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cena dekana 
fa stu 
 redesigned a/alebo reloaded

V pondelok 11. februára 2019 popoludní sa foyer 
Fakulty architektúry STU zaplnil neobvykle 
hustým davom. Napriek tomu, že išlo o tradičné 
udeľovanie Ceny dekana za najlepšiu ateliérovú 
prácu, tento raz malo podstatne inú formu.
Hneď v úvode slávnostného podujatia jedna 
z moderátoriek konštatovala, že tých architek-
tonických cien je dáko priveľa. Je zaujímavé, že 
rovnaký argument použili pred troma rokmi aj or-
ganizátori ocenia Krištáľové krídlo, keď po ôsmich 
ročníkoch kategóriu Architektúra zrušili. Samotná 
obec architektov sa tiež opakovane usilovala 
o fúziu Ceny Dušana Jurkoviča a ceny SKA 
CE.ZA.AR. Moderátorka sa tak nevdojak dotkla 
merita veci – zvláštne ambivalentného vzťahu 
medzi verejnosťou a architektmi i samotnej 
architektonickej obce k verejnému oceňovaniu 
vlastnej práce. Táto rozpoltenosť pravdepodob-
ne stojí aj v pozadí snáh o zvýšenie atraktivity 
procesu oceňovania pre verejnosť, ktorá sprevádza 
všetky architektonické ceny na Slovensku. 
V praxi to potom často vedie k rozličnej miere 
teatrálnosti či estrádnosti zmienených podujatí. 
Z externého prostredia pochádzajúci moderátori 
robia čo môžu, ale prepojiť vnútornú odbornú 
diskusiu s tou verejnou sa im zväčša vôbec 
nedarí. Nazdávam sa, že tieto javy sú dôsledkom 
určitej neistoty architektonickej profesie, ktorá 
je neustále konfrontovaná s domnelým, alebo aj 
ozajstným, nedostatkom vážnosti a uznania zo 
strany klientov aj verejnosti. Nechceme tu však 
polemizovať o tom, či je, alebo nie je, architek-
tonických cien priveľa alebo či sú alebo nie sú 
estrádne, najmä keď medzi nimi niet rozdielu 
v hodnotovej orientácii a aj rozdiely v ich fungo-
vaní sú len minimálne. Práve naopak, chceme sa 
sústrediť na ceny pre študentov architektúry či 
dizajnu, ktorých zase až tak veľa nie je a ktorým 
sa medializácie či verejnej diskusie dostáva ozaj 
len poskromne.
Študentské práce si pritom pozornosť zaslúžia 
hneď z niekoľkých dôvodov. Ide o vyzdvihnutie 
tých najlepších študentov, teda budúcich archi-
tektov či dizajnérov, o zviditeľnenie kvalitných 
pedagógov a v neposlednom rade o propagáciu 
vzdelávacích inštitúcií. Je zrejmé, že tieto faktory 
zvažovalo aj vedenie FA STU, keď pristúpilo 
k redizajnu Ceny dekana za najlepšiu atelié-
rovú prácu. Túto iniciatívu tak treba hodnotiť 
nanajvýš pozitívne. Je skvelé, že študentské práce 
posudzovala nezávislá porota zložená z rešpekto-
vaných predstaviteľov profesie. To cenu okamžite 
posunulo z akademického na otvorené odborné 
podujatie. Punc cene dodala aj skutočnosť, že 
jednotlivé ocenenia odovzdávali ďalšie významné 
osobnosti z odborného prostredia. Vystúpenia 

viacerých z nich pritom súčasne ukázali akým 
zabávačským potenciálom architektonicko-
-dizajnérska komunita disponuje. Veď skvelé 
bonmoty Imricha Tužinského či „baťkovanie“ 
Martina Kusého patria k tomu najzábavnejšiemu 
a najcennejšiemu, čo môže také podujatie publiku 
ponúknuť.
Ocenené diela by mali byť obrazom výučby, 
potenciálu študentov aj akademickej obce FASTU 
a koniec koncov aj odrazom trendov v súčasnej 
architektúre a dizajne. Píšem mali by, lebo medzi 
oceňované sa mohli dostať len tie práce, ktoré do 
súťaže prihlásili. Obraz je teda trochu skreslený. 
Napriek určitej nevyváženosti úrovne ocenených 
prác v jednotlivých kategóriách, možno konšta-
tovať, že dva projekty odmenené Cenou dekana 
ex aequo, patria k tomu najlepšiemu, čo sa na 
fakulte v uplynulej sezóne urodilo. Za pozornosť 
pritom stojí aj skutočnosť, že ide o práce, ktoré sa 
zásadne líšia stupňom štúdia ich autorov aj spra-
covanou témou. Radikálne tak rušia stereotypné 
vnímanie potenciálu poslucháčov a ukazujú, že 
talent a tvorivé nasadenie nie je podmienené 
počtom rokov strávených na fakulte. Tematické 
zameranie dvoch ocenených projektov siaha od 
špecifického lokálneho problému po relatívne 
veľkú univerzálnu tému. Táto konfrontácia tak 
ponúka priestor aj na zamyslenie sa nad témami, 
ktorým sa poslucháči v rámci ateliérov venujú. 
V čom pramení atraktivita témy? Spočíva v exo-
tickosti zadania, jeho prepojení s praxou alebo je 
čisto vecou osobného marketingu pedagóga? Do 
akej miery dokáže prostredie fakulty reagovať na 
problematiku geograficky aj kultúrne vzdialených 
tém? Akú rolu zohráva v procese tvorby možnosť 
autentického kontaktu s témou zadania? Tieto 
otázky však rozhodne nemajú za cieľ spochybňo-
vať úroveň odmenených prác. Ani jednej z nich 
totiž nechýbala invencia a cit pre riešenie problé-
mu. Zamyslenie si zaslúžia aj metódy navrhovania 
a grafické spracovanie návrhov. Všetky práce spája 
veľmi podobný spôsob premýšľania o téme, ktoré 
vedie k podobnému typu riešení. Možno to spôso-
bil len výber prác v tomto ročníku ceny, respektíve 
preferencie poroty. Nazdávam sa však, že ide skôr 
o všeobecný jav, kde sa znižuje miera individuali-
zácie prejavu u jednotlivých poslucháčov fakulty. 
Na prácach tak nemožno vysledovať jedinečnosť 
študentovej osobnosti ani „vplyv“ vedúceho pro-
jektu v zmysle formovania metódy navrhovania či 
formálneho prejavu. V tejto oblasti však možno 
prinesie zmenu plánovaná reorganizácia výučby 
ateliérov. Majstrovské vertikálne ateliéry by mali 
klásť väčší dôraz práve na osobnosť vyučujúceho 
„majstra“. To bude možno produkovať aj zdravú 
rivalitu medzi jednotlivými ateliérmi, ktorú bude 
sprevádzať aj snaha po odlíšení sa.

káva 
s dekanom

V priateľskej atmosfére so šálkou kávy sa po 
rozbehnutí letného semestra 19. februára 2019 
do obeda uskutočnilo stretnutie študentov 
s dekanom prof. Pavlom Gregorom a prodekanmi. 
Zazneli tu viaceré témy, o ktorých dekan informo-
val a o ktorých sa následne rozbehla diskusia. 
Dekan Pavel Gregor informoval o:
> kreatívnom centre a jeho fungovaní a zapájaní 
študentov z viacerých odborov (grafikov, dizaj-
nérov, architektov, umelcov) do tohto projektu, 
i hľadaní študentov do kreatívneho tímu. I týmto 
spôsobom sa škola snaží, aby viac študenti 
pracovali samostatne a najmä, aby mali k dispo-

zícii coworkingové priestory. Dekan podotkol, 
že fakulta plánuje spoluprácu aj so súkromnými 
investormi, ktorí by mohli na vybudovanie týchto 
priestorov prispieť. Zároveň, že sa formuje tím, 
ktorý by mal toto kreatívne centrum i napĺňať 
odbornými prednáškami, diskusiami, jednoducho 
tvorivým a zaujímavým obsahom.
> o myšlienke prinavrátenia bufetu na FA STU, 
ktorá je v štádiu riešenia. Plánom je zriadiť bufet 
v priestoroch hospodárskej správy objektu vpravo 
na prízemí, ktoré by vyhovovali z hľadiska kapaci-
ty, či polohy pri knižnici, odkiaľ si môžu študenti 
odskočiť sa občerstviť. Je možné i vytiahnuť 
sedenia na medzipodestu. Z hľadiska prevádzky 
a zázemia považujeme tieto priestory, i pre prí-
padné akcie vo vestibule, za vhodné umiestnenie 
práve pre nový bufet.
> o možnosti darovať 2% z dane na Fond 
architekta Emila Belluša, ktorý bol opäť otvorený. 
Financie sa majú využiť napr. na financovanie 
nákladov na študentské výstavy, organizovanie 
kurzov pre študentov, či exkurzie.
> o zavedení vertikálnych ateliérov pre 4.-6.
ročník a objasnil jeho fungovanie. Ohľadom 
tejto témy sa vedie diskusia ako by mali presne 
fungovať. Dekan spomenul skúsenosti napríklad 
z FA ČVUT v Prahe, kde takéto ateliéry fungujú. 
Ateliér by mohol viesť jednotlivec, či tím ľudí. Ide 
o vhodné zvolený systém a nastavenie nielen po 
pracovnej, ale obsahovej a odbornej stránke.
> hovorilo sa o evalvácii predmetov, kde sa 
vyjadrovala prodekanka doc. Danica Končeková 
v diskusii so študentmi ku konkrétnym problé-
mom kategorizácie evalvácie pre cvičenia, ateliéry 
a prednášky a k nepresnosti ponúkaných mož-
ností hodnotenia. Medzi študentov išla prosba 
vedenia o to, aby si na záver semestra našli čas 
na hodnotenie predmetov, pretože ide o spätnú 
väzbu, podľa ktorej je možné upravovať čiastkové 
veci. Samozrejme, niektoré parametre a požiadav-
ky sú nastavené podľa akreditácie, ktoré sa môžu 
nastaviť opätovne pri novej akreditácii. No ak nie 
je spätná väzba od študentov je problém riešiť 
alebo meniť veci pružne.
> o riešení problému s wifi pripojením a novom 
poskytovateľovi tejto služby sa hovorilo tiež. 
Pripojenie na wifi sa má zlepšiť tak, aby problémy 
boli minimálne. Niektoré problémy, ktoré sú výni-
močné sa budú riešiť priamo s daným študentom. 
Je však potrebné hlásiť konkrétne problémy, naj-
mä ich pomenovať, aby ich bolo možné odstrániť.
> ohľadom dizajnérov sa diskutovalo práve 
o tom, či je možné zapojiť viac ľudí z praxe. Tu bol 
zmienený problém, že „kapacity“ v tomto odbore, 
ktoré slovenský dizajn má sú zväčša v zahraničí, 
čiže výber je obmedzený… Rozprávalo sa i o pred-

metoch, ktoré na dizajne sú, či je možné viac 
implementovať prax ako teóriu. Tu sa hovorilo 
o nastavení v rámci spolupráce medzi fakulta-
mi (napr. ako fungovalo, či funguje prepojenie 
FA – SjF) a bezpečnosťou a pod. 
Zazneli otázky od študentov:
Neplánuje sa rekonštrukcia hygienických 
zariadení?
Dekan informoval o plánovanej rekonštrukcii. 
Na fakulte je vnímané, že je to potrebné spraviť. 
V rozpočte sa na toto nachádzajú i peniaze. Aj 
keď sa jedná o na prvý pohľad neviditeľné časti 
budovy je potrebné to v dohľadnej dobe spraviť.

Je možnosť, že sa obnoví šatňa?
V rámci budovy je snaha hľadať a vytvárať vhodné 
pracovné prostriedky pre prácu študentov. Mali 
by vzniknúť ateliéry na prácu, kde by mohli byť 
práve umiestnené skrinky pre študentov. Alebo by 
mohli byť skrinky umiestnené na chodbách, kde 
by si mohli študenti nechať svoje veci, pomôcky, 
či materiál na modely a pod.

Študenti by sa chceli na internáte učiť spolu, 
ale nemajú na to podmienky. Je možné to 
zabezpečiť?
Podľa riaditeľky ŠD N. Belojanisa Štefánie 
Černokovej by mala byť jedna rysovňa na tieto 
účely od 1.4. 2019 sprístupnená. Aj kvôli týmto 
problémom chceme zriadiť kreatívne centrum, 
aby študenti ostávali na škole a v nej pracovali, či 
doslova žili. Aby neprichádzali len na výučbu.

Možnosť aktívneho nahrávania prednášok?
Dekan hovoril o tom, že by sa tento model výučby 
dal presadiť pod podmienkou, že všetci vyučujúci 
budú súhlasiť s nahrávaním a natáčaním. Za 
úvahu by stál aj modelový pokus na niekoľkých 
predmetoch a overiť záujem študentov o takéto 
prednášky formou podobného e-learningu alebo 
tutoriálom, ktoré by sa dali integrovať do výučby 
ako základný podklad k prednáškam. 

Kristína Kalašová a Martin Dubiny

Spolupráca školy s Metropolitným inštitútom 
v Bratislave?
Dekan informoval o uzavretí dohody o spolu-
práci medzi fakultou a Urbánnym inštitútom 
v Bratislave a do budúcnosti hovoril o pláne 
uzatvoriť dohodu o spolupráci s Metropolitným 
inštitútom. Tiež sa uzatvárajú aj dohody o spo-
lupráci s mestskými časťami a rámcové dohody 
o spolupráci s vybranými investormi. Prvé bolo 
podpísané Memorandum o spolupráci s Mestskou 
časťou Staré Mesto.

prodekan arch. Peter Morgenstein 

prodekanka doc. Danica Končeková a prodekan Ján Legény

prodekan arch. Peter Morgenstein a dekan prof. Pavel Gregor

< dekan prof. Pavel Gregor vedenie FA STU  >

prodekan Ing. Michal Brašeň a prodekanka 
doc. Danica Končeková  

Prof. Pavel Gregor sa prihovára obom víťazom Ceny dekana ex aequo. 

Zo stupňa víťazov prehovorili Bc. Minh Hoang Le Tony a Tomáš 
Perďoch.

doc. Peter Daniel, prof. Ivan Petelen a prof. Imrich Tužinský

prof. Pavel Gregor, doc. Danica Končeková, arch. Štefan Polakovič 

Prof. Pavel Gregor odovzdáva Cenu dekana 2017/18 
študentovi Bc. Minh Hoang Le Tonymu. 

prof. Pavel Gregor
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ID: Čo bolo pri navrhovaní pre Vás 
najťažšie?
TP: Celkovo si v procese návrhu nespomínam na 
žiadne ťažkosti. Koncept bol v zásade jasný od 
začiatku. Pod vedením doc. Máriusa Žitňanského 
prebiehali ateliérové konzultácie v príjemnom 
duchu, čo bol asi aj jeden z dôvodov dobrého 
výsledku.

ID: Ako sa pozeráte na Cenu dekana ako 
študentskú súťaž a čo pre Vás znamená toto 
ocenenie?
TP: Udelenie Ceny dekana ma osobne veľmi pre-
kvapilo, ba priam až zaskočilo. Myslím, že cena je 
teraz veľkou motiváciou pre študentov. Podporuje 
dôraz, kladený na ateliéry navrhovania a vplyv 
pedagóga na budúceho architekta, dizajnéra. 
Radosť z ceny u mňa prichádza postupne, ako 
plynie čas o to väčšmi si ju vážim. Aj táto cena 
môže povzbudiť prevažne starších študentov 
na škole k vytvoreniu mnohých perspektívnych 
návrhov dobrej architektúry. A ja som dostal cenu 
za ateliérový projekt iba z druhého ročníka. O to 
väčšie ĎAKUJEM. 

A tu sú odpovede Minh Hoang Le Tonyho: 

ID: Čo považujete za najväčší prínos Vášho 
riešenia pre vymedzenú lokalitu?
MHLT: Pristupujem ku každému návrhu holis-
ticky. Konkrétne pri tomto projekte som však 
viac rozmýšľal nad globálnym spoločenstvom 
a jeho spolužitím. Prínos by bol teda začlenenie 
tejto úvahy do projektu a jej architektonická 
interpretácia.

ID: Čo bolo pri navrhovaní pre Vás 
najťažšie?
MHLT: Najťažšie je simulovať život a vnímanie 
obyvateľa a „zorchestrovať“ (skomponovať) pre 
neho zmysluplný priestor. Je to zároveň najväčšia 
radosť.

ID: Ako sa pozeráte na Cenu dekana ako 
študentskú súťaž a čo pre Vás znamená toto 
ocenenie?
MHLT: Nebol som šokovaný, lebo som ani 
nevedel pochopiť ten pocit, aký som mal. Význam 
ceny bol väčší ako to môj intelekt vedel spraco-
vať. Postupne mi však dochádza jej dôležitosť. 
Momentálne tomuto oceneniu rozumiem ako 
úrovni alebo levelu, na ktorý by som sa mal 
vypracovať. Cena ma núti tvrdšie pracovať a pre-
konávať sa. Rozlišujem pojem učiteľ a pedagóg 
a hovoril som to už aj naživo, ale možnosť držať 
v ruke trofej mi umožnili učitelia, s ktorými som 
tu trávil semester za semestrom. Dúfam, že si 

všetci pedagógovia na našej škole uvedomujú 
svoj význam a vplyv, ktorý na nás študentov majú, 
a teda aj dôvod, prečo byť niekomu učiteľom.
Študentom a kolegom, by som rád odkázal, že 
najlepší aspekt na našej škole je jej podoba 
v budúcnosti, na ktorej sa už každý z nás podieľa. 
Okrem vĺn kritiky je podľa mňa súťaživosť, ale 
priateľská, ešte lepším z nástrojov na tvarovanie 
renomé a prestíže našej školy. FA STU je moja 
Alma mater a som rád, že som mohol doteraz 
lietať po jej chodbách a pristávať v jej učebniach 
(a najmä v knižnici). Ďakujem.

V ďalších kategóriách boli odmenení študenti: 
Cena prof. Vladimíra Karfíka: Tomáš Perďoch,
Odmena prof. Vladimíra Karfíka: Lujza Hostačná 
a Paulína Homolová,
Cena prof. Vojtecha Vilhana: Katarína Nagyová,
Odmena prof. Vojtecha Vilhana: Kornélia 
Lincéniová a Ivona Čapičíková,
Cena prof. Vladimíra Chrobáka: Minh Hoang Le,
Cena prof. Emanuela Hrušku: David Repiský 
a Matúš Fornadeľ,
Odmena prof. Emanuela Hrušku: Ján Vidiš, 
Andrej Vojtko, Kristína Macharová a Zuzana 
Michalíková,
Cena prof. Alfréda Piffla: Tomáš Novák a Peter 
Šomody, 
Odmena prof. Alfréda Piffla: Natália Šimeková, 
Bohdan Hollý a Matej Matia,
Odmena doc. Milana Kodoňa: Natália Šimeková 
a Bohdan Hollý,
Cena za dizajn: Vladimíra Maťašeová,
Odmena za dizajn: Marek Bartoš a Paulína 
Kvaššayová, 
Srdečne gratulujeme všetkým oceneným!

Počas slávnostného odovzdávania za prospešnú 

–ID – 
Časť ocenených prác autorov Tomáša Perďocha a Bc. Minh 

Hoang Le Tonyho.
Foto z odovzdávania Matej Kováč. 

Ostatný ročník odovzdávania Ceny dekana FA STU 
ukázal obrovský ľudský aj priestorový potenciál 
fakulty. Plný foyer bol nepochybne odmenou 
aj pre tím organizátorov a súčasne povzbude-
ním, aby v tejto iniciatíve vytrval. Pri každom 
takom podujatí sa tiež ukazuje, akým skvelým 
priestorom fakulta disponuje. Je úžasné, keď ho 
obsadzujú podujatia, ktoré spájajú osadenstvo 
fakulty a sú atraktívne aj pre verejnosť. Verím, že 
pri nastúpenom trende bude nasledujúca Cena 
dekana nielen redesigned ale aj reloaded.

Henrieta Moravčíková

Cenu dekana ex aequo za akademický rok 
2017/18 získali dvaja študenti: Tomáš Perďoch 
za Administratívne centrum Pamiatkového úradu 
pri Červenom moste v Bratislave pod vedením 
doc. Ing. arch. Mária Žitňanského, PhD. a Bc. 
Minh Hoang Le Tony za Rezidenčnú zónu 
Dubaj pod vedením Ing. arch. Vladimíra Haina, 
PhD. Oboch ocenených študentov sme sa opýtali 
ohľadne prác aj čo sa týka ceny. Tomáš Perďoch 
odpovedal takto: 

ID: Čo považujete za najväčší prínos Vášho 
riešenia pre vymedzenú lokalitu?
TP: Za najväčší prínos koncipovaného návrhu 
považujem vytvorenie nadštandardného priesto-
rovo-funkčného riešenia. Ohľadom urbanistické-
ho riešenia a osadenia objektu na vymedzenom 
zvyškovom pozemku boli pri návrhu zohľadnené 
viaceré významné kritéria. Jedným z najdôležitej-
ších bolo ponechanie zvyšku zelenej plochy a jej 
využitie ako rekreačno-oddychového priestoru so 
spoločenským charakterom. Ostatné aspekty sa 
snažia odpovedať na otázky zahusťovania výstav-
by, na overenie koncepcie a kompozície jestvujú-
ceho objektu či čiastočnú reorganizáciu doteraz 
nefunkčného priestorovo-dispozičného riešenia.

činnosť pri inštalácii a organizácii ceremoniálu 
Ceny dekana získali ďakovné listy študenti Marián 
Kolimár, Alexander Kupko, Jaroslav Križánek, 
Alexandra Müllerová, Soňa Veselovská a Michal 
Hybský.

Administratívne centrum Pamiatkového úradu v Bratislave, 
autor návrhu Tomáš Perďoch, Cena dekana 2017/18

Rezidenčná zóna, Dubaj, autor návrhu Minh Hoang Le, Cena dekana 2017/18

prodekan arch. Ján Legény

prof. Ivan Petelen a prof. Pavel Gregor

zľava prezident SAS arch. Juraj Herman, doc. Ľubica Vitková 
a Ing. Miloš Blanárik z PSS 

prodekanka doc. Danica Končeková a  prof. Henrieta Moravčíková

arch. Michal Bogár, doc. Peter Daniel a doc. Michal Hronský

Ing. Miloš Blanárik, arch. Pavel Paňák a arch. Martin Kusý
(od chrbta) 

arch. Jan Kristek, dekan FA VUT Brno
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zimná noc 
architektúry 
2019
V jeden februárový štvrtkový podvečer, keď už 
bolo vo vzduchu cítiť jar, otvorila svoje brá-
ny Fakulta architektúry STU s organizátormi 
z občianskeho združenia Archtung, aby dali 
nahliadnuť do zákutí fakulty a všetkým záujem-
com o architektúru, urbanizmus a dizajn. Budova 
fakulty sa zmenila na galériu plnú vystavených 
študentských ateliérových prác s ambíciou ukázať 
odbornej a širokej verejnosti výsledky zadaní, 
vytvorených za posledný semester. No program 
bol oveľa bohatší. 
Zimnú Noc architektúry 14. februára 2019 
na Valentína otvoril vo foyeri dekan FA STU 
prof. Pavel Gregor, ktorý všetkých privítal a po-
vedal, že Noc architektúry je už niekoľko rokov 
úspešné podujatie, ktoré prináša nielen prehľad 
o tom, čo sa na fakulte robí, ale aj informá-
cie o úspešných absolventoch a zaujímavých 
projektoch. Privítal tiež jedného z úspešných 
absolventov našej fakulty, architekta Matúša 
Valla, ktorý bol pred dvomi mesiacmi zvolený za 
primátora Bratislavy. Primátor Matúš Vallo sa 
vyjadril veľmi pozitívne k podujatiu a spomenul, 
že sám má s ním skúsenosť, lebo na našej Alma 
mater viackrát „žúroval“, alebo prezentoval svoje 
projekty. Za organizátorov Archtung program Noci 
architektúry v krátkosti predostrela architektka 
Elena Šoltésová. 

Okrem prehliadky ateliérových prác si bolo možné 
pozrieť výstavu Ceny dekana aj s jej víťaznými 
prácami. Na programe boli tiež 15 minútové pre-
zentácie v aule. Predstavil sa kolektív architektiek 
a sociologičiek SPOLKA (KE), ktoré priblížili svoje 
projekty ako Plán pre Košice, Mestoláska a ďalšie 
aktivity, zaoberajúce sa urbanizmom a angažo-
vaním verejnosti do tvorby miest. Protagonisti 
projektu Brnenský architektonický manuál (BAM) 
nám zase odprezetovali interaktívny spôsob ako sa 
dá prezentovať architektúra mesta pre návštev-
níkov. Pre milovníkov designu bola predstavená 
ateliérová spolupráca s firmou CURAPROX a tiež 

pravidelný formát komunitných stretnutí Service 
Design Drinks #4 na tému Prečo potrebujú lepšie 
služby komunitu. 
Tradične aj tento rok boli vyhodnotené všetky vy-
stavené ateliérové práce z posledného semestra. 
Najlepšie projekty v kategóriách – architektúra, 
urbanizmus a dizajn vyhodnotila nezávislá porota 
zložená z odborníkov zo slovenskej a zahraničnej
praxe a vybrala tie najlepšie, ktoré nominovala 
na Cenu CHEDDAR. Súčasťou podujatia bolo 
aj udeľovanie tejto študentskej ceny. V archi-
tektúre zvíťazila Paulína Homolová, cenu 
získala za Polyfunkčný objekt na Šancovej. Za 
Transformáciu Dimitrovky vyhrali v urbanizme 
Bc. Barbora Gunišová a Bc. Dominik Haviar. 
A v dizajne vyhral za Identitu materiálu NUATAN 
Michal Melíško. 
V priestoroch zrekonštruovanej kotolne na FA sa 
okrem výstavy dizajnérskych prác uskutočnila 
populárna tradičná platforma Pechtle Mechtle 
– s témou DESIGN STUBA Success Stories, kde 
sa predstavili absolventi Ústavu dizajnu, ktorí sa 
úspešne uplatnili v automobilovom priemysle.
Inštalácie vo foyeri a plagáty sú tiež jednou 
z dôležitých výtvarných súčastí Noci architektúry, 
ktoré prezentujú kreatívnu stránku podujatia. Čo 
sa týka inštalácie, balóniky boli aj v roku 2013. 
No keď som sa pred začiatkom rozprávala s jed-
ným z tímu Archtung, Thomasom Ivanovom, ten 
povedal, že napriek tomu, sa pre balóny rozhodli 
opäť, že mali vtedy úspech, inštalácia sa rýchlo 
rozobrala a balóny lietali aj po meste. Rozdiel 
v oboch inštaláciách bol tiež v tom, že vtedy bola 
pod stropom vlna z balónov a teraz bola plocha. 
Je to tiež vďačný prvok, veď balóny máme všetci 
radi od mala, rovnako ako architektúru aj sviatok 
Valentína.
Naťahujúce sa ruky sú motívom, ktorý sa ťahá 
umením po stáročia. Snáď najznámejšími sú ruky 
od Michelangela na renesančnej freske na strope 
Sixtínskej kaplnky a stvárňujú dotyk Adama 
a Boha. Noc architektúry mala tento rok plagát, 
kde sa objavil tento nežný motív rúk na dotyk na 
pozadí gridu orezávacej dosky. Dotyk je večnou 
témou lásky, lásky k niekomu, ale aj lásky k niečo-
mu a v tomto prípade dotyk interpretoval aj puto 
k architektúre.

architektúra je láska
Každý, kto sleduje architektúru vie, že v súčasnej 
architektúre je MVRDV neprehliadnuteľná entita. 
Ich originálne a premyslené koncepty patria 
medzi to najlepšie, čo dnes svetová architektonic-
ká špička ponúka. Architektonický ateliér MVRDV 
založili v roku 1991 absolventi architektúry z TU 

Delftu – dvaja architekti a jedna architektka 
Winny Maas, Jacob van Rijs a Nathalie de Vries 
v Rotterdame v Holandsku. A na fakulte sme už 
mali tú česť zoznámiť sa s ich tvorbou, pretože 
to bolo na deň presne, čo na Fakulte architektúry 
pred siedmimi rokmi prednášala Nathalie de 
Vries, jedna z trojice zakladateľov. Jan Knikker má 
bohatú novinársku prax a pre MVRDV začal praco-
vať v roku 2008 a dnes je partnerom pre stratégiu 
a rozvoj. Jednou z jeho najnovších publikácií je 
kniha MVRDV Buildings a aj jeho zásluhou sa 
svetová architektonická kancelária s pobočkami 
v Rotterdame, Paríži a Shanghai rýchlo rozširuje 
na nové trhy a zameriava sa tak na nadčasové 
riešenia globálnych problémov prostredníctvom 
architektúry a urbanizmu.
Prax MVRDV sa celosvetovo orientuje na riešenie 
súčasných architektonických a urbanistických 
problémov. Ich práce nie sú vyhranené a predsta-
vujú projekty od obrovských rozmerov až po drob-
nú architektúru a rozmanito komunikujú s okolím. 
MVRDV prináša širokospektrálne vedomosti 
a skúsenosti, pretože ich projekty a koncepty 
nemajú hranice, ich architektúra vychádza vždy 
z kontextu okolia. Podmienky každého zadania, 
rôzne obmedzenia a komplikované situácie 
v mieste projektu dôkladne študujú, vstrebávajú 
a skúmajú, až kým nenájdu to najlepšie riešenie. 
Priania, normy a podmienky transformujú do 
tvarovo organizovaného diagramu, ich proces 
navrhovania je naozaj po každej stránke prepraco-
vaný. Metóda návrhu je založená na vysokej miere 
spolupráce a na rozsiahlom výskume, ktorý zahŕňa 
klientov, zainteresované strany a odborníkov 
z mnohých oblastí od začiatku tvorivého procesu. 
Výsledkom sú jedinečné, kontextuálne projekty, 
ktoré umožňujú rozvoj k lepšej budúcnosti. 
Asi sa celkom už dnes nedá hovoriť o ateliéri 
v klasickom zmysle slova, pretože, ako sa Jan 
Knikker zmienil, firma dnes zamestnáva 250 ľudí, 
má za sebou 850 projektov a jej diela sú v 46 kra-
jinách a na šiestich kontinentoch. Prednášku 
Jana Knikkera uviedol Veľvyslanec holandského 
kráľovstva, jeho excelencia Henk Cor van der 
Kwast, ktorý sa o.i. zmienil o tom aká je dnes 
architektúra dôležitá, že ho k architektúre viaže 
špeciálne puto, lebo jeho otec bol architekt a aj 
o tom, že Bratislava má dnes lepšiu perspektívu, 
lebo primátorom sa stal architekt. 
A potom už nasledoval zlatý klinec programu na 
Noci architektúry. Pod názvom Architektúra je 
láska Jan Knikker prednášal o vybraných dielach 
a aktivitách MVRDV. Tvoríme šťastné a dob-
rodružné miesta – to je tvrdenie, ktoré sa objaví 
hneď po otvorení webových stránok MVRDV. 
A pod ním je Inovatívna, sociálna, zelená, realis-

tická, pozoruhodná architektúra na zmenu sveta. 
Jan Knikker spomenul nasledujúce projekty. 
Výskumný inštitút The Why Factory bol zalo-
žený a je vedený členmi MVRDV a Technickou 
univerzitou v Delfte. Pretože fakultná budova 
12. mája 2008 zhorela, na vybudovanie nového 
miesta sa naskytol v dôsledku ekonomickej krízy 
objekt blízko centra v Delfte. Pre celú fakultu 
a inštitút bol príliš malý, a tak MVRDV navrhli 
dočasné rozšírenie v pragmatickom duchu – za-
strešenie dvoch vnútorných nádvorí. Inštitút bol 
v dôsledku limitovaného rozpočtu umiestnený vo 
východnom átriu, kde vznikla tribúna oranžovej 
farby, ktorá zdôraznila jeho nezávislosť. Prízemie 
tribúny poskytuje priestor pre konferencie 
a prednášky, na prvom podlaží sú kancelárie 
vedeckých pracovníkov a na najvyššom poschodí 
je ďalšia zasadacia miestnosť inštitútu. Okrem 
prednášok a projekcií môže byť tribúna využívaná 
ako neformálne pracovné miesto, ale aj na výsta-
vy a spoločenské udalosti.
Štvrť Bjørvika v centre Osla prešla od konca 
deväťdesiatych rokov 20. storočia rozsiahlymi 
zmenami, ktoré územie rozvinuli, ale zredukovali 
autá. Z kedysi rušnej autostrády vznikol down-
town s výškovými budovami a nábrežím. V roku 
2003 sa v blízkosti vlakovej stanice uskutočnila 
urbanistická súťaž, zvíťazili MVRDV spolu s dvo-
mi miestnymi ateliérmi Dark a a-lab. Ich projekt 
s názvom Bjørvika Barcode územie rozdeľuje na 
dlhé pásy, na ktorých postupne začali vyrastať 
obytné a kancelárske veže o rozlohe cca štvrť 
milióna m2. Tri veže vlastní najväčšia nórska 
finančná spoločnosť DNB Nor, ktorá si sem 
skoncentrovala svojich dvetisíc zamestnancov 
rozptýlených po svete. Hlavné sídlo spoločnosti 
Barcode komplex je vyskladané zo šesťmetro-
vých obrovských hranolov, ktoré predstavujú 
38 500m² kancelárskych priestorov, kde každý zo 
sedemnástich nepravidelne odstupňovaných pod-
laží vytvára zákutia s vonkajšími záhradami o plo-
che 1600 m², so zasklenými vnútornými terasami 

(520 m²) a podzemným prepojením (3 000 m²) 
s dvomi bankovými objektmi od a-lab a Dark. 
Béžová fasáda z lícového muriva s presklenými 
časťami symbolizuje stabilitu aj transparentnosť 
modernej banky. Parterom prechádza pasáž, ktorá 
je súčasťou vstupu, ale aj verejnosti prístupnou 
umeleckou galériou.  
Mestská tržnica v Rotterdame sa stala ikonickou 
architektúrou, pripomínajúcou víťazný oblúk 
„konzumu“. Nové holandské zákony z hygienic-
kých dôvodov požadujú, aby sa tradičné rybie 
a mäsové trhy konali v zastrešených priestoroch. 
Tržnica je navrhnutá nad 1200 parkovacími 
miestami a zastrešuje reštaurácie a obchody 
s potravinami, bývanie – 228 bytov, voľnočasové 
aktivity, ktoré sú integrované tak, aby vyťažili 
maximum zo synergie týchto funkcií. Dvoranu 
zastrešuje oblúk súkromných bytov, čo umož-
nilo súkromnej investícii podieľať sa na tvorbe 
verejného priestoru. Kryté námestie pod oblúkom 
je počas dňa tržnicou a večer slúži reštauráciám. 
Flexibilná zavesená sklenená fasáda umožňuje 
maximálnu transparentnosť a je najväčšia svojho 
druhu v Európe. Monotónnu šeď z vnútornej 
strany ozvláštňuje viac než hektárová maľba „roh 
hojnosti“ dvojice Arna Coenena a Iris Roskam, stal 
sa najväčším umeleckým dielom v Holandsku. 
Slávnostné odhalenie diela 1. októbra 2014 sa 
stalo národným sviatkom a zúčastnila sa ho aj 
holandská kráľovná Maxima. Už v prvý rok tržnica 
prilákala viac než osem miliónov návštevníkov 
čím prekonala aj Guggenheimovo múzeum 
v Bilbau.
Krištáľová ulica v Amsterdame, ulica P.C. 
Hooftstraat patrí k najdrahším nákupným zónam 
v celom Holandsku. V záplave luxusných značiek 
treba zaujať. V dvojdome s číslom 94–96 sídli 
značka Chanel, ktorá sa rozhodla pre radikálnu 
prestavbu, keď spodnú časť fasády z lícového 
muriva nahradili sklenenými tehlami. Sú spájané 
priehľadným lepidlom, vytvrdeným UV žiarením. 
Na vývoji tvárnic a technológii spájania sa podie-
ľali benátske sklárne a TU v Delfte. Podľa autorov 
sa v projekte snúbi holandská stavebná tradícia 
so súčasnou medzinárodnou architektúrou, ktoré 
reprezentuje napodobenina miestnej historickej 
fasády pre globálnu značku. Smerom nahor sú 
tvárnice nahradzované klasickými. Obchody sú na 
štyroch poschodiach a na ďalších sú byty. 
The Book Mountain/ Hora kníh v presklenej 
pyramíde na námestí mesta Spijkenisse stojí 
oproti kostolu na námestí. Je to nová knižnica, 
ktorá podporuje radosť z čítania. V 10% negra-
motnej komunite robí osvetu a pozýva ľudí čítať. 
Stohovanie rôznych funkcií prináša pyramídovú 
podobu. Budova slúži ako referenčný príklad pre 

udržateľné technológie. Okrem knižnice sú v bu-
dove aj centrum environmentálneho vzdelávania, 
šachový klub, auditórium, zasadacie miestnosti, 
obchodné kancelárie a obchodné priestory. 
MVRDV v štvrti navrhli aj 42 sociálnych bytových 
jednotiek, parkovanie a verejný priestor. 
Nasledovali ďalšie projekty ako At Valley/ V údolí 
v Amsterdame, polyfunkčná štruktúra s kaská-
dovitými terasami o rozlohe 75 000 m2, alebo 
Bastide-Niel víťazný návrh územného plánu na 
transformáciu 35 ha bývalých kasární a koľajísk 
v centre Bordeaux ako bezprecedentný príspe-
vok k európskemu urbanizmu, alebo Múzeum 
Boijmans van Beuningen v Rotterdame je verejný 
umelecký sklad a ponúka okrem obrovského 
množstva ukladacieho priestoru pre umenie 
výstavné haly, strešnú záhradu a reštauráciu. 
Verejnosť môže vidieť, čo sa deje v zákulisí 
v múzeu, a súkromní umelci si sem budú môcť 
uskladniť svoju vlastnú zbierku za ideálnych 
múzejných podmienok. Reflexný okrúhly objem 
budovy odráža okolie. 

Keď si človek pamätá projekty, o ktorých Jan 
Knikker hovoril a preštuduje si ďalšie, ohúri ho 
nielen kvantum informácií, pochopí, že výnimoč-
ný prístup MVRDV už svet k lepšiemu zmenil, 
mení a bude meniť naďalej. Architektúra, ktorú 
vytvárajú MVRDV vždy pozdvihuje existujúce 
prostredie. Aj preto žne po celom svete záujem 
a úspech opodstatnene. Každý, kto si nechal 
uniknúť prednášku kvôli iným radostiam, alebo sa 
jednoducho nedostal do auly, škodoval, prednáš-
ka Jana Knikkera bola totiž vyvrcholením večera.

Irena Dorotjaková, použité zdroje:  
https://www.mvrdv.nl/projects, 
https://www.archiweb.cz/mvrdv

Foto z podujatia Matej Kováč.

inštalácia z balónov

tím Archtung

Jan Knikker, MVRDV >

Dekan Pavel Gregor otvoril Noc architektúry 2019. 

arch. Elena Šoltésová a primátor Bratislavy, arch. Matúš Vallo

arch. Elena Šoltésová a prof. Pavel Gregor

Design Drinks #4

o brnenskom architektonickom manuáli (BAM) >

Peter Oláh vpravo - úspešný v transport dizajne

o porjekte Spolka Košice >

naši dávnejší absolventi

< Henk Cor van der Kwast, jeho excelencia veľvyslanec 
Holandského kráľovstva v SR

Cheddar za architektúru Polyfunkčného objektu získala 
študentka Paulína Homolová, cenu jej odovzdal arch. Lukáš 
Kordík. 

Cheddar za dizajn získal za Identitu materiálu Nautan Michal 
Melíško, cenu mu odovzdala dizajnérka Ľubica Segečová. 

arch. Elena Šoltésová a arch. Andrej Oláh >

Ing. Oľga Miháliková z SKA

o projekte Cupraprox
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o rodinných domoch, 
výskume a úabb
s andreou bacovou

Doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. vedie Ústav 
architektúry obytných budov od roku 2011. 
Zaoberá sa problematikou architektúry obytných 
budov a v rámci nej intenzívne rodinnými doma-
mi. Téma jej profesionálnym životom rezonuje 
nielen ako u architektky, ale aj ako u autorky 
viacerých publikácií na tému individuálneho bý-
vania, ktoré vychádzali periodicky vyše 10 rokov, 
tiež ako autorky výstavy Slovenský rodinný dom 
1989–2005, či ako garantky študentskej súťaže 
Rodinný dom očami mladých architektov. 
V roku 2010 sa stala šéfredaktorkou časopisu 
ARCH, ktorý tiež pravidelne reflektuje aj tento 
dôležitý segment súčasnej slovenskej architektú-
ry. Nezanedbateľný je jej vklad ako pedagogičky, 
kde úspešne doviedla k absolutóriu 23 diplo-
mantov. Ako vedúca Ústavu architektúry 
obytných budov koordinuje vyučovanie obytnej 
architektúry a vedie dôležité granty. Ústav archi-
tektúry obytných budov poskytuje študentom 
tie najpodstatnejšie poznatky, ktoré sú základom 
vyučovania architektúry vôbec. Na tento základný 
sumár vedomostí študenti ďalej nadväzujú 
vo vyšších ročníkoch a rozvíjajú ich v rôznych 
zadaniach pri navrhovaní iných druhov budov. 
Na ústave, pod jej vedením, riešili s rakúskymi 
kolegami medzinárodný grant Regiogoes 
zameraný na zlepšenie obytného prostredia (obec 
Zurndorf a Devínska Nová Ves). S kolegami Editou 
Vráblovou a Branislavom Puškárom vydala knihu 
Nové modely bývania a na jeseň v roku 2016 vy-
dala dvojjazyčnú monografiu Slovenský rodinný 
dom 2000–2015. 

ID: V poslednom období sa Vaša energia 
intenzívne sústredila na vydanie knihy a na 
vytvorenie výstavy moderných slovenských 
rodinných domov, ktorá začala svoju púť 
v Galérii Umelka na jeseň 2017 v Bratislave 
(na FA STU, november 2017 a v Zichyho pa-
láci, december 2017) a potom pokračovala 
ešte na ďalších miestach doma aj v zahrani-
čí. Ako sa to celé vyvinulo? 

AB: Stav individuálneho bývania na Slovensku 
sledujem dlhodobo. Témou rodinných domov sa 
zapodievam intenzívne už od roku 2000. V tomto 
období po „revolúcii“ ma veľmi hnevalo, ako 
veľa gýčových domov sa stavalo a chcela som 
nejako prispieť k tomu, aby sa to zmenilo. Ešte 
vo vydavateľstve Archpress sme začali každý rok 
vydávať publikácie, ktoré mapovali kvalitné rodin-
né domy. Každý rok to bolo tak 10–12 rodinných 
domov. Postupne sa ich nazbieralo päťdesiat, 
neskôr stopäťdesiat. A potom, keď som začala 
pôsobiť tu na fakulte, tak som sa výskumu začala 

serióznejšie venovať. No a pretože som tie domy 
z veľkej väčšiny aj osobne navštívila, vedela som 
veľa o ich vzniku, o ich charaktere, ale aj o ich 
architektoch, začalo ma lákať, aby som tieto ma-
teriály ucelenejšie spracovala. Nakoniec, na túto 
tému som urobila aj habilitačnú prácu. Vlastne to 
úplne prirodzene vyústilo, že som sa problema-
tike rodinných domov vôbec venovala a venujem 
hlbšie doteraz.
Ponuku na vydanie knihy zameranej na rodinné 
domy som dostala od vydavateľstva Eurostav, 
ale pretože sme chceli urobiť reprezentatívnu 
knihu, ktorá je trvalou súčasťou každej knižni-
ce, bolo potrebné ju dofinancovať aj z grantov 
a iných zdrojov. Plán bol zmapovať pätnásť 
rokov slovenského rodinného domu, ale tak, aby 
bola kniha prístupná aj zahraničným čitateľom. 
Z toho dôvodu sme urobili aj anglickú mutáciu. 
Materiály na knihu som si reálne chystala asi rok 
a to leto pred jej vydaním som sa práci venovala 
najintenzívnejšie. V lete máme my pedagógovia 
najviac času a tak som ho prakticky celé presedela 
na terase pri počítači a písala a musím povedať, 
že ma to veľmi bavilo. Kniha vyšla na jeseň v roku 
2016 a mala som na ňu veľmi priaznivé ohlasy. 
A tak som si podala grant s cieľom urobiť ešte aj 
výstavu. Medzičasom sa mi ozval aj kolega archi-
tekt z Kanady, s ktorým som v roku 2007 urobila 
prvú výstavu o slovenských rodinných domoch 
prezentovanú aj v Kanade na Veľvyslanectve SR 
v Ottawe. Vtedy ma oslovili v Ottawe žijúci naši 
architekti, že by chceli priniesť do Kanady niečo 
o súčasnej slovenskej architektúre. No a v súvis-
losti s predchádzajúcimi skúsenosťami a prí-
pravou knihy mi napadlo, že by sme na základe 
knihy urobili aj výstavu a mohli ju po jedenástich 
rokoch od prvej výstavy zopakovať aj v Kanade. 
Inak, takáto výstava na veľvyslanectve sa plánuje 
a pripravuje minimálne rok až dva vopred, a tak 
hneď, keď som získala grant som sa snažila získať 
aj prísľub veľvyslanca, že výstava tam bude môcť 
byť. Nakoniec sa to všetko podarilo!
V knihe je predstavených šesťdesiat šesť rodin-
ných domov, to množstvo som si pre výstavu 
nevedela predstaviť, bolo to priveľa, tak som 
z nich vybrala polovicu. Prvá výstava bola 
otvorená na jeseň 2017 v Umelke. Vymyslela som 
si to tak, že výstavné postre sme tlačili dvojmo, 
jednu časť pre Slovensko a druhú – putovnú 
pre zahraničie. Takže v roku 2017 bola výstava 
najprv v Umelke, potom na Fakulte architektúry 
v Bratislave, ďalej na Veľvyslanectve SR v Kanade, 
v koncom roka 2017 v bratislavskom Zichyho 
paláci. No a v marci v roku 2018 som výstavu aj 
s prednáškou realizovala na Fakulte architektúry 
v Prahe, čo bola výborná príležitosť pre porovna-

nie slovenskej a českej architektonickej scény. Na 
základe dobrého ohlasu výstavy v Ottawe sa mi 
podarilo výstavu v máji 2018 zaorganizovať aj na 
Veľvyslanectve SR vo Washingtone. A možno ju 
ešte kým nezostárne vyvezieme niekde aj tento 
rok!

ID: Ktorý z rodinných domov, prezentova -
ných v knihe a na výstave je Vaším
najobľúbe nejším? 

AB: Mám veľmi rada domy, ktoré teraz robia 
mladí architekti, pretože skúšajú nové koncepty 
a odkláňajú sa aj od modernistických vzorov. 
Otvárajú tak nový pohľad na tvorbu rodinných 
domov. Konkrétne mám rada domy, ktoré navrhu-
je Sebastián Nagy. Napríklad prízemná Vila Atrio, 
ktorá má výborný prehľadný kompaktný pôdorys 
s patiom. Aj laureát Ceny ARCH 2015 – dom pri 
jazere v Jakubove od Petra Rakšányho, ktorý 
prezentuje ukážku ako sa dá citlivo narábať 
s krajinou. Podstatné je, že máme dobré domy, 
ktoré musíme ukazovať verejnosti, aby tých zlých 
potom bolo stále menej a menej.

ID: Dnes je už zreteľne vidieť, že generá-
cia dnešných štyridsiatnikov v slovenskej 
architektúre inak uvažuje a aj architektúru 
robí inak. V čom to je a ako sa na tento jav 
pozeráte?

AB: Dnes sa navrhujú domy s efektívnejším rie-
šením. Nie je to ako pred dvadsiatimi rokmi, keď 
sa individuálny rodinný dom predovšetkým spájal 
s kategóriou vily a mal plochu 300 m2 a viac, 
najväčšia z tohto obdobia je asi Vila nad Holým 
vrchom v Záhorskej Bystrici od Jakuba Ciglera 
z roku 2005, ktorá má 820 m2. V knihe sa tomu 
venujem podrobne v časti „kult vily“. 

ID: Dnes vstupujú do hry aj ekologické 
hľadiská a ekonomické parametre v dlhodo-
bejšom horizonte uvažovania investora aj 
architekta. Možno má investor aj dostatok 
prostriedkov na postavenie niečoho rozsiah-
lejšieho a má aj veľkú parcelu k dispozícii, 
ale pri bývaní sú dôležité aj náklady spoje-
né s prevádzkou a bývaním vo vile. Ako je 
to s trendom veľkých víl?

AB: Samozrejme, jedna vec je postaviť dom, 
a druhá financovať kúrenie, údržbu. Vstupuje však 
do toho aj súčasný životný štýl. Mladá generácia 
má dnes rozdielny pohľad na život, bývanie berú 
viac úžitkovo a menej reprezentatívne. Dnes je 
tých cca 200 m2 s garážou normálna veľkosť 

domu. Na vývoji slovenského rodinného domu 
je pozitívne, že sa začali realizovať kvalitné 
malé domy. K tým vzorovým patril rodinný 
dom Minimal z roku 2004 (Juraj a Michaela 
Hantabalovci ) alebo Elipsion od Ivana Matušíka 
z roku 2002 ale i ďalšie. Postavilo sa vtedy 
zopár malých domov, ktoré utvorili vzor pre túto 
kategóriu a výrazne ovplyvnili edukáciu spoločen-
ského povedomia. Publikovali ich všetky časopisy, 
zamerala sa na nich pozornosť, dostali ceny a po-
mohli ovplyvniť myslenie v tom, ako môže vyzerať 
a aké parametre môže mať dnes rodinný dom. 

ID: V rámci väčších miest, ako je napríklad 
Bratislava sledujeme rôzne javy zahusťo-
vania výstavby, aj vplyvom vysokých cien 
pozemkov sa pomaly mení štruktúra vilo-
vých štvrtí na sídliská. Týka sa to napríklad 
aj bratislavskej Koliby, kde sa namiesto víl 
hromadne stavajú bytové domy, ale prístu-
povú cestu asi je mizivá šanca rozšíriť. Ako 
sa pozeráte na tento problém? 

AB: To je vec nedostatočnej regulácie. Takáto vý-
stavba vo vilových štvrtiach znehodnocuje potom 
bývanie ostatným v rodinných domoch a vilách. 
No tieto lokality majú svoje medzné stavy a keď 
ich dosiahnu, tak sa tam nebude jednoducho dať 
stavať. A trendom je, že rodinný dom sa vysúva 
mimo mesta. Budúcnosť bude taká, že väčšie 
lokality rodinných domov budú postavené v okra-
jových polohách, už vlastne teraz sú a v meste sa 
bude nahrádzať stará štruktúra novou, hodnotnej-
šie domy sa, samozrejme, budú obnovovať. 

ID: Na ústave ste garantovali aj študent-
skú súťaž Rodinný dom očami mladých 
architektov, ktorá bola výborná a priniesla 
zaujímavé návrhy. Nepostrehla som či ešte 
trvá… spomínam si na rodinný dom, s kto-
rým vyhral Ondrej Kurek. 

AB: Súťaž mala tri ročníky a študenti si ju veľmi 
obľúbili, prinášali perfektné nápady. 
Ondrej Kurek je dnes už úspešný mladý archi-
tekt. Bolo to výborné prepojenie problematiky 
môjho výskumu na edukačnú činnosť. Súťaž 
bola medzinárodná, ja som garantovala našu 
fakultnú, slovenskú časť. Každý ročník mal nejakú 
podtému: rodinný dom na vidieku, v meste. Súťaž 
bola ideová, koncepčná, študenti mohli nezávisle 
vyjadriť svoj názor. Zúčastňovali sa jej viaceré 
školy z krajín V4 a zo Slovinska. Z národného 
kola sa potom vždy stretli tí najlepší na nejakom 
workshope, budovala sa tak medzinárodná spolu-
práca a kontakty medzi školami, čo bolo výborné! 

Rada by som aj túto súťaž znovu oživila, aj keď pri 
vyťaženosti grantmi a pedagogickou činnosťou sa 
nedá naplánovať príliš veľa ďalších aktivít, tak, 
aby sme ich potom všetky zvládli. 

ID: Zaujímavé sú pre mňa aj novinky a plá-
ny, ktoré máte na ústave. Viem, že, máte 
dvoch nových docentov Branislava Puškára 
a Editu Vrábelovú. Čo plánujete? 

AB: Veľmi sa tomu teším a podporujem to, aby 
sme išli aj v tomto smere ďalej, škola potrebuje 
kvôli existencii a akreditácii docentov a profe-
sorov. Mám šťastie, že na ústave sme generačne 
vyvážený tím a aj keď nás je len desať, v zásade to 
predsa len nejako so študentmi stíhame. Aj keď 
v nižších ročníkoch má niekedy jeden pedagóg 
aj viac než dvadsať študentov. Osobne som toho 
názoru, že každý ústav by mal mať vyprofilovanú 
svoju špecializáciu a mal by paralelne s pedago-
gikou stále niečo robiť, čo mu prináša nové skúse-
nosti. Niekto viac inklinuje k výskumu, či písaniu 
o architektúre, niekto viac projektuje. V našej 
profesii je mimoriadne dôležitá aj osveta smerom 
k širokej verejnosti, aj keď toto nám žiadne body 
neprináša, prináša to však spoločenský efekt. 
Ja to vnímam práve v oblasti osvety rodinných 
domov. Je to síce beh na dlhé trate, ale výsledky 
sú viditeľné. 
Dôležité sú samozrejme aj granty a ich nastavenie 
tak, aby boli prepojené na výuku. Keď si grant 
dobre nastavíme a môžeme ho robiť so študent-
mi, je to ekonomické a dá sa to zvládnuť. Takto 
sme robili aj Regiogoes, ktorý sme v určitých 
častiach riešili spolu so študentmi a vlastný 
výskum sme potom zhrnuli v metodickom výstupe 
do knihy. Odvtedy sme podali viacero grantov, 
bohužiaľ bezúspešne. Momentálne pracujeme na 
dvoch výzvach. S kolegami sa snažíme ísť do tých 
väčších (minimálne 3-ročných) grantov a potom, 
aj keď vznikne nejaká pauza, dá sa to zvládnuť. 
Jednoducho sa nechceme rozmienať na drobné.
Máme v pláne hlbšie sa venovať bývaniu seniorov 
a chceli by sme odborne posilniť túto problema-
tiku. Druhou veľmi aktuálnou témou je nájomné 
bývanie, ktoré je u nás neskutočne poddimenzo-
vané. Osobne ma mrzí veľmi nízka architektonická 
kvalita realizovaných nájomných domov. Nájomné 
bytové domy, ktoré sa posudzujú v súťaži 
Progresívne, cenovo dostupné bývanie sú sku-
točne vo väčšine prípadov z hľadiska architekúry 
úderom pod pás. Budeme sa snažiť, aby sme tento 
stav mohli ovplyvniť.

ID: Ďakujem za rozhovor. 

Rozhovor pripravila a zhovárala sa Irena Dorotjaková, 
rozhovor bol autorizovaný.

Foto: archív AB 
Foto z krstu knihy na FA STU a Galérie Umelka: Matej Kováč

Foto z výstavy v Prahe: archív FA ČVUT
Foto z výstavy v Ottawe a vo Washingtone: archív AB
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Na výstave Slovenský rodinný dom 2000-2015 na FA ČVUT, zľava Ing. Jana Tóthová, 
prof. Matúš Dulla, doc. Andrea Bacová, prof. Ján Stempel a prof. Zdeněk Zavřel,

 marec 2018  

doc. Andrea Bacová s architektmi - autormi niektorých publikovaných 
rodinných domov a arch. Darinou Lalíkovou, vtedajšou riaditeľkou 
Vydavateľstva Eurostav po diskusii o slovenskom rodinnom dome, 

november 2016

výstava a knihy Slovenský rodinný dom 2000-2015 
na veľvyslanectve SR v Ottawe v Kanade, október 2017

doc. Andrea Bacová, Galéria Umelka, 2017

z otvorenia výstavy Slovenský rodinný dom 2000-2015 na Veľvyslanectve SR vo Washingtone v USA, máj 2018

expozícia v Galérii Umelka, september 2017

z vernisáže výstavy Slovenský rodinný dom 2000-2015 v Galérii Umelka, 2017 

arch. Juraj Benetin na výstave v Galérii Umelka, 
september 2017
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Drevo má v našej tradičnej architektúre a staveb-
nej kultúre stále miesto, je to vynikajúci stavebný 
konštrukčný aj obkladový materiál, prirodzený pre 
Slovensko. Jeho návrat medzi aktuálne obľúbené 
stavebné konštrukčné materiály domov je po-
stupný a váhavý. Častým dôvodom bola pôvodne 
v povedomí investorov vysoká cena a mylná 
predstava o nutnom vzhľade zrubového domu. 
Trend sa obracia aj vplyvom vydarených architek-
tonických diel v Čechách a v Rakúsku a drevo sa 
postupne stáva rovnocenným materiálom na celú 
konštrukciu domov ako murované materiály, veď 
príkladov architektúry moderných drevodomov 
je tu z roka na rok viac a viac. Napomáhajú tomu 
nielen myšlienky propagujúce ekologické uvažo-
vanie a udržateľnosť výstavby, ale aj životný štýl 
a osveta v podobe rôznych prednášok a podujatí 
a často aj nesmierne priaznivá doba výstavby. 
K jednému z takýchto podujatí patril 13. ročník 
medzinárodnej nesúťažnej prehliadky moder-
ných stavieb z dreva Salón drevostavieb 2018, 
ktorý na putovnej výstave predstavil vo foyeri na 
Fakulte architektúry STU v dňoch 19. februára až 
7. marca 2019 diela, navrhnuté architektmi a re-
alizované v uplynulom roku v ČR, SR a Rakúsku. 
Výstavu slávnostne otvoril dekan FA STU prof. 
Pavel Gregor. 

O podujatí hovorila podrobnejšie architektka 
Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR. 
Výstava predstavila inšpiratívnu architektúru 
navrhnutú architektmi a všetku zrealizovanú 
v uplynulom roku. Výber urobili architekti Pavel 
Horák (Prodesi/Domesi, Praha) a Ľubica Fábri 
(ARCHA, Bratislava), protagonisti výstavno-pub-
likačného projektu Salón drevostavieb. Ide spolu 
o výber tridsiatich diel. 
Výstava mala premiéru na Čechách a pokra-
čovala do Rakúska a zakotvila v Bratislave. 
Cieľom podujatia Salón drevostavieb je od jeho 
založenia v roku 2005 propagovať moderné 
a kvalitné drevostavby  ako formu udržateľnej 
výstavby. Organizátori každoročne predstavujú 
prostredníctvom výstavy a Ročenky drevostavieb 
vybrané diela, aktuálne postavené v Česku a na 
Slovensku. Súčasťou prehliadky bývajú pravidelne 
aj drevostavby zahraničných hostí – architektov 
z Rakúska, ale aj z ďalších európskych krajín ako 
škandinávske štáty či Nemecko, kde majú stavby 
z dreva nielen dlhoročné tradície, ale aj pevné 
miesto v tvorbe súčasných architektov. V súčas-
nosti sa Salón etabloval na najväčšiu nesúťažnú 
prehliadku modernej architektúry z dreva v stred-
nej Európe.
O tom, že drevo ako stavebný materiál, je nevy-
čerpateľným zdrojom inšpirácie pre kreatívne 
a ekologicky zmýšľajúcich architektov svedčia aj 
realizácie, ktoré predstavuje tento salón. Všetky 
na výstave predstavené stavby boli publikované 
v knižke Ročenka drevostavieb 2017. Typologicky 
sú medzi vybranými realizáciami zastúpené 
rodinné a víkendové domy, ale aj rôzne verejné 
stavby. Drevo sa ako konštrukčný materiál dá 
výborne zužitkovať nielen pri novostavbách, ale aj 
pri prestavbách a rekonštrukciách – o čom svedčí 
napríklad impozantná prestavba ľudovej školy 
v Absame od rakúskych architektov z ateliéru 
Schenker Salvi Weber. Drevo je jediný dorastajúci 
a obnoviteľný zdroj materiálu na výstavbu na 
Zemi, a tak sa stavanie z dreva stáva celosvetovo 
populárnejšie a dôležitéi z hľadiska udržateľného 
vývoja.
„V roku 2019 má výstava Salón drevostavieb 
namierené na fakulty architektúry troch univerzít 
– STU v Bratislave, VUT v Brne a ČVUT v Prahe. 
Teším sa z toho! Inšpirovať a vzdelávať mladých 
adeptov architektúry o drevostavbách je jedným 
z poslaní salónu, ktoré vnímame ako dôležitý 
vklad do budúcnosti. Čím viac mladých pro-
fesionálov si dnes osvojí princípy udržateľnej 
architektúry a otvorí srdce stavaniu z dreva, tým 
viac funkčných, krásnych a životnému prostrediu 
prospešných budov vyrastie zajtra,“ uviedla 
Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR.

Salón drevostavieb organizuje architektonicko-re-
alizačná kancelária Prodes/Domesi Praha od roku 
2005 v ČR. V roku 2012 sa Salón stal česko-slo-
venskou aktivitou, na Slovensku je organizátorom 
Salónu Centrum architektúry ARCHA Bratislava 
spolu s online časopisom ADMAGAZIN.sk.  
K výstave bol tiež na našej fakulte sprievodný 
program v podobe cyklu prednášok Architekti 
a moderné drevostavby v respíriu Ústave interiéru 
a výstavníctva FA STU, kde prednášali Ing. arch. 
Ľubica Fábri, ArtD. o verejných stavbách z dreva. 
Prednáška priblížila prečo je dobré a žiaduce 
stavať z dreva verejné stavby a na príkladoch rea-

lizácií z okolitého zahraničia priblížila argumenty 
pre stavanie z dreva, kreatívne a technologické 
možnosti modernej architektúry verejných dre-
vostavieb. Ing. arch. Pavel Horák poskytol pohľad 
do tvorby architekta, ktorý od ukončenia štúdia 
zasvätil svoju profesionálnu dráhu návrhom a rea-
lizáciám drevostavieb – príklady realizovaných 
drevostavieb a projektov. A pomohol nahliadnuť 
do trendov v oblasti viacpodlažných drevostavieb 
vo svete a v ČR. Prednášky boli určené pre archi-
tektonickú verejnosť.

salón 
drevostavieb 
2018

– ID a upr. podľa https://admagazin.sk/
salon-drevostavieb/salon-drevostavieb-2018/

Foto výstavy: Matej Kováč
Foto z otvorenia: ID –

Projekt Reflexie architektúry sa na jeseň 2018 
už po tretíkrát prezentoval ako nová platforma 
vychádzajúca z predmetu Súčasné trendy v archi-
tektúre na Fakulte architektúry Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave. Cykly prednášok, 
koncipované historičkou a teoretičkou architektú-
ry Henrietou Moravčíkovou, predstavovali raz do 
týždňa tvorbu, tendencie a uvažovanie súčasných 
architektov. Tento projekt si dal za úlohu, nad 
rámec predmetu, rozprúdiť debatu a pravidelne 
pripravovať prednášky architektov s rôznorodým 
pohľadom na architektonickú tvorbu. Prednášky 
boli otvorené nielen pre študentov, ktorí mali 
za úlohu reagovať na ne krátkymi textami, ale aj 
širšej verejnosti. Počas troch doterajších cyklov 
boli postupne predstavení vybraní slovenskí, 
českí a rakúski architekti. 
Kolektív realizátorov projektu Henrieta 
Moravčíková, Nina Bartošová a Michal Janák, 
vytvorili a vydali dve publikácie, sumarizujúce 
cykly prednášok, ktoré sa uskutočnili na jeseň 
roku 2016 a 2017. Publikácia Reflexie architek-
túry 9, 10, 11, 12/2017 vyšla vo Vydavateľstve 
Spektrum STU a finančne ju podporil Fond na 
podporu umenia a vedecká agentúra VEGA. 
Autorka projektu Henrieta Moravčíková píše: 
„Ambíciou projektu je zasadiť aktuálnu architek-
tonickú diskusiu do širšieho kultúrneho, ekono-
mického, historického a geografického kontextu 
a pritom upozorniť na vnútorné architektonické 
súvislosti ako aj na bezprostredné prepojenie 
architektúry a spoločnosti.“1

Táto platforma podnecuje ku kritickému roz-
mýšľaniu nielen v pragmatickej rovine typológie 
a dispozícií budov. Pozerá sa na architektúru ako 
na jeden z hlavných formujúcich prvkov existu-
júceho prostredia, ktoré spomedzi umeleckých 
disciplín najviac ovplyvňuje verejnosť. V pred-
náškach bol kladený dôraz na rovinu motivácie 
tvorby, konkrétne inšpirácie pre jednotlivé diela 
architektov a hlbšie uvažovania o smerovaní 

architektúry, jej ďalšom nevyhnutnom formovaní 
a spoločenskom dopade. 
Moravčíková v úvode publikácie Reflexie archi-
tektúry 9, 10, 11, 12/2017 objasňuje: „Druhá séria 
prednášok, čo prebehla na jeseň roku 2017, sa 
zamerala na českú architektonickú scénu, ktorá je 
tej slovenskej najbližšia a svojím spôsobom jej na-
stavuje zrkadlo. V rámci série vystúpili architektky 
a architekti, ktorí reprezentujú prakticky všetky 
generácie aktívne tvoriace v Českej republike. 
Dramaturgia projektu však nesledovala len ge-
neračnú stránku, ale aj vyvážené zastúpenie tých 
najzaujímavejších tendencií, ktoré charakterizujú 

súčasnú českú architektúru.“2

Na jednotlivých prednáškach sa predstavili 
architektky Darina Bartková z ateliéru H3T a Jitka 
Ressová z ateliéru Ellement a architekti Mirko 
Baum, Zdeněk Fránek, Ondřej Chybík, Roman 
Koucký, Michal Kuzemenský, Petr Pelčák, Martin 
Rajniš, Ján Stempel, Jan Šépka a Zdeněk Zavřel. 
Druhý ročník sa tak v svojom limitovanom 
priestore snažil obsiahnuť pole súčasnej českej 
architektúry a dal priestor architektom, ktorí 
predstavovali českú prísnosť, inklináciu k monto-
vanej a mašinistickej architektúre, kontextualiz-
mu alebo napríklad architektom reprezentujúcim 
zoskupenia ako je Obecní dům Brno či liberecký 
SIAL. 
Publikácia, ktorej jednoduchý a kultivovaný 
grafický dizajn už druhý rok vytvorila dizajnérka 
Ľubica Segečová, vyšla po ukončení prednáškové-
ho cyklu a tvorí ju 12 kapitol. Kapitoly obsahujú 
skrátené prednášky jednotlivých architektov na 
ľavej strane, a fragmenty študentských reflexií na 
strane pravej. Grafický formát taktiež reaguje na 
pojem reflexia, ktorý sa nesie celým projektom. 
Kapitoly sú doplnené obrazovým materiálom 
z tvorby architektov, ktorý vhodne dopĺňa texty. 
Knižná publikácia sprevádzajúca tento projekt 
neslúži len ako študijná pomôcka, ale taktiež 
ako prehliadka častokrát diametrálne odlišných 
názorov študentov v reakcii na tú istú prednášku. 
Ide nielen o odraz subjektivity prednášajúcich, 
ale aj subjektivity samotných študentov, ktorí 
prednášky reflektujú. Objavujú sa rôzne názory 
a myšlienky, ktoré v študentoch vyvolala často-
krát nielen fyzická podstata architektovej tvorby, 
ale aj samotná prezentácia architektových myš-
lienok. Priamy účastník prednášky, ale aj čitateľ 
knihy dostáva počas čítania publikácie podnety 
na odlišné nahliadnutie na problematiku a sekun-
dárne formovanie názoru. Rôznorodosť odboru 
a interpretácia rôznych náhľadov do uvažovania, 
tak vytvárajú priestor pre úvahu o podstate práce 
architekta, súčasnej architektonickej tvorbe a jej 
smerovaní.
Projekt Reflexie architektúry, ktorý primárne 
vznikol ako platforma pre študentov posledného 
ročníka Fakulty architektúry, aj vďaka publiká-
ciám prekročil hranice fakulty a je zaujímavým 
a podnetným aj pre praktizujúcich architektov 
a sympatizantov, ktorí tieto prednášky navšte-
vujú. Na ďalšiu publikáciu – tretiu z cyklu, ktorá 
sa bude venovať rakúskej scéne – je síce potrebné 
si počkať, no čo môžeme do budúcnosti tomuto 
ambicióznemu projektu želať je, aby naďalej 
pokračoval. Je potrebné, aby sa rozširovali rady 
prezentujúcich architektov a projekt sa tak stal 
stabilnou súčasťou ako platforma pre pravi-
delné diskusie, kritické uvažovanie a rozvíjanie 
myšlienok o architektúre, ktorá v súčasnosti na 
našej akademickej pôde – treba viac podporiť a 
propagovať.

1, Reflexie architektúry 9,10,11,12/2017, s. 2
2, Reflexie architektúry 9,10,11,12/2017, s. 2

Ing. arch. Simona Farkašová, doktorandka ÚAOB, FA STU

reflexie 
architektúry

Obálka knihy MORAVČÍKOVÁ, Henrieta., BARTOŠOVÁ, 
Nina., JANÁK, Michal: Reflexie architektúry: 9,10,11,12/2017. 
Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, 415 s. ISBN 
978-80-227-4820-9

Poľovnícky dom v Malých Karpatoch, Hubalová, 
Pantograf, 2016

A-PART-MAN, byt v drevenej nadstavbe, Nitriansky kraj, 
arch. Jaroslav Pavle, 2017

Prestavba základnej školy, Absam, Rakúsko, Schenker 
Salvi Weber, 2016

Vila v Záhorských Sadoch, arch. Pavol Pokorný, 2017

Prof. Pavel Gregor, arch. Ľubica Fábri 
a prof. Ivan Petelen otvárajú výstavu. 

Víkendový dom Zobor, arch. Ivan Jarina, 2017 
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FA
výber z noviniek v knižnici fa stu

Od roku 2017 zakúpila Knižnica FA na základe odporúčaní pedagógov kolekciu 88 plnotextových elek-
tronických kníh z databázy DeGruyter. Fakulta architektúry má k nim trvalý prístup priamo z fakultných 
PC na základe overenia IP adries. Vyberáme z tematiky:

e-booky: 
Sprístupnené z webstránky knižnice na linku www.fa.stuba.sk/kniznica/e-booky

Knižnica FA STU
 lkis

slovníky, príručky, manuály, typológie

eberle, d. – aicher, f. (eds.):  9 x 9 – A Method of Design: From City to House Continued. Handbook (príručka navrhovania, nová metóda, navrhovanie od  
   mesta až po dom). Birkhäuser, Bazilej, Švajčiarsko: 2017
gsöllpointner, k. - schnell, r. – schuler, r.-k. (eds.): Digital Synesthesia: A Model for the Aesthetics of Digital Art (digitálna 
     prezentácia vedeckých a umeleckých projektov). De Gruyter, Berlin, Boston: 2016
krippner, r. (ed.):  Gebäudeintegrierte Solartechnik: Architektur gestalten mit Photovoltaik und Solarthermie (kľúčové solárne a fotovoltaické 
   technológie pre budovy, príručka). DETAIL, Mníchov: 2016
lennartz, m.-w.:   New Architecture in Wood: Forms and Structures (súčasná architektúra, drevostavby, formy, konštrukcie, detaily, príklady)
   Birkhäuser, Bazilej: 2015
watts, a.:   Modern Construction Handbook (materiály, steny, strechy, konštrukcie, prostredie, komplexná príručka)
   Birkhäuser, Bazilej: 2016
cremers, j.:  Building Openings Construction Manual: Windows, Vents, Exterior Doors (konštrukcie otvorov, okná, dvere, vetranie, 
   ventilácia, klimatizácia, manuál). DETAIL, Mníchov: 2016
giebeler, g.:  Refurbishment Manual: Maintenance, Conversions, Extensions (renovácie, údržba, konverzie, nadstavby budov, manuál)
   Birkhäuser, Bazilej: 2012
herzog, t.:   Timber Construction Manual (drevené stavby, normy, návrhy, manuál). Birkhäuser, Bazilej: 2012
sedlbauer, k.:   Flat Roof Construction Manual: Materials, Design, Applications (konštrukcie plochých striech, materiály, návrhy, manuál)
   Birkhäuser, Bazilej: 2012
wartzeck, s.:  Enclose | Build: Walls, Facade, Roof (budovy, steny, fasády, strechy, príručka). Birkhäuser, Bazilej!Berlín/Boston: 2015


