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prednáška 
patrika 
schumachera

Fakulta architektúry STU mala možnosť na svojej 
pôde 18. mája 2017 hostiť lídra architektonického 
ateliéru svetového formátu Zaha Hadid Architects 
– Patrika Schumachera, ktorý svojou prednáškou 
dokonale predstavil prácu a fungovanie štúdia, 
od jeho začiatkov a ranej tvorby Zahy Hadid až po 
dnešok. Organizátormi prednášky boli občian-
ske združenie Archtung a Penta Investments. 
Predstavil aj plány ateliéru do budúcnosti. 
Pri zrode ateliéru v roku 1983 stála súťaž The 
Peak Leisure Club do Hong-Kongu, kde Zaha ako 
úplne neznámy asistent na škole architektúry AA 
(Architectural Association) svojou jednoznačnou 
výhrou oslnivo porazila najuznávanejších archi-
tektov vtedajšej doby a tým vstúpila medzi nich.
Architektkine zdanlivo iracionálne formy v sebe 
skrývali mnoho racionality, pretože umožňovali 
oveľa väčšiu slobodu a ponúkali nové početné 
nástroje v riešení komplexných problémov celých 
lokalít. Dnes má za sebou ateliér realizácie množ-
stva úspešných stavieb rôznej funkcionality a ty-
pológie, od monumentálnych budov pre kultúru, 
po konceptuálne riešenie parkovísk (Terminus 
Hoenheim North), či sochárske prevedenie zastá-
vok lanoviek (Innsbruck). Do budúcnosti má Zaha 
Hadid Architects naplánované mnohé ďalšie pro-
jekty, niektoré z nich priam kolosálnych rozmerov 

(Galaxy SOHO – rozsiahly komerčný komplex, 
Leeza Soho – veža s najvyšším átriom na svete, 
Beijing New Airport Terminal Building – najväčšie 
aktuálne plánované letisko na svete). Okrem toho 
má ateliér rozpracované alebo dokonca rozosta-
vané projekty v Bagdade (Parliament Complex, 
Prime Ministry Complex), v Pekingu v Makau 
(výškový hotel „City of Dreams“), či v Bratislave 
(SKY PARK – obytný a administratívny komplex).
SKY PARK bol v dobe zvíťazenia v oslovenej sú-
ťaži jedným z najväčších projektov ateliéru Zaha 
Hadid Architects. Architektúra eliptických foriem 
výškových budov s exoskeletom, ktoré vznika-
jú v spolupráci Penta Investments a GFI, a.s., 
zaujala na bratislavskom realitnom trhu ako niečo 
výnimočné. Patrik Schumacher vyjadril spokoj-
nosť s projektom hlavne z hľadiska navrhovanej 
nadväznosti na okolie a plánovaným aktívnym 
parterom. Ako neskôr poznamenal v odpovedi na 
otázku Juraja Benetina z ateliéru Compass: Aké 
rady by dal nám architektom a hlavne spoločnosti 
v úlohe pri rozvíjaní bratislavských „brownfiel-
dov“, podľa jeho názoru je dôležitá hlavne sym-
bióza medzi budovami a ich okolím, vychádzajúca 
nie z prílišného dodržiavania predpisov a noriem 
plánovania, ale z kritického myslenia, bohatého 
diskurzu a spolupráce viacerých architektov.

– Jana Fečkaninová, doktorandka na FA STU,
foto z prednášky Matej Kováč –

Odkaz ateliéru Zaha Hadid Architects však 
adresuje hlavne užívateľom architektúry, teda 
spoločnosti a jej modernému obrazu, pretože 
k životnému štýlu patrí aj moderný prístup 
k architektúre, jej prežívaniu a využívaniu. „Mali 
by sme vyjsť z našej komfortnej zóny, odhaliť čo 
je pre nás život povzbudzujúce a adaptovať na to 
naše vnímanie. Existuje určitý zmysel v tom, čo 
by sme mali mať radi, čo nám dáva energiu – ho-
voriac aj o budovách. Budovy nášho ateliéru také 
chcú byť a mali by sme sa naučiť ich mať radi. Keď 
ich máš rád, posilnia ťa.“

Patrik Schumacher 

zľava Ingrid Konrad, hlavná architektky Bratislavy

Minuloročný absolvent FA STU Thomas Ivanov, 
aktívny člen Archtung

Záujem o prednášku bol veľký, prišlo veľa  nielen  študentov, 
ale aj architektov, medzi nimi aj Peter Moravčík (druhý zľava) 
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národné kolo 
isover 2017

Madrid je tretím najväčším mestom v Európe. 
Podiel obyvateľstva žijúceho v bytových domoch 
v Španielsku je jedným z najvyšších v Európe. 
Madrid má polosuchú klímu so studenými zimami 
a sporadicky sa vyskytujúcimi mrazmi a snežením 
v zime. Počas horúcich letných mesiacov dosahuje 
priemerná teplota 32° – 33° C, pričom nie je 
neobvyklé prekročenie hranice 35° C.

Zadaním pre medzinárodnú študentskú súťaž 
bola zóna Gran Blas Area v Madride, ktorá bola 
postavená v 50. a 60. rokoch minulého storočia. 
V súčasnosti približne 25% jej obyvateľov patrí 

k staršej populácii a 30% z nich je bez vzdela-
nia. Hodnota budov v tejto štvrti je v priemere 
o 40% nižšia, ako je priemerná hodnota budov 
v Madride. Obytné domy v tejto štvrti nevyho-
vujú z hľadiska preslnenia a tepelno-izolačných 
vlastnosti obalových konštrukcií. Väčšina budov 
v tomto území má opakujúcu sa konštrukciu 
a tvar a opakovateľnosť je možná aj pri ich 
rekonštrukcii.

Úlohou študentov v súťaži bolo skvalitniť obytné 
a sociálne prostredie pre obyvateľov v dvoch 
vybraných obytných sekciových domoch, ktoré sa 
nachádzajú na adrese Calle Nueve 6, 8, 10, a 3, 
5, 7. Ide o štvorpodlažné domy s troma sekciami. 
Priestor pre predpokladanú revitalizáciu komu-
nitného života sa nachádza medzi Calle Nueve 
a Calle Diez a obsahuje vnútroblok ohraničený 
spomínanými bytovými domami a priľahlý park 
ležiaci oproti Calle Diez. V priestore vnútrobloku 
sa nachádzajú jednopodlažné dočasné budovy, 
ktoré slúžia v súčasnosti ako sklady a sú majet-
kom obyvateľov z bytoviek.
Navrhované súťažné riešenia mali poskytnúť víziu 
urbanistickej regenerácie komunitného osídlenia 
danej lokality spolu s vyriešením architektonic-
kej, funkčno-prevádzkovej a stavebno-fyzikálnej 
rekonštrukcie dvoch vybraných bytových domov 
a definovaných priľahlých plôch. Hlavným cieľom 
projektu je zvýšiť úroveň obytného prostredia 
pri rešpektovaní súčasných trvalo-udržateľných 
prístupov ku procesu rehabilitácie pre súčasných 
obyvateľov a zatraktívnením jeho priľahlých 
plôch vytvoriť predpoklad pre nový záujem 
o danú lokalitu medzi mladou generáciou 
s rodinami. Zvýšenie komfortu bývania sa má 
dosiahnuť poskytnutím bezbariérovej dostup-
nosti výťahmi a rampami v bytových domoch. 
Požadovaný komfort v bytoch počas studených aj 
horúcich dní by sa mal zabezpečiť redukovaním 
energetickej spotreby na kúrenie a chladenie 
pri dosiahnutí dobrej úrovne výmeny vzduchu, 
zväčšením počtu hodín prirodzeného svetla 
v obytných miestnostiach jednotlivých bytov a re-
dukovaním úrovne hluku od technických zariadení 
a z exteriéru.
 
Na príprave národného kola súťaže a jeho vy-
hodnotení sa podieľala divízia ISOVER a Fakulta 
Architektúry STU v Bratislave. Národného kola sa 
zúčastnili študenti v študijných odboroch so za-
meraním na architektúru a pozemné staviteľstvo 
na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej 
republike. Medzinárodné kolo, do ktorého postu-
pujú prvé tri návrhy z národných súťaží sa bude 
konať 31. mája – 3. júna 2017 v Madride.

Do národného kola bolo zaslaných 21 návrhov. 
Porota národného kola zasadala dňa 11. 4. 2017 
v zložení:

Ing. arch. Ľubomír Závodný, 
Hosť. Prof., ÚAOB, FA STU Bratislava – predseda
Ing. arch. Tomáš Boroš, 
Katedra architektúry, TU Košice
Ing. arch. Peter Bouda, SKA
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., ÚKAIS, FA STU
Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., 
Vydavateľstvo EUROSTAV
Ing. arch. Mária Nováková, Vydavateľstvo Jaga
Ing. arch. Pavol Pokorný, SKA 
Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction 
Products, s. r.o.
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., ÚKAIS, FA STU 
Bratislava, tajomník súťaže

V zmysle súťažných podmienok boli ocenené tri 
prvé návrhy prvou, druhou a treťou cenou. Tieto 
návrhy podľa štatútu súťaže postupujú do medzi-
národného kola a budú reprezentovať Slovenskú 
republiku v Madride. Zástupcovia partnerských 
vydavateľstiev udelili odmeny podľa vlastného 
uváženia štyrom ďalším súťažným projektom.

hodnotenie poroty
1. miesto: súťažný návrh č. 11, heslo 256839 
autor: Bc. Tatiana Dunajská, 6. ročník, 
FA STU BA
Pozitívom návrhu je komplexný prístup, ktorý 
spočíva v zachovaní a vyťažení maxima zo starej 
štruktúry a pridaní novej kvality v podobe sprí-
stupnenia vnútrobloku, predzáhradok a jasnom 
priznaní novej nadstavby obytného domu. 
Priestor medzi domami je chápaný ako polove-
rejný priestor, ktorý je sprístupnený zapustenými 
bezbariérovými rampami, ktoré od predzáhradok 
vtipne oddeľuje vodný prvok. Zrušením jestvujú-
cich garáží a skladov sa z priestoru medzi domami 

stáva poloverejný priestor. Oddychový verejný 
priestor je poskytnutý v revitalizovanom priľah-
lom parku s novou zeleňou, detským ihriskom, 
prenajímateľným priestorom a kaviarňou. Okolo 
bloku je navrhnutý nový cyklistický pruh, ktorý 
predpokladá pokračovanie ďalej v území. Skladové 
priestory sú umiestnené v podzemí. Nadstavba 
dvoch podlaží je ukončená extenzívnou strechou 
s fotovoltickými panelmi. 

2. miesto:  súťažný návrh č. 17, heslo 542784 
autor: Bc. Ema Kiabová, Bc. Roman Ruhig, 
6. ročník, FA STU BA
Návrh revitalizácie vychádza z pôdorysnej mriežky 
odvodenej z modulu troch sekcií bytového domu, 
pomocou ktorej je vytvorená urbanistická citácia 
formy, premietnutá aj do revitalizácie parku. 
V rámci mriežky sú perforáciou 1. nadzemného 
podlažia vytvorené nové priečne pešie komu-
nikácie na sprístupnenie dvora a parku, ktoré 
predstavujú spolu s vloženými výťahmi pomerne 
veľký zásah do stavebnej štruktúry. Vybrané časti 
bytových domov sú doplnené v koncových sekci-
ách. Výšková hladina domov zostáva zachovaná 
aj s pôvodnými prvkami tehlovej fasády, bytové 
domy narastajú v pozdĺžnom smere. Pôvodná 
tehlová fasáda so železobetónovým dekórom je 
prerozprávaná do modernej a z hľadiska tepelnej 
izolácie vyhovujúcej podoby pomocou zasklenia 
pôvodných lodžií ako súvislého fasádneho prvku.

3. miesto: súťažný návrh č. 2, heslo 483521 
autor: Bc. Júlia Giláňová, 6. ročník, FA STU BA
Prednosťou návrhu sú architektonicky zaujímavo 
vyriešené preplávajúce byty, ktoré sú podmien-
kach Madridu predpokladom dobrého prevetrá-
vania. Zásahy do domu predstavujú jednoduchú 
výstavbu, založenú na pridaní novej ľahkej 
nadstavby, ktorá sa svojimi inými výrazovými 
prostriedkami odlišuje od pôvodných častí. Stará 
časť je obložená novým tehlovým obkladom, 
ktorý prekrýva pôvodné detaily. Dvor medzi by-
tovkami je ponechaný ako privátny priestor, ktorý 
patrí iba obyvateľom dvoch obytných domov. 
Jestvujúce skladové priestory po okrajoch sú 
ponechané a využité na jeho ohraničenie s novou 
funkciou súvisiacou s komunitnými aktivitami. 
Pre rozvoj verejných spoločenských aktivít je 
navrhnuté nové komunitné centrum v parku, ktoré 
je prístupné pre širokú verejnosť z okolia.

odmeny:
Cena časopisu ARCH: súťažný návrh č. 18, 
heslo 760291, autor: Bc. Dominika Krajčiová, 
FA STU BA

Cena časopisu Eurostav: súťažný návrh č. 
20, heslo 157943, autori: Bc. Viktor Kasala, 
Bc. Matej Raučina, FA STU BA

Cena kníhkupectva Archbooks: súťažný návrh 
č. 1, heslo 512133, autori: Slávka Hertnekiová, 
Frederika Konrádyová, Katedra architektúry, 
TU Košice

Cena časopisu ASB: súťažný návrh č. 2, heslo 
483521, autor: autor: Bc. Júlia Giláňová, 
FA STU BA

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ako aj odovzda-
nie cien za účasti dekanky FA STU a členov poroty 
sa uskutočnilo vo štvrtok 15. 6. 2017 v rámci Noci 
architektúry v priestoroch Fakulty architektúry 
STU v Bratislave. 

nová doba, 
nový svet

V poradí tretia konferencia pod názvom Nová 
doba, nový svet III., Vývoj architektúry v prvej 
polovici 20. storočia sa konala 8. júna 2017 
v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského 
nábreží v Bratislave. Konferencia bola venovaná 
parciálnym témam spojeným s funkcionalistickou 
architektúrou a venovaná odkazu tejto architektú-
ry pre 21. storočie. Zameriavala sa na dialóg me-
dzi tvorbou prvej polovice 20. storočia a dnešným 
moderným ponímaním a vnímaním architektúry. 
V kontexte s technickými a mate riálovými 
možnosťami v stavebníctve dnes v architektúre 
dochádza k obnove aj funkcionalistických stavieb, 
k ich novej interpretácii a k novému funkčnému 
využitiu. Vzniká tak konfrontácia dobových mo-
derných názorov moderny so súčasným moderným 
pohľadom na architektúru. Výsledkom môžu byť 
myšlienky síce progresívne oslovujúce dnešných 
architektov, avšak často s negatívnymi dôsledka-
mi pre samotné funkcionalistické objekty. V prí-
spevkoch sa autori venovali konkrétnym témam, 
orientovaným na dielo, tvorbu a význam archi-
tektov ako: prof. Rozehnal, Mojmír Kyselka,Alfréd 
Piffl, Ľudvíta Oelschlägera a analýze objektov zo 
slovenskej, českej a ukrajinskej republiky: obytná 
zóna Svojdomov v Žiline, Synagóga v Žiline, 
vila Tugendhat v Brne, funkcionalistický Zlín, 
moderna mesta Brna, moderna v Užhorode, ochra-
na moderných pamiatok. Autenticita pamiatky 
a osobností architektov, tvoriacich v prvej polo-
vici 20. storočia a atď. Organizátormi konferencie 
boli Katedra architektúry Stavebnej fakulty STU, 
Slovenské národne múzeum, Spolok architektov 
Slovenska a DOCOMOMO. Tento rok si pripo-
míname 110. výročie narodenia prof. Alfreda 
Piffla. O prof. Alfredovi Pifflovi, jednom z našich 
najvýznamnejších profesorov fakulty, predná-
šala o jeho živote, diele a význame prof. Jana 
Pohaničová z FA STU. 

– red. upr. podľa TS – 

8. 6. 2017
Sídelná budova SNM, 
Vajanského nábrežie 2, Bratislava

10:00
otvorenie
Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM
Ing. arch. Juraj Hermann
prezident Spolku architektov Slovenska
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.
dekan Stavebnej fakulty STU
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
vedúca katedry architektúry na SvF STU

10:15
prof. Ing. arch. Ivan Ruller (VUT Brno)
Profesor Rozehnal – osobnosť a dílo

10:45
prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
(FS, VŠB-TU Ostrava)
Brnenský architekt Mojmír Kyselka starší
30. roky 20. storočia

11:15
Mgr. Jindřich Chatrný (Muzeum města Brna)
komentovaná prehliadka výstavy – JAN VANĚK 
(1891–1962) – Civilizované bývanie pre každého

12:00
Prestávka, obed individuálne

13:00
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (FA STU)
Profesor Alfred Piffl (1907–1972)

13:20
doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD. 
(TUKE Košice)
Dielo košického architekta Oelschlägera – Őryho 
v kontexte 30. rokov 20. storočia

13:40
Ing. arch. Radoslav Mokriš
(Krajský pamiatkový úrad Košice)
Obnova letného kúpaliska v Košiciach

14:00
Oleg Olashyn
výtvarník, spoluzakladateľ projektu Uzhhorod 
Modernism (Užhorod, Ukrajina)
Kino v Užhorode

14:20
Lina Degtiarova
výtvarníčka, spoluzakladateľka projektu
Uzhhorod Modernism (Užhorod, Ukrajina)
Moderna v Užhorode

14:50
Diskusia

15:10
Prestávka

15:20
Ing. arch. Iveta Černá
riaditeľka (Vila Tugendhat, Brno)
Ve skleněném pokoji: mnoho životů ve
vile Tugendhat

15:40
Mgr. Ladislava Horňáková
(Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně)
Architekti meziválečného Zlína – František
Lýdie Gahura, Miroslav Lorenc a Vladimír Karfík

16:00
Ing arch. Vladimír Husák, CSc.
teoretik architektúry
Príbeh unikátneho veľtržného výstaviska
v Bratislave a jeho konverzia na novú
mestskú redutu – PKO

16:20
Ing. arch. Dušan Mellner, Ph. D. (SvF STU)
Moderné bývanie v Žiline

16:40
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
(SvF STU)
Moderna vo Zvolene

17:00
Ing. arch. Eva Borecká, PhD. (SvF STU)
Bytová kultúra – medzivojnové vily v Bratislave

17:20
Diskusia

17:40
Záver konferencie

program medzinárodnej 
vedeckej konferencie

1. miesto – autor: Bc. Tatiana Dunajská, 6. ročník, FA STU BA

2. miesto – autor: Bc. Ema Kiabová, Bc. Roman Ruhig, 6. ročník, 
FA STU BA

3. miesto – autor: Bc. Júlia Giláňová, 6. ročník, FA STU BA
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letná noc 
architektúry 
2017

Noc architektúry sa uskutočnila vo štvrtok 
15. júna 2017 a priniesla okrem výstavy semes-
trálnych prác študentov, prehliadku rôznych 
zaujímavých projektov, iniciatív a aktivít, ktoré sa 
dejú prevažne v architektonickom prostredí. 
Španiel Iňigo de Viar predstavil architektúru 
jednoduchých čistých tvarov, hru svetla a tieňa, 
cestu od konceptu až po realitu. Ako sám pove-
dal, architektúru považuje za neustále dobrodruž-
stvo, ktoré sa snaží odovzdať svojim študentom 
už takmer tridsať rokov.
Už vyše roka je tradíciou na noci Cheddar. Cena 
za najlepšiu semestrálnu prácu v architektúre, 

urbanizme a dizajne podčiarkuje samotnú ideu 
večera, a to, ukázať svetu, čo vytvárajú študenti 
architektúry. Odborná porota v zložení Oliver 
Sadovský z VSA, Lukáš Kordík z gutgut, Ivan 
Príklopský z Toito, Ilja Skoček ml., Peter Lényi 
(2021), Benjamin Brádňanský, Táňa Lesajová 
(metaformi) vyberala. 
Tradičné formáty ako 15min, Obháj sa, Sketch 
battle tu boli opäť tiež. Predstavilo sa pozadie sú-
taže Cezaar, zámery občianskeho združenia okolo 
Obchodnej ulice či víziu novej platformy Plán B 
pre Bratislavu.
Vizuálne zaujala tzv. Zaľudnená architektúra, 
séria modelov známych ikonických stavieb, či 
dizajnové krídlo v rámci priestorov 4 poschodí. 
O hudbu sa postarali okrem Bobsana 
a Emonoizboyza, Jimmy Pe a Whyme. Clash of 
architects bolo dôkazom, že architekti a hudba 
sú nerozlučne spätí. Za mixpultom v KC Dunaj sa 
objavili aj viacerí architekti.
Na fotkách Mateja Kováča si pozrite atmosféru. 

program: 
17:00 | foyer | Otvorenie 13. Noci
17:10  | foyer | Odovzdanie ceny súťaže ISOVER
17:30  | 119 | IKONY
18:00  | 1.podesta napravo | Dizajn battle
18:00  | 117 | Obháj sa vol.5
18:00  | aula | 15minútovky CE.ZA.AR, Viar  
 Estudio, Obchodná ulica a okolie o.z., 
 Plán Bratislava, Reflexie
18:00  | 434 | Drevo ako zážitok
19:00  | 133 | Pechtle Mechtle s Pure Junk
20:00  | aula | odovzdávanie študentskej Cena  
 Cheddar
20:30  | aula | Prednáška Iňigo de Viar
22:00  | kcdunaj |  
Whyme, Bobsan, EMONOIZBOYZ,
 Jimmy Pé, Clash of architects 

– upr. podľa: http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/
aktuality/noc-architektury-2017-leto.html?page_id=6470- –

pani dekanka doc. Ľubica Vitková otvára Noc architektúry

zľava arch. Elena Šoltésová z Archtung, arch. Eva Vojteková 
a pani dekanka Ľubica Vitková – odovzdávanie cien Isover
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o nájomnom bývaní 
vo fragnerovej galérii 

Vďaka chaotickej privatizácii bytového fondu 
po roku 1989 a neuváženému nakladaniu obcí 
s majetkom starý nájomný bytový fond (štátne, 
obecné, družstevné, podnikové byty) praktic-
ky zanikol. Nový bytový fond nebol obcami 
a mestami systematicky budovaný. Problematika 
nájomného bývania sa po roku 1989 dostala do 
marginálnej polohy, a keď sa o nej hovorí, vždy 
v stereotype nájomé bývanie = sociálne bývanie. 
Štát problematiku bývania presunul na plecia 
obyvateľstva a nové byty zabezpečuje takmer na 
100% súkromný sektor.
V súčasnosti si začíname význam nájomného 
bývania aj v architektonickej súvislosti znovu uvě-
domovat, tie najvyspelejšie krajiny Európy tento 
segment podporujú a majú pomer medzi vlast-
níckym a nájemným bývaním vyvážený, niekedy 
dokonca nájemné bývanie prevažuje. Napríklad 
v Rakúsku 80% obyvateľstva býva v nájemných 
bytoch a Viedeň ročne postaví 10 tisíc bytov ako 
mesto alebo aj podporou neziskových organizácií 
na bývanie alebo súkromného sektora. Zákon 
o nájomnom bývaní existuje v Rakúsku 100 rokov 
a nájemné právo je vysokorešpektované. 
V Galérii Jaroslava Fragnera sa od 16. mája do 
16. júna 2017 sa uskutočnila výstava pod názvom 
Nájemní bydlení /zapomenutý segment české 
architektury – včera dnes a zítra, ktorá predsta-
vila architektúru v kontexte dlhodobo odsúvanej 
a zaznávanej témy. Výstava predstavila fenomén 
nájomného a sociálneho bývania v Európe, 
rôzne prístupy z hradiska legislatívby a stratégie 
a najzaujímavejšie príklady po stránke architekto-
nickej urbanistickej a sociálnej. „Stát nevěnoval 
dostatečnou pozornost aktualizaci legislativního 
rámce, promýšlení alternativních vlastnických 
forem ani organizací finanční podpory, jak 
tomu bylo u vlastnického bydlení. Obce často 
nedokázaly zajistit odpovídající přípravu území, 
současně ale masivně privatizovaly svůj bytový 
fond namísto toho, aby ho systematicky budovaly 
a modernizovaly jeho správu. Na drobné výjimky 
prakticky rezignovaly na svou – v minulosti zcela 
běžnou – roli významného stavebníka i nositele 
inovací. V některých vyspělých zemích Evropy 
představuje nájemní bydlení až 80% bytového 
fondu, z toho 30% je sociální nebo regulované 
(například v Amsterdamu dosahuje bydlení s fixní 
horní částkou až 57%). Přitom se jedná o kva-
litní urbanismus a vysokou úroveň architektury 
a především vysoký standard veřejného prosto-
ru, jak to můžeme vidět například v HafenCity 
v Hamburku,“ hovorí Dan Merta, riaditeľ Gelérie 
Jaroslava Fragnera. 

Výstavu pripravil kurátorský tím UNIT architekti, 
Galerie Jaroslava Fragnera a historik architektury 
Hubert Guzik. 
Kurátormi výstavy boli: Dan Merta, Michal 
Kohout, David Tichý
Model – Brno: FA ČVUT – Ateliér Kohout–Tichý, 
Ateliér Burian, Ateliér Cikán, Ateliér Stempel-
Beneš, Ateliér Sitta
Texty: Hubert Guzik, Michal Kohout, David Tichý, 
Ivan Wahla, Ladislava Horňáková, Klára Pučerová; 
autorské správy vystavujúcich architektonických 
kancelárií.

Výstava ukázala realizácie nájomného a soci-
álneho bývania – desiatky českých príkladov 
a tri desiatky architektúr naprieč Európou od 
Fínska po Španielsko. Zo Slovenska však nebol 
ani jeden. Medzi autormi architektúry tohoto 
segmentu bývania sú popredné ateliéry ako BIG, 
JDS Architecs, MVRDV, AllesWirdGut, Querkraft 
Architekten, NL Architects, POGGI & MORE, Vous 
Êtes Ici Architectes, OFIS alebo ARKKITEHDIT 
HANNUNKARI & MÄKIPAJA ARCHITECTS. V rám-
ci projektu sa uskutočnili aj dva diskusné večery. 
Nad témami potreby nájemného bývania a jeho 
historie a specifik diskutovali z rôznych pohľadov 
zainteresovaní odborníci z oblasti architektúry, 
sociologie, developmentu, samosprávy a akade-
mickej pôdy a praxe. 

– red. upr. podľa TS, 
foto príklady zdroj GJF, foto z výstavy ID –

promócie 2016/17

V piatok 23. júna 2017 sa uskutočnili v Aule Emila 
Belluša na Fakulte architektúry STU slávnostné 
promócie absolventov. Promovalo sa v štyroch 
várkach. Absolvovaním všetkých predpísaných 
študijných povinností, absolvovaním štátnych 
skúšok zo stanovených predmetov a obhajobou 
diplomovej práce úspešne ukončilo vysokoškolské 
štúdium 2. stupňa 150 absolventov z toho siedmi 
s vyznamenaním. 
V študijnom odbore Architektúra a urbanizmus 
v inžinierskom študijnom programe Architektúra 
– 116 absolventov a inžinierskom študijnom 
programe Urbanizmus – 6 absolventov. V umelec-

kom študijnom odbore Dizajn úspešne ukončilo 
štúdium v magisterskom študijnom programe 
Dizajn – 28 absolventov. Oproti predminulé-
mu akademickému roku 2014/15, keď ukončilo 
Fakultu architektúry 178 študentov je to pokles 
o 28 študentov a oproti minulému akademic-
kému roku 2015/16, keď úspešne absolvovalo 
165 študentov to je pokles o 15 študentov. Cenu 
rektora získal jeden študent a Cenu dekanky osem 
študentov. Osemnásť študentov bolo nominova-
ných na Cenu profesora Lacka. Menovite: 
Ivana Adamcová – absolvovala s vyznamenaním, 
Cena dekanky, Cena prof. Jozefa Lacka 
Jana Čelková – Cena prof. Jozefa Lacka 
Eva Fabová – absolvovala s vyznamenaním, Cena 
dekanky 
Michal Kacej – Cena prof. Jozefa Lacka
Radka Kubaliaková – Cena dekanky 
a Cena prof. Jozefa Lacka
Milan Kupčo – Cena prof. Jozefa Lacka
Tatiana Kuva – Cena prof. Jozefa Lacka
Martina Labancová – Cena prof. Jozefa Lacka
Martin Mikovčák – absolvoval s vyznamenaním, 
Cena rektora, Cena prof. Jozefa Lacka
Matej Miškovský – Cena prof. Jozefa Lacka
Jana Nagyová – Cena prof. Jozefa Lacka 
Silvia Petríková – Cena prof. Jozefa Lacka
Dominik Seidl – absolvoval s vyznamenaním, 
Cena dekanky, Cena prof. Jozefa Lacka 
Petronela Schrédrová – Cena prof. Jozefa Lacka
Edina Sookyová – Cena prof. Jozefa Lacka
Miriam Szabová – absolvovala s vyznamenaním, 
Cena dekanky
Mária Štrbíková – Cena prof. Jozefa Lacka
Emma Kiabová – Cena dekanky 
a Cena prof. Jozefa Lacka
Miloš Diežka – Cena prof. Jozefa Lacka
Oto Nováček – Cena prof. Jozefa Lacka
Filip Maukš – absolvoval s vyznamenaním, Cena 
dekanky
Natália Vajdečková – absolvovala s vyznamena-
ním, Cena dekanky

Absolventi študijného programu Architektúra 
a študijného programu Urbanizmus získali 
v študijnom odbore Architektúra a urbanizmus 
vzdelanie ako inžinieri architekti a akademic-
kým titulom „Ing. arch.“, a tak spĺňajú základnú 
podmienku pre výkon slobodného regulovaného 
povolania „architekt“ prostredníctvom Slovenskej 
komory architektov, jediného zástupcu Slovenska 
v európskom združení architektonických komôr 
ACE.
Všetkým absolventom srdečne blahoželáme 
a želáme im veľa invencie, odvahy a šťastia pri 
úspešnom napĺňaní poslania architekta!

– redakcia podľa podkladov študijného oddelenia FA STU, 
fotografie z promócie Mgr. Art. Matej Kováč –

agp architekti, Rekonstrukce bytového domu v Brne, 
foto © agp architekti

AP Atelier, Bytový dům v Horazdovicich, foto © Jan Maly

DAM architekti, Bytovy dum s telocvicnou, Praha,
 foto © Andrea Thiel Lhotakova

TREF–A, Dum na pul cesty, Valasské mezirici, foto © TREF–A

VIA 57 WEST, BIG, foto © IWAN BAAN

Social Housing in Palma, RipollTizon, foto © archiv RipollTizon

Helsinki, Hannunkari_Mäkipaja, foto  © Mikael Linden Savonnerie Heymans, MDW, foto ©  ŞFilip Dujardin

Parkrand, MVRDV, foto © Rob 't Hart

zľava prodekan prof. Robert Špaček, dekanka doc. Ľubica 
Vitková, prorektor doc. Štefan Stanko, prodekan doc. Ján 
Ilkovič, prodekan arch. Branislav Puškár, prof. peter Paliatka, 
doc. Milan Andráš, predseda AS FA STU

zľava prodekan prof. Robert Špaček, dekanka doc. Ľubica 
Vitková, rektor STU prof. Robert Redhammer

dekanka doc. Ľubica Vitková rektor STU prof. Robert Redhammer

neformálne zľava:  doc. Milan Andráš, prodekan prof. Robert 
Špaček,  prodekan doc. Ján Ilkovič,rektor STU prof. Robert 

Redhammer, pedel, dekanka doc. Ľubica Vitková, prof. Julián 
Keppl, prodekan arch. Branislav Puškár
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návrhy 
regulácie 
reklamy 
na obchodnej

Cvičenia z predmetu Obnova pamiatok sú zara-
dené do 3. ročníka a na FA STU ho zabezpečuje 
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamia-
tok. Cvičenia obsahujú 4 druhy zadaní. Študenta 
majú ťažiskovo vniesť do problematiky odbornej 
prípravy obnovy objektu zapísaného ako národná 
kultúrna pamiatka, alebo do obnovy súboru evi-
dovaného ako chránené územie. Budúci architekt 
by mal získať prehľad o metódach obnovy, ktoré si 
na malom probléme aj v štvrtom zadaní uvedené-
ho cvičenia precvičí. V tomto školskom roku bol 
ústav oslovený Magistrátom hl. mesta Bratislavy, 
aby reagoval na stav reklamy na Obchodnej ulici. 
Znamenalo to pre nás aplikovať model výučby na 
netypické zadanie, ale výsledok priniesol podnety 
pre nás a hlavne pre magistrát a jeho príspevkovú 
organizáciu Mestský ústav ochrany pamiatok 
(MUOP). 

Obchodná ulica, ktorá je napriek prevahe vizuál-
neho smogu nositeľom nesporných pamiatkových 
hodnôt, svojou drobnou štruktúrou predstavuje 
druh vinohradníckej zástavby predmestského 
typu. Je súčasťou pamiatkovej zóny Bratislava 
– centrálna mestská oblasť. Zachovaná stredove-
ká parcelácia po oboch stranách Obchodnej ulice 
zostala ako dôsledok zástavby bratislavského 
stredovekého predmestia. Dodnes je zachovaný 
raster dlhých, hĺbkovo orientovaných parciel kol-
mých na ulicu, po stranách s dvorovými krídlami 
orientovanými do hĺbky parcely a vnútornými 
dvormi. Túto parcelizáciu je možné považovať za 
jedinečný jav zakonzervovanej stredovekej vidiec-
kej štruktúry v centre mesta.
Pamiatková zóna Centrálna mestská oblasť 
Bratislava, do ktorej spadá aj Obchodná ulica, 
bola zriadená v roku 1993. V tom čase boli platné 
iba všeobecné pamiatkové zásady, určené vy-
hláškou č. 1/1993. Podrobnejšie regulatívy vypra-
coval Mestský ústav ochrany pamiatok v rokoch 
2006 až 2007 na objednávku mestskej časti Staré 
Mesto. Regulatívy (oficiálne: Zásady ochrany 
pamiatkového územia) dokončil Krajský pamiat-
kový úrad Bratislava v lete 2015 a po zapracovaní 
pripomienok ich vydal v decembri 2015. 

Reklama je neodmysliteľnou súčasťou mest-
ského interiéru, ktorý sa priamym kontaktom 
s návštevníkmi mesta stáva najsledovanejšou 
a najviac prezentovanou stránkou historického 
jadra. Napriek nesporným kladom revitalizácie 
spustnutých historických jadier, komerčný tlak 
priniesol so sebou aj negatíva, a to predovšetkým 
vo vzťahu k ochrane kultúrnych pamiatok. Dlho 
neriešená situácia s reklamou od začiatku 90. ro-
kov prerástla do akútneho problému. Preto sa 

občianske združenie Obchodná ulica a okolie o.z. 
rozhodlo osloviť na spoluprácu zainteresované 
inštitúcie, ktorých úzka kooperácia je v procese 
regulácie reklamy nevyhnutná. Krajský pamiat-
kový úrad v Bratislave (ďalej KPÚ BA) z titulu 
existencie pamiatkovej zóny a mestská časť Staré 
Mesto ako príslušný stavebný úrad, figurujú ako 
hlavné výkonné inštitúcie. V zastúpení magis-
trátu hlavného mesta SR Bratislavy participuje 
Mestský ústav ochrany pamiatok aktívne na 
riešení. Poskytol pomoc pri naštartovaní procesu 
regulácie reklamy, a to formou jej pasportizácie 
a návrhom regulatívov, ktorý je prevažne texto-
vým materiálom. Zároveň prispieva komunikáciou 
s konkrétnymi inštitúciami. Samotné občianske 
združenie sa snaží pracovať s komunitou, hlavne 
komunikovať s majiteľmi prevádzok a primerane 
im objasňovať dôvody potreby odstraňovania re-
klamného smogu. V ideálnom prípade tejto snahy 
by sami majitelia preberali iniciatívu v odstraňo-
vaní nevhodnej a nelegálnej reklamy a uľahčovali 
by tak prácu príslušným úradom. V duchu hesla 
„lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť“ bolo 
potrebné vypracované regulatívy od MUOP overiť 
pre každý objekt vizuálnym návrhom úpravy re-
klamy, čo spracovala FA STU v rámci spomínaných 
cvičení. Týmto materiálom sa lepšie naštartuje 
proces verejnej diskusie o úpravách a sprostredku-
je aj odbornej verejnosti. 

Podkladom pre študentov bol nielen súborný 
elaborát pasportizačných listov jednotlivých 
fasád ulice a samotných regulatívov reklamy, ale 
aj skupina vstupných prednášok do problematiky. 
V rámci cvičení sme vyhodnotili 52 fasád na 
oboch stranách ulice. Výsledný elaborát obsa-
hoval pre každú spracovávanú fasádu domu dva 
listy A3 – analytický a návrhový. Prvý obsahoval 
študentské časti cvičenia – meranie parteru, vráta-
ne fotodokumentácie aktuálneho stavu a popis 
fasády. Druhý priniesol návrh úpravy fasády 
tak, aby reklama bola podriadená architektúre 
s prípadným návrhom úpravy parteru objektu. Tu 
sa ukázalo, že je možné identitu Obchodnej ulice 
ešte stále udržať v kultivovanej miere, ak je chá-
paná ako komerčný fenomén plynúci storočiami. 
Elaborát sme odovzdali hlavnej architektke mesta 
Ing. arch. I. Konrad a riaditeľovi MUOP PhDr. Ivovi 
Štasselovi. Ako následne uviedol, práca prinies-
la námety na úpravu reklamy, rozpracovala aj 
problém aktuálnej tendencie prerábania parterov 
(prebúrané okenné výklady na veľkoplošné otvo-
ry). Študentské návrhy upozornili na existujúcu 
architektúru priečelí domov, ktorá nemá byť 
degradovaná na nosič reklamných zariadení. 

Výstava časti našich prác pod názvom Akú 
fasádu môže mať Obchodná? sa konala od 
21. 4. do 28. 4. 2017 vo dvore na Obchodnej 64 
vo Dvore remesiel ÚĽUV. Na príklade 29 fasád 
budov sa prezentovali námety na úpravu parterov 
prevádzok. Vyvrcholením tejto akcie bola verejná 
prezentácia na pracovnom workshope združenia 
po vernisáži výstavy. Na spoločnej obhliadke 
vybraných siedmich fasád sme so zástupcami 
združenia, majiteľmi domov, riaditeľa MUOP 
a zástupcu FA STU, v teréne podrobne preberali 
dopady dnešnej reklamy v konfrontácii s novými 
riešeniami spracovanými študentami FA STU. 

– Ing. arch. Beáta Polomová, PhD., UDTAOP,
Ing. arch. Anna Gondová, doktorandka UDTAOP – 

Otvorenie výstavy, zástupcovia OZ Obchodna ulica a okolie n.o.
foto J. Hamšíková 

výstava v rómerovom dome 
V súvislosti s Víkendom otvorených parkov 
a záhrad v dňoch 11. –12. júna 2017 sme ako 
ústav dostali možnosť vystaviť študentské 
práce v Rómerovom dome na Zámočníckej ul. 10 
v Bratislave. Podujatie sa konalo v hlavnom mes-
te už po desiaty raz a je verejnosti známe. Jeho 
hlavným organizátorom je občianske združenie 
Národný Trust n.o., Slovensko. Ako sa vyjadrila 
riaditeľka podujatia aj občianskeho združenia 
Mgr. Michaela Kubíková, naše plagáty v prízemí 
obohatili výstavný potenciál a ukázali predstavy 
o novom využití objektu. Dom totiž prebieha po-
zvoľnou obnovou a bude okrem iného slúžiť ako 

kancelária Priateľov parkov a záhrad. Cez víkend 
parkov a záhrad bol prvý krát otvorený verejnosti, 
ktorá mala možnosť vidieť jeho neobnovené 
zaujímavé interiéry vrátane suterénnych pivníc. 
Na 5 postroch sme prezentovali práce študentov 
3. ročníka v predmete ateliérová tvorba z Obnovy 
pamiatok. Študenti navrhovali obnovu so záme-
rom ponúknuť parter verejnosti pre rôzne funkcie 
komerčného charakteru, na poschodí priestory 
pre administratívu a v podkroví hlavne ubyto-
vanie. Práce boli riešené ako overovacie štúdie 
pamiatkovej obnovy, kde priestorový potenciál 
a hodnoty objektu sú nadradené výberu funkcie. 
Úloha pre 3.ročník bola pomerne náročná, ako 
obvykle preverila priestorové myslenie, zmysel 
pre kultúrno-historický kontext, tiež dôslednú 
prácu s viacerými druhmi podkladov. 
Objekt mestského Rómerovho domu je zapísaný 
ako národná kultúrna pamiatka v ústrednom 
zozname pamiatok. Má v urbanizme historického 
jadra Bratislavy zaujímavý pôdorys: leží v nároží 
bloku tak, že uličná a dve krídlové 2-podlažné 
hmoty zvierajú mierny ostrý uhol vytvárajúc 
nepravidelný tvar dvora. Navyše, objekt na 
Zámočníckej 10 má niekoľko vývojových etáp, 
počnúc stredovekom, cez renesanciu (ktorá je ťa-
žiskovo vnímaná na prízemí), barokom (chránený 
krov v oboch krídlach s kladkovým výťahom vo 
vikieri) až cez 19. storočie, ktoré dalo svojou pav-
lačou hlavný charakter práve nie veľkému dvoru. 
Na prelome 70-tych a 80-tych rokov minulého 
storočia bola realizovaná komplexná obnova pre 
potreby zázemia susediacej vinárne Veľkí fran-
tiškáni. V úvode zadania našich prác bolo preto 
zaujímavé na obhliadke so študentami vidieť 
tie zásahy do pamiatkového objektu, ktoré by 
v dnešnej situácii z metodického hľadiska ochrany 
pamiatok pravdepodobne neboli dovolené, iné 
zásahy zase vyvolali priebežnú diskusiu počas ate-
liéru o kompromisných návrhoch pri obnove ako 
aj o prezentácii hodnotných architektonických 
prvkov. 

(1815–1889), zakladajúci člen Uhorskej histo-
rickej spoločnosti a zakladateľ Bratislavského 
múzea. Svojou prácou zasiahol do viacerých 
oblastí vedeckého a kultúrneho života Slovenska 
a rovnako bol uznávaný v zahraničí. Ako prírodo-
vedec skúmal flóru Bratislavy a jej okolia. Založil 
botanickú záhradu v petržalskom parku.[1] Práve 
Rómerove smerovanie k botanike, histórii a ar-
cheológii môže inšpirovať súčasné návrhy obnovy 
dvora. Hoci v niektorých študentských návrhoch 
sa zeleň uplatňuje primárne ako súčasť potreby 
pobytového exteriérového priestoru v úlohe 
súčasnej kultúrnej vrstvy, tieto ideové vstupy sú 
kompatibilné. 
Nepravidelnosť malého vnútorného dvora je pro-
vokujúca, preto bol objekt vybraný aj pre riešenie 
úlohy VEGA 1/0951/16 Transparentné a translu-
centné konštrukcie uplatňované na architektonic-
kých objektoch v špecifických podmienkach.

– Ing. arch. Beáta Polomová, 
Ústav dejín, teórie a obnovy pamiatok FA STU – 

V aktuálnom semestri prebiehala 2. fáza riešenia 
– aplikácia na príkladoch mestských domov 
v chránených územiach. Študentské práce obsa-
hovali aj variantné návrhy prestrešenia dvora tak, 
aby boli v kontexte s nimi navrhovanou funkciou, 
charakterom domu a aby nová konštrukcia spĺňala 
nároky reverzibility zásahu. Spolu bolo riešených 
9 variantov, buď s uzavretou klímou alebo prevet-
rávaným objemom átria. 
Výstava posterov preukázala možné zámery 
obnovy objektu, ktorý sa oprávnene dostáva do 
povedomia bratislavčanov pod názvom: Rómerov 
dom. Narodil sa tu Florián František Rómer 

1 Inštalácia výstavy,  foto A. Gondová

Zástupcovia FA STU UDTAOP , zľava A.Gondová, 
M. Kvasnicová, B. Polomová, P. Gregor  fo–to J. Hamšíková 

Otvorenie výstavy, zástupcovia FA STU a MUOP – foto J. Hamšíková 

Diskusia k návrhom na výstave – foto J. Hamšíková 

1, Zdroj: Horanský, Inventarizácia pamiatkovo-hodnotných 

prvkov Zámočnícka 10 v Bratislave, 2014.
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