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cvernovka 
po novom

Rozvoj Bratislavy napreduje úžasným tempom. 
Rastie komplex za komplexom, v širšom centre 
Blumentál, Stein, Twin City, Zuckermandel, 
Bezručova residence, ďalej Pri Mýte, Urban 
Residence, Nuppu, Tehelné pole, Nido a iné 
menšie. Mesto sa rozrastá o stovky domov a ti-
sícky bytov. Výstavba beží v rýchlych obrátkach 
a kvantita sa zdá nezabrzditeľná. Žiadalo by sa 
porovnať, čo ktorá lokalita prinesie v širšom 
kontexte, čo ktorá mestská časť znesie, aký 
bude výsledný efekt. Strategicky výhodné pre 
organizmus mesta by bolo preveriť ako nový set 
objektov alebo štvrť ovplyvnia život ľudí, ktorí 

už v zastavovanej časti mesta žijú, aký bude ich 
dopad na fungovanie celého mesta. Veď takýto 
postup je smart. Riešenie drvivej väčšiny stavieb 
neprechádza takýmto komplexným overením, hoci 
práve to by identifikovalo záťaž územia (zvýšenie 
počtu obyvateľov, ich pohyb, samotná prevádzka 
služieb, zásobovanie, dopravné napojenie, prílev 
áut) umožnilo predvídať kolízie a tiež dalo šancu 
zmysluplne koordinovať rozvoj mesta. Akosi 
automaticky sa presadzuje, že všetko je úžasné 
a v každom prípade pôjde jednoznačne o zlepše-
nie existujúceho prostredia. 
Predpokladom k získaniu novej kvality by malo 
byť východiskové porovnávanie viacerých názorov. 
Pre vytvorenie takejto názorovej platformy je 
najlepším nástrojom súťaž. Architektonické 
súťaže nie sú na Slovensku práve obľúbenou 
parketou, napriek tomu, že architektonická obec 
aj Slovenská komora architektov ich považuje 
za správne, vie odborne a zmysluplne napomôcť 
nielen dobrej úrovni procesu, prispieť k odbor-
nosti výberu, a tak aj ku kvalitnému výsledku. 
Dokladom záujmu o problematiku je aj inšpira-
tívna publikácia s názvom Manuál súťaží návrhov 
Slovenskej komory architektov, ktorú minulý rok 
vydala SKA na základe iniciatívy mladých archi-
tektov, predovšetkým Petra Lényiho. 

Urbanisticko-architektonická súťaž na Cvernovku, 
ktorú vyhlásila spoločnosť YIT Slovakia a.s. 
začiatkom septembra 2016, bola prvou lasto-
vičkou, ktorá by mohla signalizovať istý posun 
vo vnímaní súťaží na architektúru. Nešlo síce 
o verejnú anonymnú medzinárodnú súťaž, ale 
o súťaž vyzvanú, ale aj tento spôsob v slovenských 
praktikách investorov nie je štandardný a bežný. 
Súťažné podmienky boli konzultované a overené 
Slovenskou komorou architektov a zúčastnilo 
sa jej 10 architektonických kolektívov, aj keď 
vyzvaných bolo 12. Súťaž priniesla výsledky, ktoré 
mnohých zaujali aj potešili. 

Predmetom súťaže bolo získať najlepšie urba-
nistické riešenie zóny a najlepšiu architektúru 
na výstavbu a prestavbu územia ohraničeného 
ulicami Košická – Páričkova – Svätoplukova 
v súlade s aktuálnym Územným plánom hlavného 
mesta SR Bratislava. Na vyše štvorhektárovom 
území na Nivách v bratislavskom Ružinove 
plánuje YIT postaviť novú štvrť s vyše osemsto 
bytmi, kanceláriami, obchodmi a službami s tým, 
že sa s funkčným zakomponovaním pamiatkovo 
chráneného objektu bývalej Pradiarne uplatní 
prepojenie historického odkazu lokality s novou 
architektúrou. Spoločnosť počíta pri výstavbe 
s uplatnením energetickej a prevádzkovej efek-

tívnosti. Cvernovka je podľa architekta Štefana 
Moravčíka mestským blokom s veľkým potenciá-
lom na rozvoj. „Je jedným z ikonických pozemkov 
s bohatou históriou, s hodnotnými fragmentmi 
zachovanej industriálnej architektúry. Je územím, 
ktoré sa stalo aj súčasťou spoločenského vedomia 
a patrí k citlivým miestam, o ktorých sa v posled-
ných rokoch asi najintenzívnejšie diskutovalo 
medzi odborníkmi, laikmi i v médiách,“ dodáva. 
Areál bývalej Cvernovky má podľa majiteľa veľký 
potenciál pre vytvorenie vitálnej mestskej štvrte, 
ktorá naplní potreby kvalitného života v meste 
a zároveň prinesie pridanú hodnotu nielen jej 
obyvateľom, ale celej lokalite. 
Návrhy oslovených ateliérov poskytli paletu 
rôznych uhlov pohľadov na riešenie lokality. 
Samozrejme, požiadavky boli presne investo-
rom stanovené. Štefan Moravčík upozornil, že 
v takejto súťaži nejde o to, čo by bolo ideálne pre 
organizmus mesta, ale o čo najslušnejšie splnenie 
požiadaviek investora s parametrami, ktoré 
dopredu pevne určil. Ideové súťaže bez limitov sú 
totiž veľmi zriedkavé. Hoci oslovení boli špičkoví 
a rešpektovaní profesionáli, podľa architektov by 
možno bolo lepšie vyhlásiť kombinovanú vyzvanú 
a otvorenú súťaž. Verejnosť by ju lepšie prijala 
a bola by demokratickejšia. 

YIT vyzvala na účasť v súťaži dvanásť sloven-
ských a českých respektíve medzinárodných 
ateliérov: domácich Gutgut, Siebert + Talaš, 
Vallo Sadovsky Architects, Ľubomír Závodný, 
A1 ReSpect Branislava Kaliského, Ardeline 
Martina Hrušku, Compass a Kosi. Z českých 
architektov boli vyzvaní Jakub Cigler Architekti, 
Chybik + Kristof Associated Architects, 
A69 – architects a britsko-český Bogle 
Architects. 

Členmi poroty zo strany vyhlasovateľa boli: 

Ing. arch. Radek Pšenička, predseda poroty, 
riaditeľ developmentu, YIT Slovakia a.s., 
Ing. Stanislava Paulíková, projektový manažér, 
YIT Slovakia a.s., 
Ing. arch. Tomáš Baník, manažér architektúry 
a dizajnu, YIT Slovakia a.s., 

Nezávislí na vyhlasovateľovi: 

Ing. arch. Mgr. art. Silvester Černík, autorizova-
ný architekt SKA, riaditeľ sekcie územného pláno-
vania Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 
Ing. Dušan Pekár, starosta MČ Bratislava 
– Ružinov
Ing. arch. Ľubomír Boháč, autorizovaný archi-
tekt SKA, zástupca starostu BA–Staré Mesto
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka 
FA STU, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Jela Plencnerová, autorizovaný archi-
tekt SKA, JELA, s.r.o.
Igor Marko MA ARCH ARB, Marko and 
Placemakers Ltd, United Kingdom, 

Vyhlasovateľ súťaže a zároveň majiteľ areálu, 
spoločnosť YIT Slovakia, sa rozhodol sprístup-
niť všetky súťažné návrhy verejnosti. Tie boli 
inštalované vo foyeri Fakulty architektúry STU 
v Bratislave od 21. februára do 10. marca 2017. 
V súvislosti s výstavou súťažných návrhov sa 
23. februára 2017 uskutočnila aj prednáška, 
otvorená aj pre verejnosť, v Aule Emila Belluša 
na FA STU, na ktorej zástupcovia YIT predstavili 
zámer a koncept celej súťaže. 

arch. Juraj Polyák a arch. Peter Moravčík 

Ing. Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia

arch. Juraj Benetin z víťazného ateliéru Compass doc. Ľubica Vitková, dekanka FA STU

Zľava arch. Juraj Benetin, arch. Lukáš Kordík, 
vpravo pani dekanka Ľubica Vitková 

a Milan Murcko z YIT Slovakia.

arch. Lukáš Kordík

vľavo doc. Ľubica Vitková a Lukáš Kordík

arch. Juraj Furdík
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Víťazom sa stal bratislavský ateliér Compass 
v zložení: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej 
Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel 
Vadík, ktorého členovia na spomínanej prednáške 
priblížili ako víťazný návrh vznikal. Víťazný 
autorský tím podľa poroty priniesol jasné riešenie 
areálu v zmysle zadania, ale súčasne koncept, 
ktorý umožňuje ďalší rozvoj lokality. Návrh 
vyzdvihol pamiatkovo chránený objekt Pradiarne 
prostredníctvom nového verejného priestoru 
– námestia. „Víťazný návrh bol najlepší, pretože 
sa asi ako jediný venoval kontextu. Dokázal prepo-
jiť infraštruktúru s verejným priestorom. Veľkou 
pridanou hodnotou je najmä veľké námestie, 
ktoré nás doslova dostalo. V urbanizme je veľmi 
dôležité mať silnú ideu, na ktorú sa vieme tešiť 
a toto bola jedna z nich,“ hodnotí člen poroty, 
uznávaný architekt a urbanista Igor Marko. Návrh 
štúdia Compass v areáli Cvernovky predpokladá 
výškovo primeranú mestskú zástavbu, s po-
zvoľným zvyšovaním smerom od Košickej ulice. 
Navrhovaná bloková zástavba ponúka vyššiu 
kvalitu života pre rezidentov, keďže v hustej 
zástavbe mesta poskytuje vyšší komfort bývania 
a súkromia, hodnotí v správe k výsledkom 
súťaže developer. Navrhované riešenie zástavby 
je otvorené k všetkým okolitým štruktúram, 
novovzniknuté námestie zvýrazňuje dominantu 
Pradiarne. Víťazný návrh predpokladá zachova-
nie objektu Silocentrály, keď o nej uvažuje ako 
o vstupnom priestore do Pradiarne, čo umožňuje 
ďalšie zaujímavé využitie oboch objektov v súlade 
s požiadavkami dnešnej doby. 
Matej Grébert o prístupe k návrhu povedal: 
„Snažili sme sa, aby novo navrhovaná štruktúra čo 
najlepšie zapadla do existujúceho prostredia, aby 
bola vľúdna. Chceli sme vytvoriť nové kvalitné 
verejné priestory. Pri pamiatke Pradiarni sme 
vytvorili nové námestie. Nejde len o hmotu a nové 
byty, ktoré navrhujeme, ale aby nová výstavba 
bola prínosom aj pre súčasných obyvateľov. Je to 
klasická mestská bloková štruktúra, vytvárame 
nové priechody, pretože areál dnes neumožňu-
je urobiť si skratku, ktorá je pre mesto úplne 
prirodzená.“
V súčasnosti spoločnosť YIT Slovakia a ateliér 
Compass vedú rokovania smerujúce k dopraco-
vaniu štúdie a spracovaniu dokumentácie pre 
územné rozhodnutie. 

Hoci všetkých desať návrhov bolo zaujímavých, 
umiestnili sa takto: 
2. miesto získali A69 – architects 
Autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop 
Tomášek, Jaroslav Wertig 
Spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš 
Koňařík, Pavla Enochová 

3. miesto získali Gut Gut 
Autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, 
Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo 
Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana 
Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan 
Prekop, Ing. arch. Simona Tóthová, Ing. arch. Hana 
Laššová, Ing. arch. Martin Kvitkovský, 
Ing. arch. Dávid Alena 

A špeciálnu cenu získali Chybik + Kristof 
Associated Architects 
Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, 
Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter 
Chaban Spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, 
Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian 
Ivanov, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Adam 
Jung, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Jan 
Stolek, Bc. Iva Mrázková 

A nám už len ostáva konštatovať, že bude iste za-
ujímavé sledovať ako sa celý proces úspešne zavŕši 
obývaním, užívaním novej mestskej štvrte a najmä 
dúfať v bezkolízne integrovanie sa komplexu do 
celého organizmu mesta. Veríme, že sa takýmto 
objektívnejším procesom spôsobom súťaže inšpi-
rujú aj ďalší developeri a investori.

– ID –
– Foto z prednášky a výstavy Matej Kováč,

 Ostatné zdroj: Compass Architekti/YIT Slovakia –

Cvernovka – víťazný návrh
Zdroj: Compass Architekti/YIT Slovakia

Cvernovka voľakedy, archívny zdroj 

2. miesto 
Cvernovka, návrh ateliéru A69- architects
Zdroj: A69-architects/YIT Slovakia

3. miesto 
Cvernovka, návrh ateliéru Gut Gut
Zdroj: Gut Gut/YIT Slovakia
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cezaar 2016 
na fa

Výstava nominácií diel na Cenu za architektúru 
2017, ktorú každoročne udeľuje Slovenská komora 
architektov, sa ohriala vo foyeri Fakulty architek-
túry vyše mesiaca. Výstava sa konala pod záštitou 
prezidenta SR Andreja Kisku a bola otvorená 
vernisážou 15. marca 2017 za účasti predsedu SKA 
architekta Imricha Pleidela. Výstavu sprevádzala 
neformálna diskusia zo zákulisia súťaže, ktorej 
leitmotívom bol význam udeľovania cien za 
architektúru. Diskusie sa zúčastnili: 
– Oľga Miháliková (projektový manažér CEZAAR) 
– Roman Rutkowski (predseda poroty CEZAAR 
 2016, člen poroty CEZAAR 2015)
– Pavol Paňák, (architekt, 1. podpredseda 
 Slovenskej komory architektov, hosťujúci 
 profesor)
– Lukáš Kordík, (architekt, člen poroty CEZAAR 
 2015/2016)
– Dušan Buran (kunsthistorik, vedúci kurátor 
 zbierok starého umenia SNG, člen poroty 
 CEZAAR 2015)

V ten istý deň v priebehu 15. marca 2017 sa na 
fakulte dali pozrieť autorské dokumentárne filmy 
v cykle s názvom „Týždeň súčasnej slovenskej 
architektúry“, ktoré prezentovali výber nomino-
vaných diel Ceny Slovenskej komory architektov 
za architektúru CEZAAR 2016. Cyklus dokumen-

tov tvorilo 5 epizód s autorským komentárom 
k jednotlivým dielam v šiestich kategóriách: 
Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a prie-
myselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér 
a Exteriér.
Hoci laureáti v jednotlivých kategóriách boli sláv-
nostne vyhlásení 6. októbra 2016 v Starej Tržnici 
v Bratislave, pripomeňme si tento ročník. Zo 108 
prihlásených prác vyberala nominácie na základe 
fyzických obhliadok medzinárodná porota v zlo-
žení architektov: Lukáš Kordík a Štefan Moravčík, 
Antonín Novák a Jan Šépka (Čechy), Juri Troy 
(Rakúsko) a výtvarníčky Ilona Németh (Slovensko). 
Predsedom poroty bol poľský architekt Roman 
Rutkowski, ktorý zhodnotil tento ročník Cezaara 
za porotu nasledovne: „Snažili sme sa nájsť vašu 
vlastnú identitu, pretože v niektorých častiach 
architektúry sa stávate až príliš medzinárodnými. 
Pri tvorbe architektúry je dobré pamätať na to, 
kto sme, odkiaľ pochádzame a kde sú naše korene. 
Je dôležité, aby architektúra vznikala z kvalitne 
organizovaných verejných súťaží. A tie by mali 
byť podporované vládou, a verejnou správou, či 
rôznymi inými dotknutými inštitúciami.“ 
V kategórii Rodinné domy získali cenu architekti 
Peter Šercel a Andrej Švec (ateliér a2š) za ich 
rodinný dom Pod kalváriou v obci Veľké Úľany. 

V kategórii Bytové domy víťazne vyšli Bytové 
domy Avana v Stupave ateliéru Architekti.sk, 
Matúša Poláka, Martina Rezníka, Silvie 
Kračúnovej a Juraja Makového.
V kategórii Občianske a priemyselné budovy si 
cenu odniesol Richard Murgaš z ateliéru Uniform 
Architects za Materskú školu Guliver v Banskej 
Štiavnici.
V kategórii Obnova a prestavba ocenenie získal 
Tomáš Bujna za Interiér rímskokatolíckeho 
kostola sv. Vavrinca v Brutovciach.
Cenu v kategórii Interiér si odniesli Andrej Olah 
a Katarína Labáthová za interiérové riešenie 
obchodu Slávica v Bratislave.
V kategórii Exteriér cenu získal kolektív au-
torov Michal Marcinov, Andrej Badin, Zuzana 
Demovičová, Peter Lényi, Ondrej Marko a Marián 
Lucký za Prístrešok a lávku na Straníku pri 
Žiline.

– red. –
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