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cena prof. kusého 
prof. pohaničovej

Spolok architektov Slovenska udeľoval aj tento 
rok na jeseň tradičné architektonické ceny. Cenu 
prof. Kusého za významný prínos v oblasti 
dejín architektúry 19. storočia udelil významnej 
historičke architektúry, dlhoročnej pedagogičke 
a našej kolegyni na Fakulte architektúry STU 
prof. Ing. arch. Jane Pohaničovej, PhD. 
Vo svojej vedeckej a odbornej práci sa 
prof. Pohaničová kontinuálne a systematicky 
venuje dejinám architektúry 19. storočia. Na 
základe vlastných bádateľských výsledkov vo 
svojich publikáciách prezentovala množstvo 
nových poznatkov o dejinách architektúry 19. sto-
ročia na Slovensku i v širšom stredoeurópskom 
kontexte. K charakteristickým črtám jej prístupu 
ku skúmaniu dejín architektúry 19. storočia 
patrí trvalý záujem o osobnostné pozadie vzniku 
architektonických diel na Slovensku. Profesorka 
Pohaničová je autorkou a spoluautorkou veľkého 
počtu vedeckých a odborných monografií, autorka 
spolupracuje s vedeckými inštitúciami, pamiat-
kovými a univerzitnými pracoviskami doma aj 
v zahraničí. Svojim doterajším dielom prof. Jana 
Pohaničová prispela k procesu objektivizácie 
hodnôt architektúry 19. storočia a zásadným 
spôsobom rozšírila poznatky tohto obdobia dejín 
slovenskej architektúry. 
K oceneniu prof. Janke Pohaničovej srdečne 
gratulujeme! 

ceny sas 2016
Okrem Ceny prof. Kusého Spolok architektov 
Slovenska udelil aj ďalšie tradičné architekto-
nické ceny Cenu Emila Belluša za celoživotné 
architektonické dielo, Cenu Dušana Jurkoviča za 
architektonické dielo a jednu novú Cenu Inspirelli 
Awards.
Porota v v zložení Ladislav Domen (USA), 
Jacek Ewý (Poľsko), Oleg Haman (ČR, predseda 
poroty), Jaroslav Janek (Slovensko), Ján Studený 
(Slovensko – laureát Ceny Dušana Jurkoviča za 
rok 2015), Pavel Simko (Slovensko), Peter Žalman 
(Slovensko) posudzovala 20 architektonických 
diel a na základe obhliadky diel vybrala nominá-
cie nasledovných diel: 
Na základe obhliadky vybraných piatich diel po-
rotcovia rozhodli o nomináciách na Cenu Dušana 
Jurkoviča: 
> Dostavba areálu MZV, Bratislava 
 autori arch. riešenia: Ján Pavúk, Iľja Skoček, ml.
> Kaplnka vzkriesenia, Poprad-Kvetnica
 autor arch. riešenia: Samuel Netočný
> Centrála GUMEX Slovakia, Nitra
 autori arch. riešenia: 
 Branislav Hovorka, Martin Paulíny
> Panorama City, Bratislava
 autor arch. riešenia: Juraj Hermann
spolupráca: Patrik Pavlásek, Daniel Ružička, 

Jana Valachovičová, Beáta Hermannová, 
Daniel Mikunda, Viera Hajasová, Marek Vančo, 
koncept trojuholníkových veží: Ricardo Bofill
Materská škola Guliver, Banská Štiavnica, autor 
architektonického riešenia: Richard Murgaš

Cenu Dušana Jurkoviča v roku 2016 udelil Spolok 
architektov Slovenska Richardovi Murgašovi 
za dielo Materská Škola Guliver v Banskej 
Štiavnici.
Z hodnotenia poroty: „Postoj ‚snažme sa využiť 
a zveľadiť to, čo máme’ bol známy už našim 
predkom a z hľadiska udržateľnosti ani dnes 
nestráca na platnosti. Nová škôlka na mieste 
staršej budovy reprezentuje nadštandardný 
architektonický výkon: od návrhu po realizáciu, 
od riešenia hmoty po zariadenie interiéru pre 
pobyt detí. Architektúra vyžaruje pohodu, odráža 
výbornú spoluprácu investor – architekt. Budova 
má zaujímavo členenú hmotu, optimálny kontakt 
s členitým terénom. Osobitou témou je interiér 
škôlky, dobre zvolená farebnosť, jednoduchosť, 
čitateľnosť a pozoruhodný výsledok vychádza-
júci z domácich zdrojov v regióne Stredného 
Slovenska. Je dôležité zdôrazniť, že ide o využitie 
už existujúcej stavebnej substancie dvojpodlaž-
nej vily, v ktorej architekt videl ďalšie možnosti 
rozvinutia štruktúry už pre novú funkciu.“ 

Prezídium Spolku architektov Slovenska udelilo 
Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo
kolektívu autorov: 
Ing. arch. Akad. Arch. Ferdinand Skoček, 
nar. 9. júla 1929, Praha
Ing. arch. Akad. Arch. Iľja Skoček, 
nar. 12. júna 1930, Brno
doc. Ing. arch. Akad. Arch. Ľubomír Titl, 
nar. 27. mája 1929, Bratislava, 
ktorých tvorba prispela k formovaniu modernej 
architektúry 20. storočia na Slovensku. 
Laudatio pre laureátov Ceny Emila Beluša za celo-
životné dielo predniesol architekt Martin Kusý.

Po prvý raz sa objavila v cenách SAS nová 
kategória: Cena Inspirelii Awards Slovakia 
2016. Inspireli Awards je celosvetová súťaž pre 
študentov architektúry, dizajnérov a architektov 
do 35 rokov. Víťazom národného kola súťaže sa 
stal architekt Michal Mihaľák.

Nakoľko do užšieho výberu nominácií na Cenu 
Dušana Jurkoviča sa dostalo aj dielo Dostavba are-
álu Ministerstva zahraničných vecí SR v Bratislave, 
autorov Jána Pavúka a Iľju Skočeka, ml., tak kole-
govi arch. Jánovi Pavúkovi gratulujeme tiež!
Ceny boli slávnostne odovzdané 16. novem-
bra 2016 v malej sále Slovenskej filharmónie 
v Bratislave, konferovanie a moderovanie sláv-
nostného odovzdávania cien bolo zverené Soni 
Müllerovej. Hudobný program večera predniesol 
Slovenský komorný orchester pod umeleckým 
vedením Ewalda Danela.

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. pri preberaní 
Ceny Martina Kusého

doc. Ľubomír Titl, arch. Ilja Skoček, st. a arch. Ferdinand Konček 
pri preberaní Ceny prof. Emila Belluša s prezidentom SAS 
arch. Jurajom Hermannom

prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. s moderujúcou Soňou 
Müllerovou

Jednými z nominovaných na Cenu Dušana Jurkoviča bolo dielo 
arch. Ilju Skočeka ml. a arch. Jána Pavúka (v strede)

Autorom bronzovej medaily 
Cena Martina Kusého je sochár Marián Polonský. 

- ID-
Foto: Andrej Trebatický. 

vpravo: doc. Ľubomír Titl s pani manželkou arch. Lýdiou Titlovou

v strede doc. Elena Lukáčová a vľavo dolu prof. Lumír Lýsek
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cena pre 
francúzske 
architektky 
2013-2016

Výstava architektonických diel ocenených fran-
cúzskych architektiek Prix de femmes architec-
tes 2013–2016 bola otvorená 3. novembra 2016 
na Fakulte architektúry STU. Výstavu otvorila 
zakladateľka ceny Catherine Guyot, zo Združenia 
pre výskum miest a bývania vo Francúzsku 
(ARVHA Association pour la recherche sur la 
ville et l'habitat). Výstava predstavila výber 
architektiek – víťaziek z francúzskej ceny a ich vý-
nimočné projekty, sprostredkované na Slovensku 
profesionálnym združením architektiek „Women 
Architects“ a jednou z najvýraznejších a najúspeš-
nejších slovenských architektiek v súčasnosti 
Andreou Klimkovou. 
Cena Prix des Femmes Architectes je organi-
zovaná od roku 2013 francúzskou organizáciou 
Združenie pre výskum miest a bývania (ARVHA 
– Association pour la recherche sur la ville et 
l'habitat) a podporované Francúzskym minister-
stvom pre kultúru a komunikáciu (Ministère de 
la Culture et de la Communication), Francúzskym 
ministerstvom pre práva žien (Ministère des 
Droits des Femmes) a Nariadením pre architektov 
vo Francúzsku (Ordre des Architectes en France, 
organizácia podobná Slovenskej komore architek-
tov). Výstava sa konala na Fakulte architektúry, 
v novozrekonštruovanom priestore na Ústave 
urbanizmu a územného plánovania. Bývalá 
štruktúra malých kancelárskych priestorov bola 
uvedená do pôvodného stavu (Bellušovho návrhu) 
do viacúčelové otvoreného priestoru, ktorý má 
slúžiť ako živý multifunkčný priestor a v tomto 
prípade ako galéria pre projekty francúzskych 
architektiek. Je to vôbec prvá výstave v uprave-
nom priestore. Architekt Bohumil Kováč, vedúci 
ústavu bol s nadšením tvrdil, že historický pohľad 
na architektúru ako mužskú profesiu sa postupne 
mení a táto výstava je dôkazom toho, ako veľa 
môžu ženy ponúknuť v architektúre.
Zakladateľka ceny Catherine Guyot poukázala vo 
svojom prejave, že existuje veľmi malý počet ľudí 
schopných spomenúť si na najmenej tri mien žien 

architektiek (obyčajne to začína a končí s me-
nom Zaha Hadid), a tak namiesto pochybovania 
o dôvode udelenia takej ceny by sme mali hovoriť: 
„Prečo nie?" Cena sa udeľuje v troch kategóriách: 
pre mladé architektky (pod 40 rokov), architekty 
(nad 40 rokov) a originálne dielo.
Po otvorení výstavy sa uskutočnila prednáška 
o Parížskej Zoologickej záhrade jednou z au-
toriek, francúzskou architektkou Véronique 
Descharrieres, jednou z riaditeliek a partnerov 
parížskej pobočky ateliéru Bernard Tschumi 
urbanists Architects. Prednáška ukázala na veľa 
neočakávaných situáciách, ktoré môžu stretnúť 
tvorcu takéhoto projektu, ale tiež poukázala 
na veľké množstvo príjemných a zábavných 
momentov návrhového procesu. Výstava trvala do 
18. novembra 2016. 

– Podľa zdroja: http://www.andreaklimko.com/
prix-des-femmes-architectes-on-display-in-bratislava/ –

Véronique Descharrières vysvetlila okolnosti ceny a najmä dô-
vody za ňou a navyše okrem všeobecných informácií vyjadrila 
svoj osobný názor navyše aj ku každej ocenenej architektke a jej 
projektu.

design 
v pohybe

Úvodným projektom s názvom Design v pohybe 
alebo pohyb v designe naštartoval vo štvrtok 
3. novembra 2016 na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave cyklus na seba voľne nadväzujúcich 
výstav. Jedná sa o prezentáciu študentských 
prác, ktoré vznikli na dizajnérskych školách na 
Slovensku a v Čechách, kde sa dizajn alebo prí-
buzné odbory vyučuje. Cieľom cyklu je predstaviť 
tento dynamicky sa rozvíjajúci odbor. Prvá vý-
stava bola otvorená v priestoroch foyeru Fakulty 
architektúry STU v Bratislave. 
Vystavujúce školy: 
> Ústav dizajnu – Odbor priemyselný dizajn, 
 FA STU Bratislava
> Vysoké učení technické v Brně
 Ateliér produktového a průmyslového designu 
> Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara,  
 Západočeská univerzita v Plzni
> Ateliér priemyselného dizajnu, Fakulta umení, 
 Technická univerzita v Košiciach
> Fakulta multimediálních komunikací, 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
> Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Pri príležitosti výstavy bola vydaná rovnomenná 
publikácia, ktorá po prvýkrát predstavuje popred-
né dizajnérske školy s mnohoročnou tradíciou 
na teritóriu bývalého Československa. Cieľom 
je predstaviť dizajn v rôznych miestach, kde 
pôsobia zúčastnené vysoké školy so zameraním na 
priemyselný dizajn a to nielen na území bývalého 
Československa. 
Napriek tomu, že sa nejedná o súťaž, budú ude-
lené ceny dekanov a mimoriadna Cena Františka 
Pelikána, nedávno zosnulého významného peda-
góga a dizajnéra z Plzne.
Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Fondu na 
podporu umenia a vďaka všetkým vystavujúcim 
školám. Výstava na FA STU trvala do 13. novem-
bra 2016.

– upr. podľa: http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/
aktuality/medzinarodna-vystava-design-vpohybe.

html?page_id=6237
Foto z výstavy: ID –

Véronique Descharrières vľavo, Catherine Guyot v strede 
a Andrea Klimko vpravo

Sprava: prof. Bohumil Kováč vedúci Ústavu urbanizmu 
a územného plánovania, Catherine Guyot, Véronique 
Descharrières, Andrea Klimková, Zuzana Krivošová 
(Manažérka združenia „Women Architects“).

Catherine Guyot vysvetľuje dôvody vzniku ceny 



6    7informačné listy fakulty architektúry stu v bratislave # 4

freshart 
na fakulte 
architektúry

So začiatkom akademického roka 2016/17 pribu-
dol na Fakulte architektúry nový výstavný a edu-
kačný projekt pod názvom „FreshArt“. Študenti, 
pedagógovia a verejnosť mali možnosť vidieť 
budovu fakulty ako nový galerijný priestor. Na 
schodiskových podestách vo verejných priesto-
roch Fakulty architektúry boli od 20. septembra 
do 30. novembra 2016 nainštalované umelecké 
diela mladých absolventov Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave. Päť mladých umelcov, 
už nie neznámych mien, súčasnej výtvarnej scény, 
predstavilo svoju tvorbu prostredníctvom výstavy 
a autorských prednášok. Každá prednáška bola 
vopred konzultovaná a cielene koncipovaná s au-
torom tak, aby poslucháči architektúry dokázali 
poznatky využiť a prepojiť ich s aj architektonic-
kou tvorbou.
Študentom prednášala maliarka Žofia Dubová[1], 
ktorá v prednáške Ohraničený priestor otvorene 
rozprávala o svojej tvorbe, zahraničných pobytoch 
a dokonca aj o svojom rešpekte pred architektom. 
Zvedavosť poslucháčov prešla do diskusie, ktorú 
podporila aj dekanka doc. Ľubica Vitková. 
Maliar Peter Cvik[2] spoločne s architektkou 
Silviou Brnou predstavili v prednáške Osobné 
možnosti poslucháčom možnosti nových spolu-
prác medzi umelcom a architektom. Táto inšpi-

ratívna prednáška ako spolupracovať s umelcom 
prilákala najmä mladšie ročníky študentov na 
Fakulte architektúry. 
Dominika Žáková[3], ktorá sa venuje maľbe vsadi-
la na farebnosť. Prednášala o Farbe v 
architektonickom diele, ktoré je pre jej tvorbu 
charakteristické. Veľkým úspechom bola časť 
prednášky ako správne inštalovať umelecké dielo 
v priestore.
Zuzanu Sabovú[4] poznáme ako sochárku, grafičku 
a umelkyňu, ktorá nemá strach z experimentova-
nia. Na autorskej prednáške Proces kresby pred-
stavila kresbu ako výrazový prostriedok, ktorý 
potrebuje aj architekt pri jeho tvorbe. Detailné 
procesy oživila ukážkami, kedy kresba môže byť aj 
sochou alebo architektonickým dielom.
Poslednou a asi najvýraznejšou autorkou bola 
„tatérka“ (resp. tetovačka) a maliarka Andrea 
Kopecká[5]. Andrea prednášala o Priestore 
v ploche, nie len o tetovaní a maľbe. Predstavila 
zraňovanie architektúry v meste, v ktorom žije. 
Ako jediná rozprávala o kritickom videní moder-
nej architektúry a aj o chátraní pamiatok. Táto 
aktuálna téma a následná diskusia s poslucháčmi 
bola pre samotnú autorku natoľko inšpiratívna, že 
sa začala venovať maľbe „ranenej“ architektúry.

Prednášky o autorskej tvorbe spolu s inštaláciou 
veľkoformátových malieb vo verejných priesto-
roch vzbudili záujem, o čom svedčala vysoká 
návštevnosť na prednáškach. Medzi študentmi 
architektúry a mladými umelcami vznikli nové 
prepojenia. Zásadným plusom vidím nové 
inšpiračné zdroje, postupné mazanie bariér medzi 
architektom a umelcom, ktoré boli priznané na 
oboch stranách. Spolupráca Fakulty architektúry 
s Freshmen's Gallery priniesla nové možnosti 
tvorby medzi výtvarníkmi a študentmi architek-
túry. Prekvapivý bol najmä počet návštevníkov 
širokej verejnosti a bývalých absolventov FA STU, 
ktorý svojim počtom vyrovnali študentskú časť.

Projekt FreshArt vznikol vďaka finančnej pod-
pory Fondu na podporu umenia a v spolupráci 
Freshmen's Gallery s Fakultou architektúry STU. 

– Mgr. art. Paulina Ebringerová,
Kurátorka a autorka projektu Kurátorka a autorka projektu 

a doktorandka Ústavu výtvarnej tvorby a multimédií –

Žofia Dubová (1991) absolventka Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave. Patrí medzi mladú 
generáciu autorov, ktorí vo svojej tvorbe objavujú 
svoje hranice, neboja sa samoty. Autorka je úzko 
spojená s pozorovaním prírody so záujmom o so-
ciologický potenciál prírody a krajiny, zachádza 
do detailov, pracuje s emocionálnosťou vlastnej 
mysle. 

Peter Cvik (1985) patrí k poslednej vetve absol-
ventov, ktorí v našom prostredí rozpracovali ideu 
bourriaudovskej postprodukcie. Autor zachy-
táva pocity z miesta rovnako hodnoverne, ako 
akýkoľvek iný maliar v minulosti, avšak pomocou 
využitia súčasných expandovaných výrazových 
prostriedkov. 

Dominika Žáková (1988) počas svojho 6-roč-
ného štúdia navštevovala ateliér Ivana Csudaia. 
Charakteristickou črtou autorky je farebnosť, 
optimizmus a geometrické tvary – aj keď sa za 
striktne geometrickú maliarku nepovažuje. Diela 
Dominiky Žákovej sa hrajú s divákom, ukazu-
jú nový svet plný emocionálnej sily a nových 
možností. Patrí medzi výrazné osobnosti súčasnej 
výtvarnej scény na Slovensku. 

Zuzana Sabová (1987) absolventka Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave. Patrí medzi 
generáciu autorov, ktorí vo svojej tvorbe objavujú 
nové hranice, neboja sa nových technológií, veľ-
kých rozmerov diel a experimentu s materiálom. 
Výsledkom práce Zuzany Sabovej nachádzame 
diela od kresieb, inštalácií vo verejnom priestore 
až po performance. 

Andrea Kopecká (1989) ukazuje svojimi dielami 
majstrovskú prácu s témou tela. Prvotný myšlien-
kový impulz nachádza autorka v tetovaní, v práci 
s kožou, teda s povrchom, s jeho zraňovaním 
a jeho trvalou modifikáciou. Keďže sa tetovaniu 
profesionálne venuje, premýšľanie o tomto médiu 
je pre ňu prirodzené a dostáva sa aj do maľby.

zuzana maníková 
a mikuláš maník 
– 40 rokov architektúry

Výstavy, či prehliadky sú vždy príležitosťou na 
bližšie spoznanie i zamyslenie. Spoznanie diel, 
spoznanie filozofie i cesty tvorby, spoznanie tvor-
cov. Architektonické výstavy sú ešte aj oslavou 
poslania architektonickej tvorby integrujúceho 
v sebe filozofiu bytia, umenie výtvarné, technic-
ké disciplíny a zároveň vytvárajúce platformu 
pre ďalšie druhy umení. Umení rozvíjajúcich sa 
v priestoroch prírodných i priestoroch člove-
čenstvom tvorených, umení rozvíjajúcich sa 
v prostredí historickom i prostredí úplne novom. 
K takémuto chápaniu architektúry nás vychováva-
la naša Alma Mater – Bratislavská architektonická 
škola. Škola, ktorá nám dala nielen noty a lásku 
k tvorbe, pre naplnenie nášho pracovného zmyslu 
života, ale aj škola, ktorá mnohým dala aj lásku 
partnerských vzťahov a impulz pre naplnenie aj 
života osobného. Preto, po rokoch tvorby, sa na 
túto školu mnohí vracajú, aby jej a v nej predsta-
vili svoju púť i tvorbu. 

Dnes teda predstavujú svoju púť i tvorbu 
Architekti a manželia – Manželia a architekti. 
Zuzana a Mikuláš Maníkovci. Zuzana – rod. 
Šalingová,(Zuzka *1950, Bratislava) a Mikuláš 
(Miki *1949, Závadka pri Prešove), ktorí ab-
solvovali v roku 1974 architektúru – tu, v tejto 
budove – na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej 
školy technickej v Bratislave. V tom istom roku 
nastupujú do zamestnania na Pamiatkovú správu 
v Rožňave, regióne plnom vzácnych, monumen-
tálnych (hrad Krásna Hôrka), ale aj malých aj do 
dnešných dôb nedocenených pamiatok a zároveň 
regióne rozmanitom a bohatom na prírodné 
skvosty. Pri pracovnom stretnutí s týmito 
skvostami sa architektova ruka musí riadiť mimo-
riadnou pokorou a citom, nielen pre koncept ale 
hlavne pre detail. Pre súlad s prostredím i udalos-
ťami tu kedysi byvšími. Možno prirodzený cit pre 
detail priviedol Maníkovcov k tejto práci a určite 
práca v Rožňave rozvinula v nich túto danosť, 

ktorá sa prejavuje celou ich tvorbou. Množstvo 
realizácií – nie veľkých rozsahom, ale mimoriadne 
citlivých, rozmanitých a veľkých svojím obsa-
hom je toho svedkom aj na tejto výstave. Tvorba 
Maníkovcov zahŕňa realizácie exteriérových 
celkov, architektonických diel, dizajnu, výtvarných 
diel a spoluprácu s mnohými výtvarníkmi, ale 
dokonca aj jazykovednú a vydavateľskú oblasť. 
Medzi ich prvé realizácie v rožňavskom regió-
ne patria Pamätník SNP v Čiernej Lehote na 
Gemeri (1974) a rodný dom Pavla Jozefa Šafárika 
v Kobeliarove (1978). Citlivé osadenie drevených 
vyrezávaných totemických stĺpov zakončených 
sklenenými guľami vytvárajúc pietne miesto, 
takisto ako citlivá rekonštrukcia a doplnenie 
v Kobeliarove sú spoločnými znakmi týchto, ale 
aj prakticky všetkých ich diel. Syntetizujúca 
úloha i danosť architektúry s citlivým prístupom 
tvorcov k prostrediu prírodnému a spoločenstvu 
dala vznik pamätníku, na výstavbe ktorého sa 
podieľali aj miestni obyvatelia Čiernej Lehoty 
a na ktorý sú doteraz hrdí. Odvážna kreativita 
nového v spojení s prírodným rámcom zas dala 
pred vyše 40 rokmi vznik diela, ktoré patrí dodnes 
medzi skvosty pamätníkovej tvorby na Slovensku. 
Maníkovci sa už v tomto období venujú aj 
realizáciám v Prešovskom – Mikiho rodnom 
regióne. V Prešove je to Sovietska kniha (1987) 
a v Bardejove Muzeálna expozícia v historickej 
mestskej radnici (1988). V obidvoch prípadoch sa 
jedná o autorské realizácie v ktorých sa naplno 
prejavili nielen tvorivý potenciál a cit pre detail, 
ale aj realizačné schopnosti tohto autorského 
tandemu. 80-te a ranné 90-te roky sú najplod-
nejším tvorivým obdobím Manželov – architektov 
či Architektov – manželov. Za realizáciu interiéru 
Krajská hvezdáreň Prešov, na ktorom spolupra-
covali aj s vynikajúcimi slovenskými výtvarníkmi 
Rudolfom Sikorom a Alexandrom Buganom 
im Zväz Slovenských architektov udelil cenu 
v národnom kole prehliadky architektonických 
diel v rokoch 1984 / 1985. V roku 1979 sa natrvalo 
presťahovali do Prešova a ich tvorbu obohacuje 
sepulkrálna architektúra. Jedným z prvých sa 
stáva Dom smútku v Čučme (1994). Dom smútku 
majstrovsky osadzujú na strmom cintoríne nad 
Čučmou a navyše sa experimentátorsky vysporia-
davajú s dispozičnou kosoštvorcovou schémou, 
schopnou na minimálnom pôdoryse absorbovať 
všetky povinné typologické prvky, ale zároveň 
umožňujúcou rozšírenie pre väčšie množstvo 
zhromaždených. Táto schéma sa neskôr stáva 
ich rukopisom aj v mnohých ďalších realizáciách 
domov smútku. Maníkovci majú zvláštny cit 
pre vyhľadávanie neznámych, či menej známych 
udalostí a miest a venujú im veľkú pozornosť. 

Dosahujú práve v týchto svojich dielach úroveň 
ďaleko presahujúcu región BA Slovensko. 
Nemecký vojenský cintorín v Hunkovciach (1994) 
opäť svojím osadením, svojou koncepciou, svojimi 
prvkami, detailmi patrí nielen k ich vrcholným 
dielam ale aj k skvostom Slovenskej architektúry 
posledného desaťročia XX. storočia, svedčiacich 
o uvoľnení architektonickej tvorby spod reali-
začného diktátu. V novom miléniu sa Maníkovci 
začínajú venovať aj iným aktivitám, vydavateľskej 
činnosti a realizáciám nielen svojich diel, ale aj 
diel – respektíve súčastí diel iných autorov. Ich 
tvorba sa sústreďuje na rodinné domy a akoby 
väčšia škála aktivít, ale hlavne komunikácia so 
súkromným investorom – v mnohých prípadoch 
nerešpektujúcim „maníkovský“ rukopis – ne-
priali natoľko prejaveniu sa ich citu pre celkovú 
harmóniu diela, tak ako v predchádzajúcich 
rokoch. Stále sa však, aj tu, objavujú jemné citlivé 
a kultivované momenty a detaily, ktoré svedčia 
o veľkom zmysle pre materiál a jeho uplatnenie 
a o zmysle pre proporcie a krásno práve každoden-
ného detailu v nevšednom vyjadrení.
Tvorba Maníkovcov je potvrdením že architektúra 
je umením, špecifickým umením, integrujúcim 
v sebe mnoho ďalších umeleckých odvetví a záro-
veň integrujúcim do nášho prostredia, do prírody 
spolu so sebou aj tie ostatné umenia, doplňujúc 
kultúrny obraz a vytvárajúc novú kultúrnu kvalitu.
Návrat do prostredia Alma Mater a predstave-
nie svojej zrelej tvorby je udalosťou, ktorú ako 
architektonická obec môžeme iba velebiť. Dodáva 
tak Fakulte architektúry k úlohe edukačno-iniciač-
nej, úlohu mapovania našej architektonickej – aj 
slovensko-ďalekovýchodnej scény. Prezentácia 
tvorby, plná originálnych výkresov s filigránskym 
vypracovaním ceruzkou a „vyťahovátkom“ je 
v dnešnej dobe počítačových technológií „Ctrl 
Copy – Ctrl Paste“ tým, čím sa tvorba Maníkovcov 
i výuka na architektúre rokov 60-tych a 70-tych 
môže s hrdosťou prezentovať pred súčasnými 
študentmi u nás i v celoueurópskom priestore. 

Dovoľte mi popriať Maníkovcom ešte dobré 
zdravie, stále trvajúcu vzájomnú lásku, motivu-
júcu ich do ďalších krásnych tvorivých činov, po-
zdvihujúcich kultúru nášho prostredia, a Fakulte 
architektúry a tomuto nádhernému monumentál-
nemu foyeru, ešte sprístupnenie mnohých výstav 
našich tvorcov, napĺňajúc tak ozajstné poslanie 
kultúrno-výchovné.

– Martin Drahovský –
Kurátorský vstup pri príležitosti otvorenia výstavy 15.11.2016 

na Fakulte architektúry STU v Bratislave-

Foto z výstavy: ID
Foto Maníkovci, 

Zdroj: Anna Košuthová, 
http://presov.korzar.sme.sk/c/7924772/architekti-manikovci-

-zanechali-na-vychode-svoju-pecat.html
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slovenský 
rodinný dom 
2000–2015

Na pulty kníhkupectiev sa v októbri 2016 dostala 
nová reprezentačná kniha autorky Andrei Bacovej: 
Slovenský rodinný dom 2000–2015, ktorú 
vydalo vydavateľstvo Eurostav. Radosť z ešte 
„teplej“ knihy dala najavo nielen autorka, ale 
aj riaditeľka Eurostavu arch. Darina Lalíková, 
dekanka FA STU doc. Ľubica Vitková za účasti 
kľúčových sponzorov a priaznivcov na slávnost-
nom uvedení v kníhkupectve Archbooks 25. ok-
tóbra 2016. O pár týždňov neskôr, 13. novembra 
2016 sa však v Aule Emila Belluša na Fakulte 
architektúry STU uskutočnila ďalšia prezentácia 
knihy, avšak v inom duchu. Išlo nielen o predsta-
venie samotnej knihy, ale aj niekoľkých domov 
v knihe uverejnených a to v podaní ich architektov 
aj investorov (majiteľov a obyvateľov), kde spolu 
v diskusii hovorili o téme, ktorá je a bude stále 
aktuálna, o téme, ktorá je pre každého architekta 
vždy výzvou: o rodinnom dome, jeho tvorbe, prob-
lémoch pri výstavbe ako aj spokojnosti majiteľov 
a obyvateľov pri jeho obývaní.

Kniha Slovenský rodinný dom 2000–2015 
z pera docentky Andrey Bacovej a z produkcie 
Vydavateľstva Eurostav je reprezentatívnou 
publikáciou, ktorá prezentuje aj vydavateľstvo 
aj slovenskú architektonickú scénu, zaznievalo 
v úvodnom príhovore pani dekanky doc. Ľubice 
Vítkovej v priestoroch Auly Emila Belluša na 
Fakulte architektúry STU.
„Ďakujem za pozdravenie pani dekanke a rád 
by som uviedol autorku knihy docentku Andreu 
Bacovú, ktorá to má na svedomí. Povie nám prečo 
téma rodinný dom, prečo práve 15 rokov, prečo 
63 domov a prečo je kniha taká hrubá.“ Týmito 
slovami vyzval moderujúci architekt a prodekan 
fakulty Braňo Puškár autorku knihy, aby pred-
stavila jej koncepciu, ako aj podnetný nápad v prí-
jemnej a neformálnej atmosfére, predchádzajúcej 
samotnému krstu knihy, podiskutovať k téme 
súčasného rodinného domu s piatimi vybraný-
mi a pozvanými majiteľmi a investormi domov 
v konfrontácii s pozvanými piatimi architektmi 
–autormi prezentovaných domov. Prítomní mali 
možnosť zdieľať s nimi ich pocity a skúsenosti 
z bývania v domoch. 
V popredí tohto príjemného uvažovania o bývaní 
v súčasnom rodinnom dome stojí práve nový 
konzument, investor, majiteľ a jeho skúsenosti 
s bývaním v dome, v danom prostredí, či už 
urbánnom alebo suburbánnom. Architekti – au-
tori týchto domov stoja tentokrát akoby v pozadí. 
Ich úlohou je obhájiť sa, zhodnotiť spoluprácu 
s investorom…
Prvým vyzvaným majiteľom Vily Hrozno – autorov 
Ľubomíra Závodného, Petra Vodrážku a Dalibora 
Michaláka, postavenej v roku 2006 na Slavíne bol 
pán Hrozienčík. Na otázku moderátora, ako sa mu 
býva, odpovedal stručne a výstižne: „Ďakujem za 
opýtanie, veľmi dobre…“ Symbolika pomenovania 
Vila Hrozno podľa jeho slov tkvie v názve ulice 
Stará vinárska a v lokalite bývalých vinohradov. 
Majiteľ vily pripúšťa možnosť, že raz opäť prikročí 
k jeho pestovaniu. Pochvaľoval si koncept domu, 

ktorý aj napriek súčasnému obývaniu len dvoma 
osobami umožňuje rovnomerne a efektívne 
využívať všetky jeho priestory. Pán Hrozienečík 
skonštatoval na chválu architekta, že „architekt 
je človek, ktorý vidí skoro všetko, kým ja nevidím 
nič.“ Podstatu spolupráce investora a architekta 
Ľubo Závodný zhodnotil: „Investor mi zaplatil za 
projekt a ešte v ňom musí aj bývať…“
Druhým predstaveným konceptom bola Vila 
vo viniciach navrhnutá architektom Jurajom 
Polyákom a postavená vo Svätom Jure v roku 
2008. Predstaviť ju prišiel pán Polák (podob-
nosť mien je čisto náhodná ). Jeho prvotnou 
predstavou bývania vo vinici, bol provensálsky 
domček s krásnym výhľadom do viníc. Spolupráca 
s architektom bola podľa jeho slov dlhá. Investor 
mal stále pocit, že trojmesačnými rozhovormi nad 
návrhmi strácajú čas, tieto však priniesli ovocie 
v podobe premysleného a vkusného konceptu.
Tretím predstaveným bol Rodinný dom na 
vyhliadke – autorov Matúša Rezníka, Matúša 
Poláka, Silvie Kračúnovej, a Gabriely Kossuthovej, 
postavený v roku 2012 v Stupave, ktorý prišiel 
prezentovať jeho majiteľ pán Oršula. Majiteľ 
zhodnotil dom slovami „family friendly“, na-
koľko tento minimalisticky riešený dom obýva 
mladá rodina s troma deťmi a štvrtým na ceste. 
Dispozičné riešenie domu vie reagovať na demo-
grafické zmeny v rodine, čo majiteľ považuje za 
výrazné pozitívum.
Štvrtý rodinný dom v Stupave z roku 2013 od ar-
chitektov Pavla Pokorného a Martina Bujnu – pri-
šiel prezentovať pán Beliak, z ktorého slov zaznelo 
niekoľko rád a odporúčaní pre architektov, aby sa 
nenechali zviklať, ani odradiť investormi a tiež 
konštatovanie, ktoré sa stretlo s hlasným súhla-
som prítomných, že ženy sú vždy v komunikácii 
s investorom kľúčové.
Posledný rodinný dom v Rači z roku 2013 bol 
prezentovaný architektom Danielom Priehodom 
(autori Daniel Priehoda, Mária Vanková – Sumbal 
+ Priehoda). Dobre dimenzovaný dom na malom 

– Ľuba Selcová –

– ID – 

kniha, ktorá 
reprezentuje 
aj prezentuje

pozemku je obývaný bratom architekta, je vo vi-
dieckej zástavbe s atmosférou rekreačnej chalupy. 
Slovný „battle“ medzi majiteľom – investorom 
a architektom projektantom vždy skončil vzájom-
ným uznaním a uvedomením si, že počas vzniku 
projektu sa spriatelili a ich vzájomné pozitívne 
vzťahy trvajú dodnes. 
Kniha, ktorá môže byť inšpiratívnym materiálom 
pre projektantov a budúcich investorov rodinných 
domov, bola na záver príjemného stretnutia dňa 
14.11. oficiálne pokrstená za prítomnosti pani 
dekanky a jej krstnými rodičmi sa stali pani 
Lalíková, šéfredaktorka Vydavateľstva Eurostav 
a pán Hrozienčik, majiteľ Vily Hrozno, ktorý knihu 
pustil do života symbolickým prípitkom na jej 
úspech.

informačné listy fakulty architektúry stu v bratislave # 4

doc. Andrea Bacová, autorka knihy s dekankou FA STU, 
doc. Ľubicou Vitkovou

Kolegyne a kolegovia z ÚAOB a sponzori

doc. Andrea Bacová

zľava: arch. Darina Lalíková (Eurostav), Peter Hrozienčik 
(investor), doc. Andrea Bacová (autorka knihy)

autori RD a autorka knihy Slovenský rodinný dom

Veselá atmosféra: zľava doc. Ľubica Vitková, arch. Pali Kosnáč, 
arch. Pavol Pokorný, Ing. Tomáš Sep - Baumit, arch. Branislav 
Puškár, arch. Ľubo Závodný, doc. Andrea Bacová rodinná podpora autorky, vpravo prof. Peter Vodrážka
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profesor ivan ruller 
oslávil 90. narodeniny 

V rodine Čeňka Rullera, súkromného staviteľa, 
ktorý spolu s Františkom Uherkom v roku 1928 
iniciovali výstavbu slávnej kolónie Nový dům 
v Brne-Žideniciach, sa 17. novembra 1926 v Brne 
narodil syn Ivan. Toho istého novembra, ale roku 
2016, sa dožil už významný brnenský architekt 
a profesor na FA VUT v Brne úctyhodných 90 ro-
kov v obdivuhodnej kondícii, ktorú mu môžeme 
my, omnoho mladší úprimne závidieť.
Ivan Ruller v roku 1950 absolvoval štúdium ar-
chitektúry na brnenskej Vysokej škole technickej 
dr. Edvarda Beneša. Jeho učiteľmi boli vynikajúci 
brnenskí architekti-profesori Bedřich Rozehnal 

a Bohuslav Fuchs. Už ako študent v rokoch 
1948–52 bol asistentom Bedřichovi Rozehnalovi 
a spolupracoval na profesorových projektoch. 
Odchod do praxe, opätovný návrat na školu kde 
pôsobí v rokoch 1954–59 u prof. M. Kopřivu už 
ako asistent, v pohnutých časoch ju nedobrovoľne 
opúšťa v roku 1959. Potom ako architekt prešiel 
viacerými projektovými ústavmi, pracoval i v za-
hraničí. V rokoch normalizácie zaujal veľmi jasný 
občiansky postoj, čo ho stálo členstvo vo Zväze 
architektov, mal zakázanú publicistickú a peda-
gogickú činnosť. V tomto období spolupracuje 
s viacerými výtvarníkmi a umelcami rovnakého 
zmýšľania. Patrí k zakladateľom „Združenia 
Q“, ako aj „Skupiny 58“. Bol signatárom char-
ty „Několik vět“. V roku 1990 bol pri založení 
BLOK-u architektov a výtvarníkov. 
Po príchode Vladimíra Karfíka do Brna rozvíjajú 
sa vzájomné osobné a priateľské kontakty. Po 
roku 1989 sa vracia opäť na školu, do tej istej 
budovy na Poříčí 5, v ktorej ako mladý absolvo-
val Cvičnú obecnú školu a Gymnázium. V roku 
1990-4 bol vo funkcii dekana Fakulty architektúry 
VUT Brno. V roku 1990 bol menovaný profesorom 
a v roku 1994 stáva sa vedúcim Ústavu obytného 
prostredia a voľnej tvorby a v rokoch 1996–2000 
vedie Ústav verejných stavieb. Vychovaný na prin-
cípoch brnenského funkcionalizmu a medzivoj-
novej moderny, je pokračovateľom Rozehnalovej 
a Fuchsovej tradície nielen v architektúre, ale aj 
v pedagogickej činnosti až dodnes. 
Architektonická tvorba profesora Ivana Rullera 
je veľmi bohatá a rozmanitá. Z jeho 530 štúdií, 
projektov, súťažných návrhov a realizácií doma 
i v zahraničí z najznámejších diel treba spomenúť: 
1960–65
Spolupráca na novostavbe Janáčkovej opery 
v Brne (interiéry vstupných a reprezentatívnych 
priestorov);
1968–70 
Administratívna budova INGSTAV (s prvou dvoji-
tou fasádou v Československu);

1964–75 
SOU Chemické, Bratislava-Vlčie hrdlo;
1972–90 
Športová hala RONDO s jej rekonštrukciou na 
hokejovú halu (s originálnou lanovo-väzníkovou 
konštrukciou prestrešenia);
1977–82 
Národné múzeum v Tripolise, Líbya;
1987–89 
Zdravotnícka fakulta Karlovej univerzity v Prahe;
1992–94 
Výstavný pavilón E na BVV.

Je treba sa zmieniť o viacerých ocenených 
súťažných návrhoch doma i v zahraničí. Napríklad 
súťažný návrh na radnicu v Amsterdame a radnicu 
v Toronte, opery v Bagdade, alebo súťažný návrh 
na Nové Egyptské Múzeum v Káhire. 
Profesor Ivan Ruller je významnou a uznávanou 
osobnosťou českej architektúry a vysokoškolským 
pedagógom, ktorému sa dostalo mnohých ocene-
ní nielen doma, ale i v zahraničí:
1968 Krajská cena A. Procházku za interiéry  
   Janáčkovej opery v Brne;
1993 Cena Vladimíra Karfíka BLOK-u za dielo,    
   Pavilón E na BVV;
1994 Zlatá medaila VUT v Brne za pedagogickú 
   činnosť;
1995 Cena mesta Brna za celoživotné 
   architektonické dielo;
   od 1997 člen Saskej Akadémie vied;
2011 Medaila II.stupňa za zásluhy v oblasti 
   umenia, udelená prezidentom ČR;
2004 Grand prix Obce architektů za celoživotné 
    dielo;
2016 Cena Vladimíra Karfíka BLOK-u za 
  zásadný prínos v urbanizme a architektúre. 

„V architektuře musí existovat něco jako pokora 
k místu," tvrdí Ivan Ruller. Životom a tvorbou je 
spätý predovšetkým s Brnom. Preto je kritický 
k mnohým urbanistickým návrhom v tomto mes-
te. Naopak vie vyjadriť obdiv a uznanie viacerým 
skvelým realizáciám, ktoré Brnu prinavracajú 
skvelú éru funkcionalizmu, ktorá ho preslávila. 
Aj jeho športové aktivity v mladosti, najmä ako 
úspešného rugbistu, mali veľký podiel na formo-
vaní jeho charakterových vlastností: humánnosti, 
skromnosti, čestnosti a pracovitosti. Pán profesor 
má veľa ďalších skvelých vlastností, ktoré sú 
vzorom pre každého, nielen v architektúre. A v pr-
vom rade je veľkou inšpiráciou najmä pre mnohé, 
i generácie jeho bývalých i dnešných študentov.
Ivan Ruller vždy prechovával k nám Slovákom 
veľmi úprimné a priateľské vzťahy. Ako dekan FA 
VUT, vedúci Ústavu a pedagóg v Brne pokračoval 

a upevňoval dobré vzťahy oboch našich škôl. 
Podieľal sa na odbornom a profesnom raste našej 
fakulty ako člen Vedeckej a umeleckej rady a mno-
hé roky ako predseda štátnicových komisií. 
Architekt a profesor Ivan Ruller v podvečeroch 
21. a 22. novembra t. r. v slávnej vile Tugendhat 
v širokom kruhu pozvaných priateľov a promi-
nentných hostí oslávil svoje 90. narodeniny. 
Dostalo sa mu od každého srdečného blahože-
lania k tomuto krásnemu životnému jubileu. 
Zo Slovenska si pozval zástupcov a priateľov 
z Fakulty architektúry STU v Bratislave, Spolku 
architektov Slovenska a BLOK SAS-u. V prvý 
podvečer, po úvode profesora Mojmíra Kyselku 
a osobnej prezentácie svojej tvorby ako prví 
gratulanti boli zástupcovia FA STU Bratislava, 
pani dekanka doc. Ľubica Vitková a prodekan 
prof. Robert Špaček. Jubilantovi za spontánne-
ho potlesku odovzdali Medailu Emila Belluša, 
ako najvyššie ocenenie fakulty, za dlhoročnú 
obojstrannú spoluprácu a prínos profesora 
Ivana Rullera v rámci rozvoja architektonického 
školstva.
Životné jubileum tohto významného brnenského 
architekta a pedagóga si verejnosť pripomenie 
vernisážou výstavy „Výber z prác Ivana Rullera“ 
vo vile Stiassny dňa 6. 12. 2016, ktorú poriadajú 
Národný pamiatkový úrad a Metodické 
centrum modernej architektúry v Brne. Výstava 
potrvá do 19. februára 2017.

Tak všetko najlepšie pán profesor Ivan Ruller 
do ďalšieho decénia!

– Ivan G ü r t l e r, BLOK-SAS.
Foto Ivan Ruller s dekankou: archív Vila Tugenhat

Foto Ivan Ruller v šiltovke: Dalibor Borák –

10. x kobd

Komplexná obnova bytových domov, ako znie 
oficiálny názov konferencie, zahájila koncom no-
vembra tohto roka už svoj 10. ročník. Záštitu nad 
podujatím prevzal generálny riaditeľ Štátneho 
fondu rozvoja bývania Ing. Juraj Kurňavka. 
V príjemnom horskom prostredí Vysokých Tatier 
v lokalite Podbanské sa v období medzi 23.–25. 
novembrom 2016 zišlo takmer 360 odborníkov 
z oblasti stavebníctva a architektúry. Témou to-
horočnej medzinárodnej konferencie bola Zelená 
úsporám energie pri kvalitnej obnove.
Podujatie bolo rozdelené do troch dní, počas 
ktorých prebehlo 8 sekcií. Siedma sekcia, ako 
je už tradičným zvykom a rutinou podujatia, 
patrila Fakulte architektúry STU so zastúpením 
pedagógov z Ústavu architektúry obytných budov. 
Garanciu nad sekciou prevzala už po desiatykrát 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
V sekcii, ktorej hlavnou problematikou sa v aktu-
álnom ročníku stala rezidencializácia obytného 
prostredia, vystúpili a diskutovali: doc. Bacová 
s témou Rezidencializácia – nový nástroj obnovy 
obytného prostredia. S užšou špecifickou proble-
matikou následne boli prezentované 3 príspevky: 
arch. Michal Czafík s témou Rehabilitácia soci-
álneho prostredia bytových domov, arch. Edita 
Vráblová s témou Zmena vizuálnej identity 
poloverejných priestorov rezidenčnej jednotky 

a arch. Branislav Puškár s témou Rezidencializácia 
parteru bytových domov.
Pri príležitosti 10. ročníka bola doc. Andrei 
Bacovej udelená pamätná cena za dlhoročnú 
odbornú spoluprácu, organizáciu a vedenie 
sekcie Architektúra a priamo z rúk prezidenta 
Združenia pre podporu obnovy bytových domov 
prof. Ing. Dušana Petráša, PhD. a výkonného 
predsedu Ing. Miroslava Vereša.
Na konferencii bolo prednesených spolu 46 prí-
spevkov, ktoré predostreli nové problémy a na-
stolili aktuálne témy z rôznych oblastí spojené 
s obnovou bytového fondu. Ako povedal na záver 
prof. Petráš: „Tešme sa spoločne na ďalší ročník!“

– Michal Czafík,
Ústav architektúry obytných budov FA STU,

Foto: Archív ÚAOB –

arch. Edita Vráblová

 zľava arch. Michal Czafík, arch. Edita Vráblová, arch. Branislav Puškár 
a doc. Peter Suchánek, Rehau

doc. Andrea Bacová, sprava prof. Dušan Petráš a zľava Ing. Miroslav Vereš
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