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k novému 
akademickému roku

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky 
a študenti,

dovoľte mi, aby som vám hneď v úvode popriala 
do začiatku nového akademického roka veľa en-
tuziazmu, tvorivých nápadov a radosti z dobrých 
výsledkov. 
Stojíme na prahu nového akademického roka, kto-
rý prinesie so sebou mnohé aktivity, zaujímavé 
podnety, smelé plány, zaujímavé výzvy. Súčasne 
svojou hlavnou činnosťou, našou pedagogickou 
prácou budeme rozvíjať už viac ako 65 ročnú 
tradíciu architektonického školstva a výučby 

architektúry na Slovensku. Je to veľký záväzok, 
ktorý nás motivuje k zodpovednosti za obsah 
a kvalitu vzdelávania, za odbornú úroveň a profi l 
absolventov. Za uvedenou tradíciou je i oblasť 
bádania a tvorby, ktorá bola vždy na fakulte 
prítomná a posúvala kvalitu nášho architektonic-
kého školstva dopredu. Fakulta je pevne ukotvená 
i v sieti európskych škôl cez riadne členstvo 
v Európskom združení pre architektonické vzde-
lávanie (European Association for Architectural 
Education – EAAE) a cez projekt Európskej siete 
dekanov škôl architektúry (European Network 
of Heads of Schools of Architecture – ENHSA). 
Presah Fakulty architektúry do zahraničia pred-
stavuje aj účasť v ďalších medzinárodných projek-
toch, úspechy našich študentov v medzinárodných 
súťažiach, prezentácia výsledkov realizovaného 
výskumu na medzinárodných konferenciách. Naši 
absolventi študijného programu Architektúra 
a študijného programu Urbanizmus majú od 
akademického roka 2007/2008 vďaka uznaniu 
Európskej komisie ich diplomu inžiniera archi-
tekta vydanom STU podľa smernice 2005 / 36/
ES možnosť slobodného pohybu pri výkone 
povolania a ich diplomy sú uznávané komorami 
architektov štátov Európskej únie.

Rovnako výchova dizajnérov, ktorá sa realizuje 
na fakulte viac ako dve desiatky rokov má na 
Slovensku pevné miesto. Získala si uznanie nielen 
doma, ale i v zahraničí a šíri dobré meno fakulty 
vďaka aktivitám a výsledkom jej pedagógov, 
súčasných a bývalých študentov.
Najmladší odbor na fakulte, Krajinná a záhrad-
ná architektúra potrebuje zmobilizovať svoj 
potenciál, zjednotiť sily a využiť existujúce 
možnosti vyplývajúce z charakteru odboru pre 
jeho plnohodnotné rozvinutie, ktoré bolo sľubne 
naštartované v predchádzajúcom desaťročí.

Tri odbory pod jednou strechou, to je príležitosť, 
ktorá sa nám všetkým prirodzene ponúka. Je to 
výzva k spolupráci a k vzájomnému pozitívnemu 
ovplyvňovaniu, ktoré vytvára vhodný základ pre 
profesijný život našich absolventov a súčasne 
obohacuje a inšpiruje i nás pedagógov. Stále 
aktuálne je rozvíjanie a uplatňovanie progresív-
nych trendov výučby. Predovšetkým previazanie 
výučby s praxou a priemet najnovších poznatkov 
výskumu do procesu vzdelávania, ktoré sú neod-
deliteľnou súčasťou prípravy profesie architekta, 
dizajnéra, urbanistu a záhradného architekta na 
popredných a kvalitných školách. Podporujme 
a pestujme si tvorivú prácu v ateliéri, v spoločnej 
tvorivej dielni, kde popri majstrovi pracujú aj jeho 
žiaci a kde sa všetci vzájomne obohacujú svojimi 

myšlienkami a tvorivými nápadmi. Pokúsme sa 
odstrániť bariéry medzi pracoviskami a usilujme 
sa o komplexný pohľad na riešenie odborných 
problémov i študentských zadaní. Využime 
ponúkané príležitosti miest, ktoré nám ponúkajú 
svoje územia, objekty a pamiatky ako laborató-
rium, pre overenie možností ich nového rozvoja, 
dostavby, transformácie, či ochrany. Využime 
i priamu a plodnú spoluprácu s radou fi riem, na 
aplikáciu nášho výskumu a pedagogickej činnosti. 
Je to platforma pre pozitívnu prezentáciu fakulty, 
ale i priestor pre osvetu a rozširovanie povedomia 
našej spoločnosti pre vytváranie kvalitného a kul-
tivovaného prostredia. Buďme trpezliví pri podá-
vaní grantov na podporu našich pedagogických 
a vedeckých aktivít. Snaženie v predchádzajúcom 
roku už začína prinášať prvé výsledky. Hľadajme 
cesty, ako zintenzívniť kontakty s partnerskými 
inštitúciami a kolegami v zahraničí. Obohacujme 
sa navzájom a cielene rozširujme takýmto spôso-
bom svoje obzory.

Začínajúci akademický rok bude predovšetkým 
v znamení príprav na komplexnú akreditáciu, ob-
dobím plnohodnotnej prípravy obsahu študijných 
programov, ktoré má fakulta ambíciu realizovať. 
Súčasne stojí pred nami bilancovanie činnosti 
fakulty za predchádzajúce akreditačné obdobie 
a pričom zostáva ešte priestor na zvýšenie kvality 
našich výstupov i prostredia. Bude to od nás všet-
kých vyžadovať značné úsilie a nasadenie. Našou 
snahou a prioritou je, aby výsledky akreditačného 
procesu boli pre našu fakultu čo najpriaznivejšie. 
Veď od hodnotenia fakulty v rámci akreditácie sa 
odvíja jej budúce fungovanie i sila jej ekonomic-
kého zázemia. 

Ďalšou prioritou vedenia fakulty pre začínajúci 
sa akademický rok je permanentné skvalitňova-
nie pedagogického procesu a aktivít v oblasti 
výskumu a tvorby. Pre úspech tohto snaženia je 
nevyhnutné sledovať a vhodne reagovať na trendy 

v architektonickom vzdelávaní i na zmeny ktoré 
ovplyvňujú kvalitný výkon profesii, pre ktoré 
naša inštitúcia pripravuje svojich absolventov. 
Na refl ektovanie týchto trendov sa pravidelne 
vytvára priestor pre plodné diskusie i potrebnú 
sebarefl exiu. Úspechy fakulty, jej pozícia v rámci 
škôl architektúry na Slovensku, ale aj v zahraničí 
nás zaväzuje byť otvorení pre potrebné zmeny 
a inovácie a súčasne si udržať kvality, ktoré našu 
školu robia výnimočnou a silnou.

Za plnenie povinností i využitie ponúkaných 
možností sme zodpovední všetci. Prirodzene sme 
si osvojili výraz „naša fakulta“. Robme všetko 
preto, aby toto zaužívané spojenie bolo reálnym 
vyjadrením spolupatričnosti k fakulte a k sebe 
navzájom. Sme jedným spoločenstvom, ktorého 
úspechy i prípadné zlyhania sa dotýkajú všetkých. 
Želám si, aby sme boli jednou ľudsky, profesionál-
ne i odborne silnou „rodinou“.

Vám všetkým – pedagógom, tvorivým výskumným 
pracovníkom, študentom a zamestnancom prajem 
úspešný akademický rok 2013 /2014. V pedagogic-
kej, študijnej, výskumnej, tvorivej i organizačnej 
práci vám želám veľa úspechov. 

– zdroj: Lívia Petránska, vedúca ŠO FA STU,
foto: Matej Kováč –

medaila 
karola 
havelku 

Pri príležitosti 60. výročia založenia Ústavu 
stavebníctva a architektúry SAV sa 25. júna 2013 
konala v Smoleniciach vedecká konferencia pod 
názvom „Aktuálne témy výskumu v stavebníctve 
a architektúre“. Vo svojom príhovore riaditeľ 
ústavu Ing. Peter Matiašovský CSc. prítomným 
pripomenul základné míľniky histórie ústavu 
a postupné vytváranie jeho súčasnej pozície 
medzi vedeckými pracoviskami SAV, od začiat-
kov až po súčasnosť. Pripomenul tiež osob-
nosť Karola Havelku, prvého riaditeľa ústavu 
a akademika SAV. Riaditeľ ocenil za dlhodobú 
a významnú spoluprácu vybraných univerzitných 
a priemyselných partnerov ústavu udelením 
medaily Karola Havelku. Medzi ocenenými bola aj 
Fakulta architektúry STU v Bratislave zastúpe-
ná dekankou doc. Ing. arch. Ľubicou Vitkovou, 
PhD. Ocenenia získali aj Stavebná fakulta STU 
v Bratislave, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity 
v Žiline, Stavebná fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach, Holcim Slovensko, a.s. a Doprastav, 
a.s. Zástupcovia ocenených fakúlt a spoločností 
využili možnosť a v krátkych príhovoroch, či pre-
zentáciách kladne zhodnotili spoluprácu svojich 
inštitúcií s ústavom a blahopriali k jeho jubileu. 
Uverejňujeme slávnostný príhovor dekanky FA 
STU, prednesený pri tejto významnej príležitosti.

ÚSTARCH SAV a FA STU (FAPS SVŠT) pri for-
movaní Odboru architektúra a urbanizmus.

Vážený pán predseda, vážený pán riaditeľ, vážení 
hostia, vážené dámy, páni,

dovoľte mi, aby som menom Fakulty architektúry 
srdečne pozdravila slávnostné zasadanie Ústavu 
stavebníctva a architektúry SAV pri príležitosti 
60. výročia jeho založenia.
Je mi cťou, že na tomto mieste môžem pripome-
núť niekoľko spoločných míľnikov, ale i spoloč-
ných línií, formovania vedy a výskumu v odbore 
architektúra a urbanizmus na Slovensku. Rovnako 
by som rada vyzdvihla niekoľko významných 
osobností, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 
či v súčasnosti formujú výskum i obe naše inštitú-
cie. Pre slovenský architektonický a urbanistický 
výskum, rovnako ako pre FA a ÚSTARCH bolo 
a je veľkým prínosom, že tieto osobnosti či už 
súbežne, alebo v istej časovej následnosti na nich 
pôsobili a pôsobia. 
Je príznačné, že zakladateľ STU (SVŠT) a následne 
Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva 
SVŠT (FA STU) sa stal i akademikom už v ja-
nuári 1955, teda v prvých rokoch po zriadení 
SAV (18. júna 2013). „Medzi významné zásluhy 
čerstvého akademika patrí zorganizovanie troch 
slovensko-českých konferencii“, ktoré sa konali 
na tomto mieste v Smolenickom zámku a mali 
za cieľ venovať sa kľúčovým súdobým problé-
mom: rekonštrukcii miest a ich historických 
jadier (7. – 10. októbra 1955), metodike rajóno-
vého plánovania (16. – 17. decembra 1955), aby 
následne boli sformulované vedecké problémy 
v architektúre na tretej z nich (7. – 9. júna 1958). 
Architekt Belluš vo svojom úvodnom príspev-
ku charakterizuje úlohu vedy v architektúre 
nasledovne: „Architektonická tvorba a cez ňu celá 
naša výstavba potrebujú pevnejšiu bázu, a preto 
sa musia uberať cestou pozorovaní, pokusov, 
presných poznatkov a rozvážnych záverov tak, ako 
to zodpovedá vedeckej metóde“. O konferencii 
informoval Belluš v článku v časopise Naša veda 
pod príznačným názvom „Veda pomocníkom 
architektonickej tvorby“.
Ústav stavebníctva a architektúry SAV a Fakultu 
architektúry STU, či jej predchodkyne Fakultu ar-
chitektúry a pozemného staviteľstva, či Stavebnú 
fakultu SVŠT, na ktorej sa realizovala výučba 
architektúry sa prepájajú cez ďalšie osobnosti, 
či významné počiny. Za mnohé spomeniem: 
> Vydanie monografi e Stavba miest od Emanuel 
Hrušku (SAV) – práca prezentujúca prvú syntetizu-
júcu prácu venovanú histórii a súčasným otázkam 
urbanizmu.

> Založeniu časopisu Architektúra a urbanizmus 
v roku 1967 (SAV), ktorý dodnes úspešne vychádza 
ako jediný slovensko-český vedecký časopis vo 
svojej oblasti indexovaný v SCOPUS. V jeho 
ustanovujúcej redakčnej rade pôsobili najvýznam-
nejšie osobnosti vtedajšej československej 
architektonickej scény, medzi nimi i pedagógovia 
odboru architektúra Emil Belluš a Emanuel 
Hruška.
> Založenie úspešného akademického časopisu 
Životné prostredie, pričom predsedom jeho 
redakčnej rady bol dlhé obdobie Emil Belluš.
> Vydanie monografi e, na ktorej spolupracovali 
popri historikoch architektúry z ÚSTARCH SAV 
aj pracovníci z FA STU – Moravčíková a kol.: 
Architektúra na Slovensku: stručné dejiny. 
> Spoločný projekt APVV Moderná architektúra 
ako pamiatka: energeticky úsporná obnova, ktorej 
hlavným riešiteľom bol profesor Matúš Dulla.

Mostom medzi našimi inštitúciami sú dnes 
predovšetkým osobnosti ako docentka 
Henrieta Moravčíková, či profesor Matúš Dulla. 
Nezanedbateľným spojivom sú doktorandi, či 
mladší kolegovia – absolventi doktorandského 
štúdia na FA STU. 
Bellušova budova Fakulty architektúry nesie nad 
hlavným vstupom nápis „Teoretické ústavy“
 – čo sybolizuje v súlade s názormi jej tvorcu viac 
rozmernosť architektúry. Jej spojenie s umením, 
spoločensko-vednými, technickými a prírodoved-
nými odbormi. Tejto inštitúcii v jej zakladajúcej 
listine dali významní profesori na čele s vtedaj-
ším rektorom Prof. Gondom a prvým dekanom 
Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva 
Prof. Piff lom do vienka svoje vyznanie i želanie: 
„Naše srdce patrilo vede, ktorej výsledky sme 
kládli na oltár vlasti, každý z nás podľa svojich 
možností a disciplín tak, aby slúžila všetkým 
rovnako v každý čas a na každom mieste...“
To sú snaženia, ktoré naše inštitúcie spájajú. 
Spája nás i medaila profesora Havelku, udelená 
našej fakulte pri príležitosti 60. výročia založenia 
ÚSTARCH SAV, ktorú mám tú česť za FA STU 
prevziať. Medaila má na svojom rube budovu 
vodojemu v Trnave, ktorého autorom je nestor ar-
chitektonického vzdelávania profesor Emil Belluš.

Vážený pán riaditeľ dovoľte mi, aby som Vám 
a Vášmu ústavu popriala do ďalších rokov veľa 
úspechov.

V akademickom roku 2013/2014 sa zapísalo na 
štúdium bakalárskych študijných programov 
spolu 207 študentov: 
z tohto počtu 166 študentov na študijný program 
architektúra a urbanizmus, 28 študentov na dizajn 
výrobkov a 13 študentov na študijný program 
krajinná architektúra a krajinné plánovanie. 
Slávnostná imatrikulácia sa konala v utorok 
24. 9.2013 v Aule Emila Belluša o 9:00 hod. za 
bohatej účasti. Je nám však ľúto, že sa jej ne-
mohla z vážnych dôvodov zúčastniť pani dekanka 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., ktorá bola 
dôstojne zastúpená štatutárnym zástupcom deka-
na pánom prodekanom prof. Ing. arch. Robertom 
Špačkom, CSc. 

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka FA STU
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frekvencie ticha v ubs

V utorok 16. júla 2013 sa v Kamennej sále 
Umeleckej besedy Slovenska v Bratislave uskutoč-
nila vernisáž výstavy Frekvencia ticha II sochárky 
Gabriely Gáspárovej – Illéšovej, pedagogičky 
z Kabinetu výtvarnej tvorby na Fakulte architek-
túry STU. Výstavu otvorili: predseda Slovenskej 
výtvarnej únie akad. mal. Pavol Kráľ a Elena 
Arnaudova – riaditeľka Bulharského kultúrneho 
inštitútu. 
Tichá meditácia – toto slovné spojenie hádam 
najvýstižnejšie evokuje ľudské pocity pri prehliad-
ke poetických diel Gabriky Gáspárovej – Illéšovej. 
Neveľké kovové objektíky, medaily, plakety a re-

liéfy z bronzu, cínu a hydronália oslovujú jemnou 
modeláciou a precíznym akcentovaním rôznych 
podôb ľudského i živočíšneho sveta. Autorka pri 
práci uplatňuje techniku odlievania zo stratené-
ho vosku, čo jej umožňuje venovať sa detailom, 
ktoré sú významnou črtou jej výtvarného prejavu. 
Autorka refl exiou citov a pocitov tvorí vlastný 
intímny svet, do ktorého v metaforách a symbo-
loch ukrýva svoje tajomstvá, spomienky, zážitky, 
túžby, sklamania a sny. Jej krehký duchovný svet 
vo frekvencii ticha, je paradoxne s každým detai-
lom intenzívnejší. 
V kontexte viac ako tridsaťročného vývoja tvorby 
Gabriely Gáspárovej – Illéšovej, môžeme hovoriť 
o postupnom rozkrývaní životného príbehu 
zataveného do kovu. V symbióze živočíšneho 
i ľudského sveta sa prelínajú znamenia a odka-
zy, spomienky, skúsenosti i nádeje. Významnú 
úlohu v jej sochárskej tvorbe zohrávajú sny, pod 
povrchom diel sa odohrávajú smutné obrazy, 
ťaživé spomienky aj desivé znamenia. V snahe 
o znásobenie výpovednej sily zobrazovaného 
motívu, sa autorka z plošnej hmoty dvojrozmer-
ných plakiet a reliéfov celkom prirodzene presúva 
do priestoru. Jej sochárske kompozície rozprávajú 
ďalšiu časť životného príbehu, zakomponovaného 
do tajomstvami obostretých indícií, vnuknutí, či 
podobenstiev. Autorka sa zamýšľa nad márnos-
ťou materiálneho, nad úskaliami medziľudských 
vzťahov, ktoré ničia, ubližujú a v ktorých neschop-
nosť vzájomnej komunikácie je varovaním pre 
budúcnosť. Pozoruhodnou a zaujímavou črtou 
jej tvorivého procesu sú reliéfy vzájomne spájané 
a skladané do priestoru. Tento postup umožňuje 
autorke viacnásobne vrstviť a rozhýbať statickú 
dvojrozmernosť pôvodnej témy do ďalších variácií 
priestorových sochárskych objektov a inštalácií. 
Odkrývanie tajných kódov v tichom svete 
sochárskej tvorby Gabriely Gáspárovej – Illéšovej 
prináša neočakávané poznania. O svete, kde 
duchovné ponory do vlastného vnútra prinášajú 

 krátené z: http://www.gmab.sk/vystavy-a-podujatia/gabriela-
-gasparova-illesova-frekvencia-ticha.html?page_id=3909-

aktuálne problémy 
krajinnej 
architektúry

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry zorgani-
zoval pod záštitou dekanky doc. Ing. arch. Ľubice 
Vitkovej, PhD. v dňoch 30. a 31. mája 2013 ve-
deckú konferenciu s názvom „Aktuálne problémy 
krajinnej architektúry a krajinného plánovania“. 
Cieľom konferencie bolo vytvoriť platformu, 
v rámci ktorej by mohli prezentovať výsledky 
výskumnej činnosti rôzne zamerané pracoviská, 
vedné odbory a profesie, ktorých spoločným 
menovateľom je krajina. 
Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní. 
Prvý deň bol venovaný prednáškam a vedecký 
a organizačný výbor konferencie zvolili trochu 

netradičný prístup. V doobedňajšom bloku, po 
príhovore pani dekanky, si zúčastnení vypočuli 
osem pozvaných prednášok týchto odborníkov: 
prof. Ing. Viliama Macuru, PhD., prof. Ing. Ľubice 
Feriancovej, PhD., doc. Ing. Petra Jančuru, PhD., 
Ing. Miriam Heinrichovej, PhD., prof. Ing. arch. 
Bohumila Kováča, PhD., prednáška doc. RNDr. Evy 
Pauditšovej, PhD., Ing. arch. Ivety Merunkovej, 
PhD. a prof. Ing. Jána Supuku, DrSc. Témy 
prednášok boli veľmi rôznorodé a prezentovali 
širokú škálu krajinárskej problematiky, napr. 
úpravy vidieckych sídiel, hodnotenie funkčnosti 
zelene, územné plánovanie a postavenie zelene, 

– Ing. Tamara Reháčková, PhD. – 

progresívne 
technológie 
a architektúra

Pod názvom „Vplyv progresívnych technológií na 
tvorbu architektonických diel“ sa konal jubilejný 
10. ročník študentskej architektonickej súťaže. 
Cieľom súťaže bolo podnietiť architektonickú 
tvorbu a invenčnosť študentov vo väzbe na nové 
technológie najmä bytových domov a verejných 
budov. Predmetom súťaže bolo kreatívne zakom-
ponovanie nových technológií do architektonic-
kého návrhu. Nakoľko v architektúre vyspelých 
krajín je už dlhšie obdobie trend využívania prog-
resívnych technologických systémov zreteľný, 
na túto požiadavku refl ektovala aj téma súťaže. 
Súťažné práce sa odovzdávali v dvoch kategó-
riách: – kategóriu A tvorili študenti 5. ročníka 
a kategóriu B tvorili študenti 2. ročníka štúdia. 
Termín odovzdania súťažných návrhov bol 6. jún 
2013. V kategórií A bolo odovzdaných 65 a v ka-
tegórií B 10 súťažných prác, teda spolu 75 prác. 
Všetky odovzdané návrhy splnili súťažné pod-
mienky. Porota v zložení doc. Ing. M. Budiaková, 
PhD. (FA STU), Ing. arch. Ľ. Selcová, PhD. (FA 
STU), Ing. arch. E. Oravcová, PhD. (FA STU), 
Ing. L. Truchlík (Wolf Slovenská republika s.r.o.), 
Ing. R. Štubianová (Witzenmann Slovakia, s.r.o.), 
Ing. I. Šimovič (Laufen SK s.r.o.), Ing. J. Rehuš 
(Vaillant Group Slovakia, s.r.o.), Ing. Šimon 
(Meibes s.r.o.). prijala hlavné nasledujúce kritériá 
hodnotenia súťažných návrhov:  
> nové technológie v architektúre, inovácie a 
aplikácie,
> schopnosť využiť prostriedky progresív-
nych technológií na tvorbu architektonického 
konceptu.
Pre kategóriu A sa uplatňovalo navyše kritérium: 
nielen použiť, ale aj dosiahnuť výnimočný výsle-
dok invenčného konceptu. A pre kategóriu B sa 
tiež uplatňovalo kritérium navyše: nielen priradiť, 
ale aj logicky spojiť, teda hodnotila sa aj logika 
konceptu. 
Súťaž prebiehala trojkolovo. Kritéria prvého 
a druhého kola hodnotenia boli:

> v kategórii A – prejav invenčnosti vyvolaná 
inšpiráciou technológií, kvalita energokonceptu,
> v kategórii B – miera znalostí, pochopenie 
energokonceptu.
Kritéria tretieho kola hodnotenia:
> v kategórii A – výnimočnosť konceptu, techno-
logická vyspelosť návrhu, nová architektúra,
>  v kategórii B – logika konceptu, invenčná 
architektúra.
Prvé interné kolo pre kategóriu A sa uskutočni-
lo 6. júna 2013, kde sa rozhodlo o postupe 20 
súťažných prác. Druhé interné kolo pre kategóriu 
A bolo 7. 6. 2013, kde sa rozhodlo o postupe 
9 súťažných prác do tretieho prezentačného kola. 
Pre kategóriu B bolo prvé interné kolo 6. júna 
2013 a v ňom sa rozhodlo o postupe 4 súťaž-
ných prác do prezentačného kola. Prezentačné 
kolo, ktoré otvorila a privítala členov poroty 
a študentov dekanka FA STU, Doc. Ing. arch. 
Ľubica Vitková, PhD., sa uskutočnilo na FA STU 
v Bratislave 10. júna 2013. Základné kritéria 
hodnotenia súťaže predniesol predseda poroty 
prof. Ing. arch. M. Šarafín, DrSc. z našej fakulty. 
Prezentácia nominovaných súťažných návrhov 
sa uskutočnila v doobedňajších hodinách a po 
prezentácií súťažných návrhov zasadala porota. 
Porota rozhodla udeliť nasledovné ocenenia:
v kategórii A
hlavné ceny získali autori:
1. Bc. Adam Fabo,    
2. Bc. Peter Gašpar,     
3. Bc. Gabriel Ciglan   
  
mimoriadne odmeny bez určenia poradia získa li:
Bc. Miroslav Beňák,     
Bc. Jakub Slameň   
 
odmeny bez určenia poradia získali:   
Ing. Róbert Bakyta,    
Bc. Jana Marinicová,   
Bc. Barbora Poľanská,
Bc. Jana Rantová,

v kategórii B
hlavné ceny získali autori:
1. Miriam Szabová    
2. Matej Miškovský    
3. Martin Mikovčák    
  
odmeny bez určenia poradia pre autorov:  
Andrea Slušná   

Odborným a organizačným garantom súťaže 
bola doc. Ing. Mária Budiaková, PhD., ktorá 
zabezpečila aj odborné konzultácie k súťažným 
návrhom. Ceny, mimoriadne odmeny a odmeny 
boli darované partnerom súťaže Prvou stavebnou 
sporiteľňou a.s. a ďalšími fi rmami.
Súťaž preukázala veľký záujem študentov 
o techniku v architektúre v znamení energetických 
a obalových systémov. Hlavným kritériom súťaže 
bol energokoncept stále rozširovaný poznatkami 
nových technológií. Súťažné návrhy odhaľujú 
logiku energokonceptu pri tvorbe architekto-
nických diel, v tomto ročníku sa dajú vidieť dve 
tendencie: v prvej energokoncept „odlieva“ výraz 
objektu, v druhej energokoncept „potvrdzuje“ 
výraz umelecky motivovaného výrazu objektu. 
V tomto roku súťaž navrhla nový rozmer energo-
konceptu, ktorým je tvorba „zelenej architektúry“. 
Uplatnenie technologických systémov nastolilo 
kritický pohľad ich vplyvu na trvalo udržateľný 
stav nášho životného prostredia.
Porota skonštatovala, že súťaž si aj v tomto roku 
udržala očakávanú vysokú úroveň. Porotu zaujala 
zvyšujúca sa šírka komplexného zvládnutia úloh, 
kde dominovalo praktické hľadisko. Novým javom 
súťaže bolo hľadanie nových zdrojov energetic-
kých systémov s nekonvenčným riešením úlohy. 
Návrhy boli rozdelené metodickou konzultáciou 
do dvoch ideových sfér: inovačnej a konvenčnej. 
Do posledného kola postúpili najlepšie návrhy 
oboch typov, diskusia poroty hľadala spoločné 
hodnotiace stanovisko. Súťaž potvrdila, že má 
dôležité miesto v hľadaní ideových koncepcii 

pokoj a úľavu. V tomto snovom priestore svojich 
diel sa autorka cíti bezpečne a isto, hoci súčasný 
svet neistoty zostáva tam vonku. Jej sochársky 
presvedčivá tvorba má odozvu aj v realizáciách 
pre architektúru a najmä v medailérskej tvorbe, 
za ktorú získala niekoľko domácich i medzinárod-
ných ocenení. Kvalitou výtvarného spracovania, 
ale predovšetkým úprimnosťou emocionálneho 
prežívania a schopnosťou hlbokého ľudského 
zainteresovania, má nepochybne svoje významné 
miesto v priestore súčasnej sochárskej scény na 
Slovensku.
V kontexte s vystavenými dielami Gabriely 
Gáspárovej – Illéšovej bolo pôsobivým zážitkom 
na vernisáži vypočutie si dvoch skladieb skla-
dateľa Igora Bázlika, famózne interpretovaných 
autorom. Výstava trvala do 4. augusta 2013.

navrhovaných budov a že motivuje technickú 
potenciu študentov. Technologické systémy stále 
väčšou mierou rozhodujú o kvalite architektonic-
kých návrhov, čo študenti pochopili aj navrhli. 
Súťaž preukázala opodstatnenosť zaoberať sa 
parciálne touto témou v metodike architektonic-
kej tvorby. Prianím je, a to aj zo strany sponzorov, 
aby sa v súťaži aj budúci rok pokračovalo. Súťaž 
v podobe víťazných návrhov „objavila“ nové spek-
trum vplyvu technologických systémov na tvorbu 
architektonických diel. Súťaž sa stala motiváciou 
prehĺbenia poznatkov z výrobnej sféry, ukázala, 
že znalosť študentov sa zvyšuje, invencia uplatniť 
nové technologické systémy sa stáva pozoruhod-
nou a inšpiratívnou. 

degradačné procesy v krajine a pod. Všetky 
prednášky vyvolali veľký záujem, čoho dôkazom 
bola aj bohatá diskusia, ktorá dokonca narušila 
aj dôkladne naplánovaný časový harmonogram. 
V poobedňajšom bloku odznelo 12 prednášok 
doktorandov a postdoktorandov a na záver ostal 
priestor aj na kratšiu diskusiu. Na druhý deň bola 
naplánovaná zaujímavá odborná exkurzia (1. pro-
tipovodňová ochrana Bratislavy a diskusia s pra-
covníkom SVP š.p., 2. Sad Janka Kráľa – história a 
súčasnosť a diskusia s pracovníkom MÚ Petržalka, 
3. Nábrežie Dunaja ako plocha verejnej zelene – 
priestor pred OC Eurovea a diskusia s projektan-
tom sadovníckych úprav), pre nepriazeň počasia ju 
však bolo potrebné odvolať. 
Ústav krajinnej a záhradnej architektúry vydal 
pri príležitosti konferencie recenzovaný zborník 
vedeckých prác s názvom „Aktuálne problémy 
krajinnej architektúry a krajinného plánovania“ 
Zborník je výberom 29 vedeckých prác, ktoré 
vznikli na nasledovných akademických pracovis-
kách v Slovenskej a v Českej republike: Katedre 
záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty 
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU 
v Nitre, Ústave krajinnej a záhradnej architektúry 
a Ústave urbanizmu a územného plánovania 
Fakulty architektúry STU v Bratislave, Katedre 

Titulná strana zborníka „Aktuálne problémy krajinnej architek-
túry a krajinného plánovania“

Účastníci súťaže

KATEGÓRIA A
1. cena – Bc. Adam Fabo: GREEN HOUSE (hore)
 
2. cena – Bc. Peter Gašpar: Radnica VO SVäTOM JUre (dole)

KATEGÓRIA B
1. cena – Miriam Szabová: Univerzitný inkubátorDvaja sochári: Gabika Gáspárová-Illéšová a Milan Lukáč

Zľava: Pavol Kráľ, Elena Arnaudová, Gabriela Gáspárová-Illéšová, Igor Bázlik

vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave, Katedre plánovania a tvorby 
krajiny TU vo Zvolene, Ústave krajinnej ekológie 
SAV v Bratislave, Katedre ekológie a environmen-
talistiky Fakulty prírodných vied, UKF v Nitre, 
Katedre krajinnej ekológie Prírodovedeckej 
fakulty UK v Bratislave, Ústave zahradní a kra-
jinářské architektury Zahradnické fakulty MU 
v Brne a Katedre zahradní a krajinné architektury 
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů ČZU v Prahe. Zborník je zverejnený aj na 
internetovej stránke ústavu, prípadne si ho môžu 
záujemcovia vyžiadať aj priamo na ústave. 
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cesb13 v prahe
Pod vedením Českej spoločnosti pre udrža-
teľnú výstavbu budov (CSBS – iiSBE Czech) 
a Českého vysokého učení technického sa v dňoch 
26. až 28. júna 2013 konal v Prahe 3. ročník 
medzinárodnej vedeckej konferencie Central 
Europe towards Sustainable Building (CESB13). 
Konferencia bola zameraná na udržateľnosť vo 
výstavbe a rekonštrukcie budov pre ďalšie gene-
rácie. Stretlo sa na nej množstvo výskumníkov, 
študentov, investorov, developerov, zástupcov 
miestnej správy s ostatnými odborníkmi zaobera-
júcimi sa témou udržateľnosti. 
Konferencia CESB 2013 (Udržateľná výstavba 
budov v strednej Európe) je súčasťou skupiny 
medzinárodných konferencií usporiadaných pod 
záštitou štyroch medzinárodných organizácií iiS-
BE, CIB, UNEP-SBCI a FIDIC. K témam konferencie 
patrili šetrné rekonštrukcie budov, regenerácia 
priemyselného dedičstva, low-tech a high-tech 
materiály pre udržateľné budovy, integrované na-
vrhovanie budov, metódy a nástroje pre hodnote-
nie ako aj udržateľnosť v pedagogike. Záštitu nad 
vedeckým podujatím prevzal predseda konferen-
cie Petr Hájek (ČR) a 50-členná vedecká rada. Na 
konferenciu bolo prihlásených 340 abstraktov zo 
45 krajín celej Európy a sveta. 
Deň pred CESB13 (25. júna 2013) sa uskutočnila 

sprievodná vedecká konferencia YRSB13 – iiSBE 
Forum of Young Researchers in Sustainable 
Building 2013. Konferencia venovaná dokto-
random a mladým výskumníkom bola prvýkrát 
organizovaná iniciovaná CESB ako jej úvodná 
satelitná udalosť. Doktorandi a mladí výskumníci 
mali možnosť diskutovať a prezentovať svoje ve-
decké výskumy medzi kolegami z univerzít z iných 
krajín. Účasť na konferencii spočívala v prezentá-
cii najnovších výsledkov výskumníkov vo vybranej 
sekcii a v publikovaní výskumnej vedeckej práce 
v medzinárodnom vedeckom zborníku recenzo-
vaných prác. V zborníku abstraktov aj článkov sa 
uverejnilo celkom 37 článkov autorov zo 17 krajín, 
ktorí svoje výskumy prezentovali ústne, alebo for-
mou postra. Zaslané abstrakty boli recenzované 
vedeckou komisiou a vybrané články si navzájom 
anonymne recenzovali sami autori, ktorí potom 
články odporučili na prezentáciou ústnou formou, 
alebo formou postra. Cieľom prednášky bolo 
vyvolať diskusiu prítomnej odbornej verejnosti 
a získať ďalšie podnety pre výskumnú činnosť.
Fakultu architektúry STU zastupovali dokto-
randi z Ústavu ekologickej a experimentálnej 
architektúry (Peter Morgenstein a Ján Legény) 
a doktorandka z Ústavu urbanizmu a územného 
plánovania (Lucia Štefancová) v sekcii Udržateľné 
rekonštrukcie a udržateľné priestorové pláno-
vanie. Predsedníčkou sekcie bola Jana Hořická 
(odborná asistentka ČVUT - Fakulta stavební).

Príspevky doktorandov Fa STU:
Ing. arch. Lucia Štefancová (ÚUUP):
Urbánna (mestotvorná) architektúra
(Urban Architecture)

Ing. arch. Peter Morgenstein (ÚEEA), 
Ing. arch. Ján Legény (ÚEEA):
Mesto - dve stratégie udržateľnosti
(The City - Two Strategies of Sustainability) 

Informácie o konferencii sú dostupné na interne-
tovej stránke: 
http://cesb.cz/node

Rast populácie, znižovanie zásob materiálových 
a energetických zdrojov, zdrojov pitnej vody 
a zhoršujúce sa životné prostredie, vrátane 
dôsledkov globálneho otepľovania vo forme 
vyššej frekvencie prírodných katastrof nutne vedú 
k intenzívnejšiemu hľadaniu nových environmen-
tálne priaznivejších prístupov a riešení. Príspevky 
na konferencii sa venovali hľadaniu nových 
technológií, používaniu nových progresívnych 
materiálov a konštrukčných riešení smerujúcich 
k skvalitňovaniu výstavby budov, a to nielen 

 – Text a foto Lucia Štefancová (doktorandka na ÚUUP FA STU) –

o slow/slov* 
dizajne

Keď vložíme do vyhľadávača google slovo „dizajn“ 
o 26 sekúnd sa nám objaví 18 200 000 výsledkov 
a ak vložíme jeho pôvodný prepis „design“, tak 
je to až 2 960 000 000 záznamov. Ohromujúce! 
Frekvencia tohto slova je skrátka fascinujúca. 
A nielen na Internete, termín dizajn opantal naše 
vyjadrovanie, mediálnu sféru ba aj náš život 
a životný štýl. Všetci vieme, že sme „in“, keď ho-
voríme o dizajne: o dizajne nového auta, iPod-u, 
lampy, detského kočíka, kuchynskej linky alebo 
vlastnej webovej stránky. Ak sa však zamyslíme 
nad tým čo dizajn ako taký je, ako sa vlastne 
vytvára a čo je jeho úlohou, sme na rozpakoch. 
Ide len o to ako uchopiť istú funkciu v pekne 
tvarovanom predmete z nového materiálu? Alebo 
je dizajn aj niečo viac? Odpoveď nemusí byť vždy 
jednoznačná. Ak však ostaneme pri význame, 
ktorý širšia verejnosť vníma pod slovíčkom dizajn 
– teda priemyselný dizajn alebo dizajn výrobku 
a pozrieme sa vôkol seba, uvedomíme si, že len 
máloktorý výrobok v obchodoch je navrhnutý 
a vyrobený na domácej pôde. Na druhej strane 
dôsledkom globalizácie si človek môže kúpiť prak-
ticky v akejkoľvek destinácii na svete identické 
predmety konkrétnej značky. A identita sa stráca. 
Žijeme na 5,5 miliónovom Slovensku, ktoré si ani 
počas takmer štvrťstoročia budovania trhovej 
ekonomiky a dvadsiatich rokov samostatnosti ne-
vytvorilo vlastnú originálnu cestu k spôsobu ako 
nielen navrhnúť a vyrobiť, ale aj úspešne predávať 
a distribuovať domáci dizajn výrobkov. 
Počas leta od 17. júla do 31. augusta 2013 bola 
v priestoroch galérie Satelit SCD na Kollárovom 
námestí v Bratislave otvorená expozícia projektu 
SLOW/SLOV*DIZAJN – teória/ výskum/ prax 
v súčasnom dizajne. Autorkami projektu, kon-
ceptu výstavy a katalógu, ktorý vznikol k výstave 
boli Ing. arch. Katarína Lauková Zajíčková, 
Dipl. Des. Zuzana Šebeková a Mgr. Katarína 
Trnovská. Výstava bola určená odbornej aj širšej 
verejnosti a pomocou vybraných dizajnérov a ich 
návrhov ponúkla nový prístup – slow-dizajn pro-

stredníctvom výsledkov praxe, teórie a výskumu. 
Čo teda slow-dizajn je? Podstatou slow-dizajnu 
je výroba využívajúca lokálne materiály a tech-
nológie, aplikovanie nových skúseností a tém 
do výroby, takých čo sa spájajú s významami ako 
emócia, tradícia, rituál, spomalenie, čas, interak-
cia, participácia, skúsenosť, sociálna a kultúrna 
zodpovednosť a eko-efektivita. Zámerom prota-
gonistiek bolo tému slow-dizajnu prezentovať 
v teoretickej aj praktickej polohe rovnocenne v 
jednej expozícii. Cieľom výstavy bolo nielen vy-
staviť výrobky, ktoré vznikli cestou slow-dizajnu, 
ale anotáciami a informačnou grafi kou ilustrovať 
teoretický základ dizajnérskych konceptov a moti-
vovať diskusiu v reťazci: dizajnér – výrobca – tech-
nológ – distribútor – používateľ. Hoci ide o dosť 
nový pojem v súčasnej teórii dizajnu, v praxi je 
viac-menej neznámy, na príkladoch z výstavy sa 
zdá, že princípmi slow-dizajnu je akosi prirodzene 
nasiaknutá aj časť slovenskej dizajnérskej scény. 
Návštevník výstavy sa mal šancu počas prehliadky 
spoznať s procesmi, ktoré musí dizajnér zohľadniť 
pri navrhovaní a realizácii výrobku a mohol tiež 
preniknúť do výskumu, ktorý je základom pre 
koncepty dizajnu. Nábytok, interiérové doplnky, 
stolovanie, odev i materiál, vlastne vystavované 
objekty obsiahli predmety pre osobnú spotre-
bu, pretože práve k nim si obyčajne používateľ 
vytvorí dlhodobý vzťah. Nábytok Allt s lavicou 
Lowstack, kobercovými dlaždicami Cityscapes 
a úložnými nádobami Silo, kabinet Dolce vita od 
Veroniky Paluchovej, konferenčný stolík Mejd 
Priemyselný folklór či Bombarďáky od FRL zaujali. 
Úžasné boli dreváky od Pikpoki alebo zavárani-
nové poháre Nádeje a možnosti od Patrika Illa. 
No a ďalej vynikajúca Samorozložiteľná biomiska 
Vlasty Kubusovej, keramický set „Ludevít“ od 
Modranskej a kovový Stromček ako vešiak na 
čokoľvek od Ľubice Segečovej. Mimoriadny bol 
produkt Materiál 01 od Zuzany Šebekovej tak tro-
chu sa vymykajúci ostatným, pretože nebol z neho 
žiaden produkt vytvorený. Ide však o textilný 
kompozit, pri ktorom sú bádané možnosti vstupu 
dizajnéra do procesu vývoja a výroby a optimali-
zácie funkčných vlastností materiálu.
Slow-dizajn sa snaží zohľadniť širokú škálu 
materiálnych a sociálnych faktorov, krátkodobé 
a dlhodobé vplyvy alebo následky návrhu, výroby 
i samotného používania produktu. Skôr než na 
produkt sa táto metóda spája s prístupmi dizaj-
néra. Princípy slow-dizajnu sú atraktívnou mož-
nosťou ako si vypestovať vlastný dizajn v krajine 
s malou ekonomikou, a z tohto pohľadu výstava 
otvorila nielen možnosti využitia slow-dizajnu na 
Slovensku, ale jej ambíciami bolo vyprovokovať 
diskusiu na tému domáceho dizajnu.

–  Text Ing. arch. Irena Dorotjaková,  
foto: Mária Nepšinská a Peter Simoník – 

z hľadiska ekonomického, ale i environmentálne-
ho a socio-kultúrneho, ktoré predstavujú obrov-
ský potenciál z pohľadu napĺňania požiadaviek 
rozvoja spoločnosti. Udržateľnosť bola chápaná 
nielen v tradičnom rámci ekologicko-ekono-
mickom, ale aj v rámci kultúrnej udržateľnosti 
z pohľadu dobrého fungovania miest. Konferencia 
priniesla rôzne pohľady na tému udržateľnosti 
v medzinárodnom meradle. Slovenská republika 
mala zastúpenie práve z STU v podobe najmlad-
ších bádateľov.

protagonistky projektu SLOW/SLOV dizajn –  - zľava Zuzka Šebeková, 
v strede Katka Trnovská a vpravo Katka Lauková Zajíčková

Dreváky od Pikpoki 

Dolce vita – autor Veronika Paluchová

set Parádnica – autor Štefánia Sekanová

kolekcia tašiek na vínové fľaše – FRL+ZS=< 3

kobercové dlaždice Cityscapes – nábytok Allt

doplnky detskej ortopedickej obuvi – autor Eliška 
Karaskova

keramický set „Ludevít“ – Modranská

Zaváraninové poháre Nádeje a možnosti – Patrik Illo

 úložné nádoby Silo – nábytok Allt 

Zľava: Peter Morgenstein, Lucia Štefancová, Ján Legeny 
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design on air na 
letisku

Od čias priekopníkov lietania sa traduje zaují-
mavá skúsenosť. Lietadlo, ktoré dobre vyzerá, 
spravidla aj dobre lieta. Iste, lietadlá a letiská nie 
sú už dnes žiadnymi produktmi náhodného osvie-
tenia mysle, či kreatívnymi experimentmi. Pri 
ich navrhovaní sa využívajú vedomosti a skúse-
nosti z rozmanitých vedných odborov, metodiky, 
systematizované výpočty, testy. Tvorcom pomáha 
vyspelá výpočtová technika. Jedno však zostáva. 
Ich vzhľad nás fascinuje, dôvera k ich tvarom 
a technickým riešeniam nám dovoľuje vzniesť 
sa medzi oblaky. Vzdialenosti už nevnímame cez 
prizmu tisícov kilometrov, ale cez dve, tri hodinky 

sedenia v pohodlnom kresle, prípadne cez kvalitu 
občerstvenia poskytovaného leteckými spoloč-
nosťami. Lietanie je pre mnohých rutinou napriek 
tomu, že sedia v kabíne pre pasažierov.
Dokonalý tvar, nekompromisná funkčnosť, 
bezpečnosť, užívateľský komfort však nie sú para-
metre vyhradené iba pre lietajúce stroje. Celkom 
oprávnene ich očakávame od všetkých výrobkov, 
ktorými sme obklopený. Vlaky, autá, lode, ale 
i nábytok, domáce spotrebiče, odevy, módne 
doplnky, náradie, nástroje, výrobné zariadenia 
a stroje, technológie pre zdravotníctvo rovnako 
ako počítače, hračky, športové potreby… Dokázali 
by sme vymenovať takmer nekonečné produktové 
portfólio medzi špendlíkom a vesmírnou loďou, 
kde sa o výslednú kvalitu zaslúžili rozhodujúcim 
podielom dizajnéri. Zamysleli ste sa už niekedy 
nad tým, ako sa pripravujú na svoje budúce po-
volanie? Čo všetko treba vedieť, zakúsiť, vytvoriť, 
kým navrhnú napríklad zložitú kabínu moderného 
lietadla?
Pre všetkých, ktorých atraktívna profesia 
dizajnéra zaujíma, alebo dokonca láka, sú určené 
nasledujúce informácie: umelecký odbor dizajn 
možno študovať na Ústave dizajnu Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave v (undergraduate) bakalárskom 
študijnom programe, (graduate) v magisterských 
študijných programoch, prípadne v dokto-
randskom študijnom programe. Počas štúdia 
získava talentovou skúškou vybratý mladý 
človek široké a komplexné informácie z oblasti 
humanitných i technických vied, učí sa využívať 
výtvarné výrazové prostriedky, rovnako ako 
modernú informačnú a prezentačnú techniku, 
multimédia. Zdokonaľuje si manuálnu zručnosť, 
získava nenahraditeľné skúsenosti z oblasti práce 
s materiálmi, nástrojmi a technológiami. Rozvíja 
svoju schopnosť metodicky, systémovo pracovať, 
prirodzenú tvorivosť transformuje na kreatívne 
myslenie. To však nie je všetko. Aj keď je štúdium 
primárne orientované na produktový dizajn, venu-

–  text a foto Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. – sakrálne 
pamiatky 
v krajine

Banská Štiavnica je ojedinele zachované historic-
ké mesto s vysokou koncentráciou architektonic-
kých a technických pamiatok. Banská Štiavnica 
a technické pamiatky rozptýlené v pôsobivom 
krajinnom prostredí a v menších historických 
sídlach v okolí boli pred dvadsiatimi rokmi 
zaradené medzi pamiatky svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. Genius loci 
Banskej Štiavnice a jej okolia sú atraktívnym 
miestom pre koncentrované štúdium, spoznávanie 
a dokumentáciu historickej architektúry, urba-
nizmu a historického prostredia, preto Fakulta 
architektúry STU v Bratislave, prostredníctvom 
svojho Vedeckovýskumného a vzdelávacieho 
centra v Banskej Štiavnici už piaty rok usporia-
dala študentský multidisciplinárny workshop – 
tentoraz na tému Sakrálne pamiatky v krajine. Už 
piaty rok bolo toto podujatie podporené grantom 
z Ministerstva kultúry SR, prostredníctvom gran-
tovej schémy „Obnovme si svoj dom“. 
Piaty ročník Jesennej univerzity architektúry 
bol tak venovaný mapovaniu a dokumentácii 
sakrálnych pamiatok v krajine vzhľadom na fakt, 
že historickej krajine v okolí Banskej Štiavnice od 
18. storočia dodnes dominujú kalvárie a v krajine 
je rozptýlených množstvo menších sakrálnych 
objektov – kaplniek, krížov, božích múk a pod., 

ktorým nebola doposiaľ venovaná odborná 
pozornosť.
Týždenný worskhop mal tri hlavné pracovné časti: 
plošné mapovanie terénu, dokumentácia stavu 
vybraných pamiatok a návrh na ich využitie, 
prezentáciu a revitalizáciu. 
Workshopu sa zúčastnilo 20 študentov z rôznych 
univerzít Čiech a Slovenska, ktorých študijné od-
bory sa dotýkajú alebo môžu dotýkať problemati-
ky ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva. 
Prvé dva dni sme po náležitej odbornej príprave 
účastníkov workshopu zaznamenali do máp 
polohu každého jedného sakrálneho objektu na 
území Pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica. 
Podľa vopred stanovenej metodiky študenti 
spracovali aj jeho opis a dokumentáciu každého 
identifi kovaného objektu. Vznikol tak katalóg sak-
rálnych pamiatok, ktoré sa na tomto historickom 
území doposiaľ zachovali. Vďaka práci v teréne 
študenti začali inak vnímať kontakt s historickým 
prostredím, s historickou architektúrou a jej kon-
textom, začali rozpoznávať historické a kultúrne 
hodnoty.
Ďalšie dni z týždňového workshopu boli študenti 
rozdelení do piatich pracovných skupín, aby 
podrobnejšie zdokumentovali a zamerali päť 
typologicky rôznych sakrálnych architekto-
nických objektov. Najdominantnejším a naj-
ťažším „sústom“ bolo azda zameranie Kalvárie 
na Hornej Rovni, ktorá nás do seba vťahuje 
svojou výraznou lipovou alejou, umiestnenou 
na kopčeku nad malou osadou za štiavnickým 
tajchom Klinger. Kalvária na Hornej Roveni je 
síce skromná, ale typicky baroková dominanta 
v krajine. Architektonicky oveľa skromnejšia 
než banskoštiavnická, ale krajinársky s ňou 
každopádne „komunikuje“ (na kopcoch v jednej 
línii, medzi nimi v údolí je historická Banská 
Štiavnica). Doteraz hornorovnianska Kalvária 
nebola zameraná, jej existencia nefi guruje ani 
na katastrálnych mapách (skôr jej existenciu 
približujú historické mapy z 1730 a 1747). Už 
tradične sme preto k spolupráci prizvali kolegov 
zo Stavebnej fakulty STU, odboru geodézia (pod 
vedením Ing. Mareka Fraštiu, PhD.) a miestnu SPŠ 
Samuela Mikovíniho, odbor geodézia (pod vede-
ním Ing. Dalibora Kostru), ktorí spolu vypracovali 
polohopis i výškopis miesta, vytýčili objekty 
siedmych zastavení – kamenných stél, troch krí-
žov a kamenných plastík v životnej veľkosti pod 
krížmi. Ich výstupom boli aj trojdimenzionálne 
modely územia Kalvárie – konfi gurácia kopca s li-
povou alejou a jednotlivými kamennými stélami 
v lipovej aleji. Táto krajinne fenomenálna skladba 
objektov bola aj podrobne architektonicky 
zdokumentovaná študentmi fakulty architektúry 

z Bratislavy a Košíc a Brna. K poznatkom o histórií 
Kalvárie výrazne prispeli svojim výskumom štu-
denti histórie umenia z Trnavskej univerzity. 
Ďalšie skupiny študentov zdokumentovali 
a zamerali dve doposiaľ nenápadné kaplnky, 
ktoré v minulosti pravdepodobne slúžili ako 
menšie bašty v protitureckom opevnení mesta, 
či fragmenty románskeho presbytéria za farským 
kostolom, ktoré neboli od čias architekta Václava 
Mencla zamerané, ani podrobnejšie zdokumen-
tované (Václav Mencl presbytérium naposledy 
zdokumentoval a publikoval v knihe Stredoveká 
architektúra na Slovensku roku 1937). Jedným 
z dokumentovaných objektov bola aj obľúbená 
kamenná plastika Svätého Jána Nepomuckého, 
stojaceho na kamennom stĺpe nad prameňom pri 
vstupe do mesta. 
Napätie sa stupňovalo ku koncu týždňa – študen-
ti tuho pracovali pod vedením lektorov – hlavne 
prof. Paliho Gregora, či nedávnych absolventov 
našej fakulty architektúry – dnes mladých 
šikovných architektov – Marcela Mészárosa, 
Peťa Jakubišina (zvaného viac Nindža), Barbory 
Vachovej a Roba Erdélyiho. 
Úsilie bolo zavŕšené pekným záverečným podu-
jatím, ktoré sme spolu s prof. Palim Gregorom 
usporiadali priamo na Radničnom námestí – 
medzi našim „detaškom“ a radnicou. Študenti 
svoje výstupy stihli adjustovať vo forme posterov, 
ktoré sme vystavili na téme workshopu príznač-
nom mieste – okolo stĺpu Immaculaty. Postery 
sme osvetlili sviečkami, na stenu radnice študenti 
premietali svoje prezentácie vlastnej týždňovej 
práce v Banskej Štiavnici. Milo nás prekvapil 
prof. Gregor premietnutím krátkeho videa, na 
ktorom nás počas prác nenápadne zachytil (mo-
žete vidieť na facebooku fa.stuba – „detaško“). Po 
podujatí nám v blízkej kaviarni Archanjel zahrali 
Marcel Mészáros s Američanom Billom.
Krásne septembrové počasie, krásne prostredie, 
krásni mladí ľudia, ktorí chcú vedieť viac a chcú 
prispieť svojim dielom k dokumentácii pamiatok 
vo vzácnom historickom prostredí… Takto som 
osobne vnímala atmosféru tohtoročnej Univerzity 
architektúry. 
Vďaka všetkým, ktorí prispeli k úspešnému ukon-
čeniu 5. ročníka Jesennej univerzity architektúry! 

–  Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.
koordinátorka projektu Jesenná univerzita 

architektúry – 

je sa aj grafi ckému dizajnu a jeho produkcii ale 
nevyhne sa ani problematike dizajn manažmentu 
a marketingu navrhovaného produktu, aby sa čo 
najefektívnejšie uplatnil na trhu práce.
Lepšie ako slová, hovorili však výsledky prá-
ce, ktoré si mohli záujemcovia pozrieť počas 
výstavy v odletovej hale na Bratislavskom letisku 
M.R. Štefánika počas leta 2013. Výstava priblížila 
vzdelávanie dizajnérov prostredníctvom prezen-
tácie semestrálnych, bakalárskych a diplomových 
prác študentov Ústavu dizajnu Fakulty architek-
túry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
Študenti predstavili mini mestské autá, vlaky, 
lokomotívu budúcnosti, ale aj duchaplných 
pomocníkov do domácností a na trávenie voľného 
času. Cieľom výstavy bolo zmysluplne vyplniť čas 
pasažierov alebo čakajúcich.
Ústav dizajnu je pre talentovaných študentov 
letiskom, či lepšie jeho štartovacou dráhou. 
Len krídla nesmerujú do oblakov, ale do sveta 
fantázie a predstáv, kde sa aj najodvážnejšie idei 
môžu zmeniť na dômyselné veci slúžiace ľuďom. 
Preto považujeme spojenie budúcich profesionál-
nych dizajnérov s prostredím letiska za viac ako 
prirodzené. A úprimne ďakujeme prezieravému 
a veľkorysému vedeniu BTS za šancu predstaviť 
tvorbu v atraktívnom, originálnom a na publikum 
bohatom prostredí. 

zdroj foto: https://www.facebook.com/pages/Detaško
foto: 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 – Andrej Bán

foto 13 – Oliver Tatarka
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cena 
prof. lacka

Celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu 
absolventov architektonických škôl na Slovensku 
známa ako Cena prof. Jozefa Lacka má za sebou 
tentoraz už 23. ročník. 
V utorok 10. septembra 2013 v Sieni Dušana 
Jurkoviča na Spolku architektov Slovenska 
rozhodla o víťazovi aj o odmenách porota v zlo-
žení Ing. arch. Pavel Suchánek, predseda poroty, 
Ing. arch. Sebastián Nagy a Ing. arch. Martin 
Paulíny. 
Do súťaže bolo nominovaných porotami jednot-
livých architektonických škôl 18 absolventských 
projektov. Počet je výsledkom interného výberu 
jednotlivých škôl, fakúlt, resp. architektonických 
katedier, na ktorých už prebehli školské kolá tejto 
súťaže. Z FA STU Bratislava bolo prihlásených 
10 prác, z KA SvF STU Bratislava 3 práce, z KA 
VŠVU Bratislava 4 práce a z KA FU TU Košice 
1 práca. 
Pred porotou bolo však prezentovaných len 
15 absolventských prác, pretože traja nominovaní 
absolventi sa z rôznych dôvodov nezúčastnili. 
Súťažiacich privítal za SAS riaditeľ Kancelárie 
SAS PhDr. Peter Mikloš a zaželal súťažiacim 
úspešný deň a v krátkom príhovore im priblížil 
vážnosť tejto študentskej súťaže s dlhoročnou 
tradíciou. Súťaž následne zahájila tajomníčka 

poroty Ing. arch. E.  Oravcová, privítala súťažia-
cich, členov poroty a hostí. Po krátkej diskusii 
o priebehu, forme prezentácie, postupe, spôsobe 
a kritériách výberu budúcich ocenených prác, si 
členovia poroty spomedzi seba vybrali predsedu 
poroty a následne začali prezentácie jednotlivých 
súťažiacich. Porota sa podrobne oboznámila s au-
torským riešením, zámerom, obsahom a cieľom 
každej z nominovaných diplomových prác, ktoré 
boli osobne predložené a odprezentované autormi 
formou PC s DP, posterov, modelov, portfólií. 
V následnej krátkej rozprave s každým z autorov 
mala porota možnosť hlbšie vniknúť do riešenej 
problematiky. 
V druhej neverejnej časti súťaže mali členovia 
poroty ešte možnosť preveriť si detaily a získať 
prípadné ďalšie potrebné informácie – z portfólia 
každej z predložených prác ako aj CD nosičov.
Porota stanovila nasledujúce kritériá výberu: 
1. úroveň konceptu, prínosu, fi lozofi e a „espritu“ 
návrhu
2. úroveň kvality a znalosť architektonických 
a technických princípov
3. úroveň kvality prezentácie návrhu, grafi ckého 
a výtvarného spracovania

Do druhého interného druhého kola – tzv. užšieho 
výberu postupným vylučovaním prác vybrala 
DP, ktoré nominovala na ocenenia a v závere 
svojho zasadnutia v zmysle štatútu jednomy-
seľne vybrala prácu, ktorej udelila hlavnú Cenu 
prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2012/2013 
a ďalšie 3 práce, ktorým za ich špecifi cký prínos 
vo vymedzených oblastiach udelila odmeny. Cena 
a odmeny boli udelené nasledovne: 

Cena prof. Jozefa Lacka 2012/2013 bola 
udelená Ing. arch. Eve Bellákovej z FA STU 
v Bratislave za Múzeum priemyselnej architektúry 
– adaptácia skladu a.s. Chemosvit vo Svite, pre-
tože autorka komplexne a najkvalitnejšie naplnila 
požadované kritériá súťaže. Vedúca diplomovej 
práce bola doc. Ing. Eva Králová, PhD. Objekt 
Múzea priemyslenej architektúry od svojej výstav-
by v roku 1943 je dodnes fungujúcou súčasťou 
priemyselného areálu mesta. Prezentuje obdobie 
expanzie spoločnosti Baťa na Slovensko – typovú 
stavbu, navrhnutú zlínskym ateliérom a nesie 
všetky znaky charakterizujúce vtedajší najprog-
resívnejší prístup k výstavbe priemyselných 
objektov, aj preto návrh adaptácie predstavuje 
samotný objekt ako exponát v kontexte pôvodnej 
urbanistickej štruktúry mesta.

Odmenu Pro urbium za novátorské netradičné 
riešenie, ktoré je príspevkom pre skvalitnenie 

mestského prostredia získala Ing. arch. Timea 
Horváthová z FA STU v Bratislave za Nové 
polyfunkčné centrum_Košice_Center 2. Vedúca 
diplomovej práce bola doc. Ing. arch. Ľubica 
Vítková, PhD.
Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh 
nového polyfunkčného centra v Košiciach v špe-
ciálnej polohe v mestskej štruktúre, na území 
medzi železničnou stanicou a riekou Hornád, 
v bezprostrednej blízkosti historického centra. 
Autorka zužitkovala v návrhu urbanistickej 
štruktúry obrovský potenciál územia. Podstatné 
bolo vytvorenie novej, silnej identity pre riešené 
územie a ponúknuť kvalitné verejné priestory 
pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Rôznorodé 
funkčné využitie by malo zabezpečiť kontinuálnu 
okupáciu územia. Nová urbanistická štruktúra 
umožní lepšiu prepojenosť mesta, čo sa týka 
automobilovej aj pešej prevádzky. Transformácia 
zelene pozdĺž rieky Hornád umožní interakciu 
s vodou a tým prináša novú dimenziu pre mesto 
Košice.

Odmenu Pro exhibit za prínos v oblasti 
výstavníctva a architektonicko- výtvarného 
uchopenia idei získal Ing. arch. Patrik Kuva z 
FA STU Bratislava za Fashion showroom. Vedúci 
diplomovej práce bol doc. Ing. arch. Márius 
Žitňanský, PhD. 
Diplomová práca nadväzuje na preddiplomový ná-
vrh fázovitého urbanizmu aplikovaný na postupný 
rozvoj lokality Zimného prístavu pri zachovaní 
genia loci. V tejto fázovitosti by v strategických 
uzloch územia postupne vznikali atraktory 
a jedným z nich má byť navrhovaný Módny 
showroom. Showroom poskytuje prezentačné 
priestory pre módne značky, ale aj doplnkové 
kultúrne funkcie pre širšý záber ľudí, a pre tvorbu, 
vyúčbu a prezentáciu mladých dizajnérov. Nie 
je to budova, ktorá má slúžiť iba jasne určené-
mu cieľu, ale ponúka rôzne zážitky a prechody. 
Doležitým princípom architektúry je usporiadanie 
jednotlivých boxov a pohyb medzi nimi či pohyb 
medzi interiérom a exteriérom, pohyb v rôznych 
svetelných náladach. Hlavná – pešia trasa stúpa 
špirálou po budove, ktorá prechádza z exteriéru 
do interiéru a prechádza rôznymi funkciami.

Odmenu Pro huma za najlepšiu úroveň 
riešenia humanizácie prostredia získala 
Mgr. Art. Marianna Maczová za Metabasis 
Urbis z KA VŠVU v Bratislave, vedúci diplomovej 
práce bol Mag. arch. Peter Stec, ArtD.
V teoretickej časti práce Metabasis Urbis sa 
autorka zaoberala problémom paradoxu percepcie 
a konceptu v architektúre. V praktickej časti túto 

úvahu rozvinula v mierke mesta, špecifi cky v časti 
Dvory V. bratislavskej Petržalky. Celý proces na-
vrhovania berie do úvahy analýzy vizuálnych tu-
nelov daného prostredia. Zámerom bolo túto časť 
mesta pretvoriť a pracovať pritom s minimálne 
dvomi úrovňami chápania architektúry – prelínať 
konceptuálnu vrstvu s vrstvou vnímanou z ľudskej 
perspektívy. Pre prácu ako celok je dôležitá tak-
tiež vrstva orientácie. Premeny města – Metabasis 
Urbis – názov diplomovej práce bol zvolený hlavne 
kvôli premenám mesta na mentálnej úrovni. 
Oceneným srdečne blahoželáme!

–  red. upr. podľa protokolu tajomníčky 
 Ing. arch. Evy Oravcovej, PhD. – 

letná 
univerzita
V dňoch od 2. – 4. septembra 2013 sa uskutočnil 
ďalší ročník projektu Letná univerzita na STU. Ide 
o projekt určený študentom 3. ročníkov gymnázií, 
vďaka ktorému môžu záujemcovia o štúdium pár 
dní stráviť v prostredí univerzity a zistiť, čo všet-
ko sa dá na STU študovať a aj to ako sa to dá po 
absolvovaní štúdia využiť. Akcia trvala od pondel-
ka rána do stredy neskorého popoludnia striedavo 
v Bratislave, Trnave a Gabčíkove. Aj na Fakultu 
architektúry opäť znova po roku zavítali v hojnom 
počte stredoškoláci z celého Slovenska, aby sa 
dozvedeli čosi o architektúre a o štúdiu na našej 
fakulte. Stredoškolákov privítal a celú akciu na 
pôde FA STU uviedol prof. Ing. arch. Robert Špaček, 
CSc – prodekan pre zahraničie, vonkajšie vzťahy 
a ľudské zdroje. Prednášali im Ing. arch. Peter 
Morgenstein doktorand z Ústavu ekologickej 
a experimentálnej architektúry Ing. arch. Pavol 
Paulíny, PhD. z Ústavu dejín a teórie architektúry 
a obnovy pamiatok. V záverečnej časti prednáš-
kového popoludnia predstavil hosťom študijné 
programy, ktoré ponúka Fakulta architektúry 
STU doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD. – prodekan 
pre pedagogickú činnosť (I. a II. stupeň) a ukázal 
im výstavu prác z talentových skúšok vo foyeri. 
A tento rok bola hojná účasť a záujem o prednášky, 
čo poukazuje na dobrý spôsob ako zaujať a uchopiť 

–  red. – 

inšpirácie pre dúbravku 

Výstava s názvom Nové ideové urbanisticko-ar-
chitektonické návrhy na riešenie Dúbravky pod 
kuratelou Ing. arch. Oľgy Melcerovej, PhD. a Ing. 
arch. Zuzany Aufrichtovej bola otvorená 8. júla 
2013 vo výstavných priestoroch Domu kultúry 
Dúbravka. 
Podujatia sa zúčastnili zástupcovia mestskej časti 
Bratislava – Dúbravka, poslanci MČ, obyvatelia 
Dúbravky a študenti. Fakultu architektúry STU 
reprezentovali prof. Ing. arch. Bohuš Kováč, 
PhD. a ďalší pedagógovia, pod ktorých gesciou 
vystavené práce vznikali. Akciu podporila účasťou 
aj dekanka Fakulty architektúry Ing. arch. Ľubica 
Vitková, PhD. 
Aktívna a efektívna spolupráca MČ Dúbravka 
s Fakultou architektúry STU v Bratislave opäť pri-
niesla nové tvorivé urbanisticko-architektonické 
návrhy pre územie Dúbravky. Výstava predstavila 
viac ako 20 samostatných urbanisticko-architek-
tonických návrhov rozdelených do troch častí: 
vytvorenie námestia okolo miestneho úradu - 
nového verejného priestoru ako administratívno-
-správneho centra Dúbravky, urbanistické riešenie 
vybraných lokalít v rámci celého územia Dúbravky 
pod heslom Nech (O)ŽIJE sídlisko, architektonické 
riešenia verejného priestoru okolia OC Saratov – 
dobudovanie malej tržnice.

–  red. – 

zľava dekanka FA STU doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., kurátorka výstavy 
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová, prof. Ing. arch. Bohuš Kováč, PhD., kurátorka 
výstavy Ing. arch. Oľga Melcerová, PhD. a Ing. arch. Katka Boháčová, PhD.

Výstava bola verejnosti sprístupnená v galérii 
Villa Rustica do konca júla. Úspešná a produktív-
na spolupráca Dúbravky a Fakulty architektúry 
STU bude pokračovať aj v budúcnosti, a tak štu-
denti budú mať ďalšie šance poskytnúť inšpirácie 
pre rozvoj tejto mestskej časti.

Pro urbium –  autorka Ing. arch. Timea Horváthová
z FA STU –  Nové polyfunkčné centrum_Košice_Center 2

Cena prof. Jozefa Lacka 2012/2013 –  autorka Ing. arch. Eve 
Belláková z FA STU –  Múzeum priemyselnej architektúry 

– adaptácia skladu a.s. Chemosvit  vo Svite

Pro exhibit –  autor Ing. arch. Patrik Kuva  
z FA STU –  Fashion showroom 

v tejto letnej akcii perspektívnych študentov. 
Letná univerzita sa zavŕšila v Aule Dionýza 
Ilkoviča slávnostným odovzdaním certifi kátov 
a ocenení. Atmosféru z celej akcie môžete sami 
posúdiť z fotografi í Mateja Kováča. Tento ročník 
fi nančne podporili Emerson, a.s. a Fond PSS, a.s. 
pre rozvoj bytového hospodárstva.
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