkov. To platí 
aj o tohtoročnom treťom aprílovom týždni, kedy sa I Saloni 
uskutočňuje už po štyridsiaty siedmy raz. Popri dizajnovom 
entuziazme však tohtoročný festival charakterizuje aj čosi iné 
– na hlavy nadšencov z radov odbornej aj laickej verejnosti 
totiž po prvý raz výraznejšie dopadá tieň skepsy, ktorá sa 
začína objavovať na obzore tohto priemyselného odvetvia (2).
 
.............................................................
(1)

Podľa oficiálnych štatistík spoločnosti Cosmit, ktorá I Saloni organizuje, 

sa počet návštevníkov tohtoročného veľtrhu vyšplhal na 348.000 (z toho 

210.000 zo zahraničia) čo je o 29 % viac, než vlani. Počet vystavovateľov 

bol 2450, ponúkajúcich sa na výstavnej ploche 230.000 m2. Paralelná akcia, 

orientovaná viac avantgardnejším než kontraktovým smerom, Zona Tortona 

zas ohlásila nasledujúce údaje: okolo 80.000 návštevníkov, 48 výstavných 

areálov a 128 vystavovateľov... Kvantitatívne ukazovatele teda výrazne 

prekonávajú akúkoľvek podobnú udalosť vo svete.

(2)

Reflexiu skeptických nálad zachytáva napríklad Rawsthorn, Alice. – Survivalist 

Spirit at the Milan Furniture Fair. – In. The New York Times; April, 24 2008; 

alebo Balmond, Sarah vo video denníku prestížneho magazínu Monocle.
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:: Jedno z najpohodlnejších výstavísk v Európe, milánske Rho hostilo 
pod svojim skleneným baldachýnom vyše štvrť milióna návštevníkov.

Foto © Alessandro Russotti

Jej charakter definuje určitá ekonomická vystrašenosť (3) a čoraz 
naliehavejšia environmentálna agenda. Diskusie v otázkach 
trvalo udržateľného rozvoja, etickej úlohy dizajnéra či 
alternatívach ku konzumne orientovanej produktovej stratégii, 
ktoré spomínaná skepsa iniciuje napokon vedú k logickému 
záveru: dominantnou témou tohtoročného týždňa dizajnu sa 
stáva remeslo.
Z dlhodobého hľadiska nezaujímavé striedanie trendov, ktoré 
v poslednom desaťročí absorbujú najrozmanitejšie vplyvy 
naprieč celým spektrom historickej skúsenosti navrhovania (4)

:: Expozície jednotlivých pavilónov na veľtrhu bývajú finančne nákladnou 
scénografickou lahôdkou, zachytávajúcou charakter tej-ktorej značky.

Foto © Severio Lombardi Vallauri

.............................................................

:: Expozície jednotlivých pavilónov na veľtrhu bývajú finančne nákladnou 
scénografickou lahôdkou, zachytávajúcou charakter tej-ktorej značky.

Foto © Severio Lombardi Vallauri

tak nahrádza intelektuálne zložitejšie vymedzovanie obsahovej 
identity dizajnu. Inak povedané, dôležitejšie než to, ako produkt 
vyzerá a slúži je dnes to, aké benefity jeho návrh, výroba, použitie 
a ukončenie používania prinesie. Dizajn nábytku a interiéru 
patrí k tým zrozumiteľnejším a preto sa ako modálny invariant 
stáva maketou alternatív aj pre ostatné oblasti odvetvia. 

Pálčivé otázky súčasnosti, napríklad globalizácia, ekonomická 
vratkosť či strata tradičných koreňov sa zrkadlí nielen 
v avantgardných projektoch začínajúcich autorov (orientovaných 
na budúcnosť), ale prenikajú aj do produkcie etablovaných 
spoločností či do diskusií obrích konzorcií (5). 
Výsledkom je ponuka nábytkového dizajnu, ktorá na všetkých 
spomenutých úrovniach, teda od návrhu až po ukončenie(3)

Obludný nárast ekonomických úspechov niektorých ázijských krajín, najmä Číny 

privádza mnohých ekonomických analytikov do úzkosti. Podaktorí (analýzy IMF) 

dokonca varujú pred krachom finančnej konzistencie celého západného sveta.
(4)

Silnými motívmi formálnej stránky nábytkového dizajnu naďalej ostávajú 

citácie historického ornamentalizmu, ktoré dopĺňajú retro – nálady jednotlivých 

desaťročí minulého storočia. 

.............................................................
(5)

Napríklad aktuálne správy spolku luxusných talianskych spoločností 

Altagamma. (kol. aut. Altagamma + Ernst&Young + SDA Bocconi. – Fashion and 

Luxury Insight Report 2007, June či Durante, Paola (Merrill Lynch International). 

– 2008 Expectation on Consumption of High-End Products in Europe and Asia; 

so závermi „Invest in Yourself!“ a „Fight for Diversity!“).



Informačné listy FA STU číslo  8   2007/2008

. . . 7 . . .

používania výrobku spĺňa požadované ekologicky, ekonomicky 
i eticky angažované hodnoty.
Spomínanou témou Týždňa dizajnu 2008, prekonávajúcou 
všetky ostatné sa stáva remeslo. Rezonuje v diskusii, či dizajn 
považovať za umenie alebo masový priemysel; javí sa ako 
východisko pre reštrukturalizáciu lokálnej identity dizajnéra 
a prináša ho aj ozdravenie materiálovej škály pri navrhovaní (6)

.:: Dizajnér Marcel Wanders patrí k priekopníkom návratov historického 
dekorativizmu, v jeho prípade exponovaných do závratných výšin.

Foto © Marcel Wanders Studio

K najvýraznejšej manifestácii tohto trendu patrí enigmatická 
prezentácia Meta, ktorou prestížny londýnsky aukčný dom Mallett 
zadefinoval topografiu budúcich starožitností 21. storočia; 
výrazne pôsobil aj v aktivitách Danish Crafts či francúzskej 
organizácie V.I.A. Samozrejme, že aplikovanie remeselných 
postupov do masovej produkcie nábytku sa nevyhnutne musí 
odraziť aj na cene produktu (7), čo vedie k spornej problematike 
zvýraznenia elitárskeho charakteru dizajnu (a prehlbovanie jeho 
luxusného statusu). Interpretácia remesla v súčasnom dizajne 
má však skôr zamerať pozornosť na jeho „ľudový“ charakter, na 
rozmer jeho prístupnosti, udržateľnosti a lokálnej jednoty. Má 
nás viesť k podpore miestnych návrhárov, zdrojov, kultúrnych 
odkazov a v neposlednom rade aj ekonomických konštruktov. 
Paradoxne tak výlet za svetovými trendmi na týždeň dizajnu 
v Miláne môže ústiť k návšteve niektorej zo zabudnutých 
miestnych dielničiek zručných majstrov.

Ing. arch. Michal Lalinský

:: O habilitácie na FA STU sa uchádzajú 
   aj kolegyne a kolegovia z Čiech

Fakulta architektúry STU v Bratislave je jedna z najvýznamnejších 
slovenských fakúlt pre tvorivé priestorové disciplíny. 
Svojou neustálou pedagogickou, vedecko-výskumnou, ale aj 
tvorivou prácou svojich členov získala a aj si udržiava vysoký 
profesionálny kredit v procese vzdelávania v tvorivých odboroch 
ako je odbor - Architektúra a tiež v umeleckom odbore - Dizajn. 
O takéto výsledky sa musí uchádzať každodennou prácou 
pedagógov, najmä však v pravidelnom akreditačnom procese 
získaným oprávnením na vyučovanie vo všetkých troch stupňoch 
vysokoškolského štúdia a tiež na habilitačné a inauguračné 
konania. Takéto oprávnenie prirodzene využívajú pracovníci 
domácej i ďalších slovenských fakúlt a, čo by nás malo tešiť, aj 
záujemcovia z partnerských univerzít a vysokých škôl z Českej 
republiky, ktoré tento štatút doteraz nezískali.  

O habilitačné konanie v odbore Dizajn požiadala aj Ing. arch. 
Ludvíka Kanická, CSc. z brnenskej Mendelovej zemědelské 
a lesnické univerzity - Lesnické a drevařské fakulty. Ústav 
nábytku, designu a bydlení, na ktorom pracuje, „trpí“, ako 
ostatne aj množstvo našich pracovísk, na nedostatok docentov 
a profesorov. Nie že by nemali dostatok kvalifikovaných 
odborníkov, no v pedagogickej kvalifikácii pre následný 
akreditačný proces je habilitácia a inaugurácia nevyhnutná. 
Dňa 21. apríla 2008, na základe dodaných kladných 
oponentských posudkov, mala pani architektka Kanická svoju 
habilitačnú prednášku na tému - Dizajn nábytku v globálnom 
svete a po nej aj obhajobu habilitačnej práce s témou 
– Dizajn nábytku na prahu tretieho tisícročia. Prednáška na 
zdanlivo ľúbivú tému bola dokladom vysokého pedagogického 
a odborného majstrovstva. Presné a jasné formulácie, 
zrozumiteľná reč tvorcu i konzumenta dizajnu, vysoká odborná 
erudícia potvrdzovali oprávnenosť žiadateľky. 

Syntézou kultúrneho, politického, sociálneho a technického 
vývoja v globálnej spoločnosti dáva autorka odpovede na 
problematiku dizajnu a jeho pozíciu na začiatku tretieho 
tisícročia. Analyzuje vplyvy, popisuje vývoj z hľadiska histórie, 
súčasnosti a predpokladanej budúcnosti.
Vecné argumenty a súvislosti nevyhnutnosti dizajnu, 
presahujúce samotnú tému o nábytku dominovali počas celej 
prednášky. Ako skúsený pedagóg dokázala upútať publikum 
stupňovaním množstva, kvality a pádnosti argumentov, 
držiac sa podstaty témy nezabudla ani na jemnosť detailu 
a pointu príbehu, v ktorom hrá hlavnú úlohu nábytkový 
dizajn. Habilitačná práca a prednáška vznikli ako sumár 
životných skúseností a zaujímavých pohľadov na súčasný dizajn 
a vynikajúcou prehľadnosťou, systematickosťou a komplexným 
zmapovaním oblasti súčasného európskeho dizajnu. Je to 
ucelený, komentovaný a najmä pôvodný prehľad v dizajnérskom 
dianí, v ktorom práve predstavenie rôznorodých tendencií 
umožňuje vzájomnú konfrontáciu a široké možnosti rozvíjania 
predostretých odborných tém. Termín – globalizácia – je veľmi 

.............................................................
(6)

Pri výbere materiálového riešenia dizajnéri čoraz častejšie siahajú k zabudnutým 

materiálom: plsť, mosadz (Moooi, Tom Dixon), prírodne upravené drevo (E15, 

Maruni), papier (v recyklovanej podobe Cappellini, Molo) alebo hlinu (Moooi, 

V.I.A.) spracovávajú remeselnými postupmi našich predkov.
(7)

Napríklad ručne glazované a vypaľované stolíky Zeus a Teti (dizajn Prospero 

Rasulo pre Zanotta) sú zo svojej podstaty tak nezmyselne nákladné, že sa 

vyrábajú len v počtom limitovanej (a teda exkluzívnej) edícii.
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i profesionálov, ale najmä provokatívnym impulzom a inšpiračným 
zdrojom.

prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD.

Poznámka prodekana:* 

:: Teória verzus prax

Po vydarenej minuloročnej staronovej športovej akcii Teória 
verzus prax sa rozhodli členovia Študentského parlamentu FA 
STU usporiadať jej ďalší ročník. Voľba poslednej aprílovej soboty, 
ako dátumu konania, sa ukázala správnou, pretože slnko všetkým 
športovo viac či menej založeným študentom od začiatku plnými 
priehrštiami rozdávalo vitamín D. A veru, bolo ho treba, lebo boje 
to boli vyčerpávajúce. Už samotné rozloženie základného tábora 
na ihrisku Mladej gardy v rekordne krátkom čase, za silnej podpory 
gulášu, muziky a pivachtivých športovcov, predznamenávalo nevšedné 
športové výkony na hrane ľudských možností. Vďaka tomu sa oficiálne 
otvorenie futbalového turnaja hrajúcim predsedom parlamentu 
udialo už o pol jedenástej a nadšení a správne „vyhecovaní“ hráči 
sa za obligátneho „3-krát hurá výkriku“ mohli rozbehnúť k hracím 
plochám, čiže k trávniku s rozmermi od nevidím - do nevidím medzi 
dvoma bránami.
Herný systém bol optimalizovaný priamo na pľaci. Osem 
družstiev bolo rozdelených do dvoch skupín. V nich sa hralo 
princípom každý s každým, pričom do semifinále postúpili 
dva najlepšie „manšafty“ zo skupiny. Po odohraní základnej 
časti, ktorá bola bohatá na pekné futbalové momenty a sem-tam 

často prezentovaný v najrôznejších rovinách a súvislostiach. 
Autorka problém globalizácie v dizajne vysvetľuje na 
mechanizmoch a princípoch, ktoré sú pre kultúru prospešné 
alebo jej spôsobujú vážne problémy. Prirodzene vyzdvihuje 
tiež úlohu nových technológií a nových materiálov pre dizajn 
ako inšpiračný zdroj a akcelerátor originálnych dizajnérskych 
riešení. Skúmanie a vyhodnocovanie rôznych hľadísk prinesie 
odpoveď na otázku – ako práve prebiehajúce obdobie ovplyvní 
estetické (a ergonomické) potreby človeka a následne i  dizajn. 
Autorka sa nesnaží o jednoznačnú „jedinú správnu“ odpoveď. 
Až s časovým odstupom bude možné posúdiť čo bolo prínosné, 
čo schopné vývoja a čo odvanie čas.

Ing. arch. Ludvíka Kanická, CSc. je vďaka svojim profesijným 
aktivitám v oblasti teórie a dejín dizajnu v českej, slovenskej 
i európskej komunite neprehliadnuteľnou osobnosťou. Jazyková 
vybavenosť, odborná pripravenosť a v neposlednom rade osobný 
šarm jej prispeli k možnosti zabezpečiť pre medzinárodný 
veľtrh nábytku v Brne – MOBITEX, už siedmeho významného 
nábytkového dizajnéra z Francúzska. Aktívnou účasťou na 
významných európskych bienále a veľtrhoch nábytku získala 
veľmi kvalifikovaný pohľad na dianie v oblasti scény európskeho 
dizajnu, ktorý dokáže čitateľne zhodnotiť a transformovať najmä 
pre odbornú verejnosť. Jej bohaté publikačné aktivity (už vyše 
200 odborných článkov) v tejto oblasti majú možnosť poznať aj 
slovenskí čitatelia v domácich odborných periodikách a tiež z jej 
ostatnej najvýznamnejšej publikačnej aktivity – monografie -
Dizajn nábytku v súčasnom svete, vyd. ERA 2008, ISBN 978-
80-7366-107-6, ktorá sa isto stane výbornou súbornou prácou 
o súčasnom dizajne na prelome storočí pre študentov 

::  Na športovej akcii poriadanej Fakultou architektúry STU sa zúčastnilo osem družstiev. 

.............................................................

* v habilitačnom konaní sú aj ďalší kolegovia - dizajnéri z Čiech akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD. a akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
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:: Tradícia pokračuje ....

V zasadačke dekana sa tradične aj v apríli 2008 stretli pri 
príležitosti pracovných a životných výročí fakultní jubilanti. 
Jubilantov privítal prodekan fakulty Ing. arch. Branislav 
Somora, PhD. 
Prodekan FA STU v príhovore zhodnotil a poďakoval im za 
ich doterajšie výsledky a poprial im veľa ďalších pracovných 
úspechov, invenčných a pedagogických prínosov v prospech 
fakulty ako aj pevné zdravie, veľa elánu a spokojnosti v osobnom 
živote. 
Na aprílovom stretnutí životné jubileá oslávili: doc. Ing. arch. 
Rudolf Šutovský, PhD., Bohumil Halinkovič a pracovné Ing. 
arch. Henrich Pifko, PhD. a doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. 
Všetkým srdečne blahoželáme.

:: Prodekan Ing. arch. B. Somora, PhD. gratuluje
 RNDr. I. Belčákovej, PhD.

Kvetoslava Ferková
Foto: J. Saparová
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i drobné prasknutia nervov, sa odohral exhibičný zápas, v ktorom 
prím hrali pôvabné futbalistky. 

::  Ing. arch. Marian Malovaný, PhD. a Ing. arch. Pavol Kosnáč sa pripravujú 
na športové zápolenie.

Zo semifinálových bojov vzišlo finále Čviriaci vs. Phornotherm, 
v ktorom vtáci potvrdili úlohu favorita a zvíťazili, čím si vybojovali 
odmenu v podobe neobmedzeného množstva zdroja ďalšieho 
vitamínu, tento raz však B. Čakal ich však ešte jeden zápas, a to 
proti skúsenému tímu profesorov a zamestnancov školy. Vášnivý to 
súboj. Ešte nedávno našli na ihrisku poodtŕhané štuple z kopačiek 
a do tejto chvíle nie je známy verdikt rozhodcu, kto vlastne vyhral. 
Možno pre naše dobro...

Popri futbale sa účastníci našej akcie zabávali aj inými športami, 
ako frisbi, volejbal, či dvestometrový beh na záchod. Divácky veľmi 
atraktívna bola súťaž v pití piva, ktorú s prehľadom, a hlavne so 
smädom vyhral predseda parlamentu.
Po dojedení výborného gulášu a vareného bôčiku sa akcia pomaly 
začala chýliť ku koncu a zdravé jadro sa mohlo presunúť na 
afterpárty do diskoklubu, kde bujarú zábavu prerušilo až ráno. 
Zdravé jadro sa spokojné pobralo domov. Už dnes sa povráva, že 
budúci ročník bude ešte dojímavejší, vzrušujúcejší, športovejší, 
nech to znie akokoľvek neuveriteľne. Takže dovidenia o rok 
a športu zdar! 

Tomáš Benák
Foto: autor
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