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stu otvorila 
akademický 
rok 2018/19 

Pri príležitosti otvorenia nového akademického 
roka 2018/19 sa v pondelok 1. októbra 2018 v Aule 
Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave uskutočnilo 
slávnostné zasadnutie akademickej obce. 
V rámci slávnostného otvorenia sa akademickej 
obci STU prihovoril rektor Robert Redhammer. 
Vo svojom príhovore sa dotkol kľúčových oblastí. 
Vysoké školstvo na Slovensku čaká Novela 
vysokoškolského zákona o zabezpečovaní kvality 
vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude zložité 
premietnuť do života. Štrukturálne fondy sú 
jediným zdrojom pre rozvoj verejných vysokých 

škôl. Minulý rok bola zrušená výzva napriek tomu, 
že rektori požadovali kontinuitu, neboli vyhod-
notené projekty korektne, teda aj STU prichádza 
o zdroje. Nová výzva o získavanie zdrojov znamená 
projekty pripravovať odznova. Predpokladá sa 
čerpanie fondov na výskum, vzdelávanie a infraš-
truktúru, plánuje sa revitalizácia FCHPT a SvF, 
čiastočne aj SF, posluchární.
Tento rok je tiež prelomový, lebo škole sa podarilo 
zvrátiť pokles počtu študentov. Celkovo má STU 
okolo 12 000 študentov, zapísalo sa ich 3341. 
Pre porovnanie, pred desiatimi rokmi to bolo 
40 000 študentov, ale v populácii bolo v tom 
čase mladých ľudí do 19 rokov 96 000, dnes je 
56 000. Napriek demografickému poklesu sa 
prihlásilo na štúdium na STU viac študentov 
a na bakalárske štúdium sa aj o 13% študentov 
viac ako minulý rok zapísalo. Narástol i počet 
zahraničných študentov o 4% oproti minulému 
roku a oproti obdobiu spred piatich rokov ide 
o nárast o 46%. Ide o študentov najmä z Ukrajiny, 
Srbska, ale aj z Indie či Ruskej federácie. STU 
tak v rámci jazykového centra rozšírila ponuku 
výučby slovenského jazyka. „Sme jednou z mála 
vysokých škôl, ktorá ma prepracovaný systém 
podpory študentov. Podporujeme finančne 
aktivitu študentov v rámci študentských spolkov. 
Už deväť rokov u nás existuje program podpory 

mladých vedcov a vedkýň a zriadili sme i program 
podpory excelentných mladých vedeckých tímov,“ 
povedal rektor STU Redhammer. Vyzdvihol tiež, 
že univerzita patrí medzi najúspešnejšie v oblasti 
medzinárodných projektov a tiež v oblasti spo-
lupráce s praxou. V program Európskej komisie 
Horizont 2020 tímy z STU už spoluriešia 22 pro-
jektov. Univerzita zriadila Kanceláriu spolupráce 
s praxou, ktorá pomáha vedcom s patentovými 
prihláškami a prenosom poznatkov do praxe. Len 
do októbra 2018 podali vedci STU už 37 prihlášok 
patentov úžitkových vzorov. „Musíme sa pozerať 
na to, čo potrebuje prax a spoločnosť a pomáhať 
im,“ povedal rektor.
Predseda Akademického senátu STU Ján Híveš 
vo svojom príhovore vyzdvihol aktivitu a anga-
žovanosť študentov. „Škola nemá byť hermeticky 
uzavretým prostredím. Má pripravovať študentov 
na reálny život a je obrovským šťastím tejto 
krajiny, že sa školám nedarí zatajiť pred študentmi 
fungovanie reálneho sveta, aj toho politického. 
Som hrdý na to, že v zlomových okamihoch našich 
dejín sú to práve študenti, ktorí citlivejšie ako do-
spelí vnímajú spoločenské dianie a nie sú ochotní 
sa nečinne prizerať. Pripomeniem rok 1939, keď 
vysokoškoláci povstali proti fašizmu, rok 1969, keď 
Ján Palach vlastnou smrťou dokázal, že mu nie je 
jedno, čo sa deje v krajine, rok 1989, kedy študenti 
zohrali kľúčovú úlohu pri páde totality. A je tomu 
tak i teraz, keď študenti stavajú spoločnosť opäť 
na hlavu a dokážu nazvať veci pravým menom,“ 
povedal Híveš. Politikom adresoval výzvu, že 
do vzdelávania sa investuje a je to investícia do 
budúcnosti krajiny.
Pre Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave 
je rok 2018/19 volebným rokom, akademická obec 
si v ňom bude voliť nového rektora a Stavebná 
fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky 
a Fakulta chemickej a potravinárskej techno-
lógie si budú voliť dekanov. Počas otvorenia 
akademického roka rektor inauguroval dvoch 
nových dekanov. Cieľom nového dekana Fakulty 
architektúry prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD. 
je rovnako rozvíjať spoluprácu s praxou a me-
dzinárodnú spoluprácu, posilniť účasť význam-
ných osobností na vzdelávacom procese a viac 
využívať inovatívne metódy výučby. Vízia Fakulty 
architektúry je postavená na myšlienke prospe-
rujúcej, medzinárodne uznávanej, atraktívnej, 
tvorivej, kooperujúcej inštitúcie, ktorej realizáciu 
bude napĺňať nový tím vedenia fakulty v podobe 
„systémových koncepčných opatrení s nastavením 
procesov, ktoré dokážu reagovať na neustále sa 
meniace a dynamicky sa vyvíjajúce požiadavky 
praxe, ako hlavného kritéria pre štruktúru, obsah 
a formy vzdelávania na STU, ktorej je Fakulta 

architektúry prirodzenou súčasťou.“ Ďalej povedal: 
„Fakulta architektúry poskytuje zrejme dobré 
vzdelávanie, pretože jej absolventi sú žiadaní na 
trhu práce, často aj v profesiách mimo priamej 
projekčnej, či tvorivej práce v architektonických 
alebo dizajnérskych štúdiách. Mnohým študentom 
však chýbajú tzv. soft skills, širší (spoločen-
sko-vedný) rozhľad a najmä väčšia pestrejšia 
interdisciplinarita vo vzdelávaní…, “ ktoré plánuje 
dopĺňať. Dekan Pavel Gregor vyslovil presvedče-
nie, že vo vedení STU aj vo vedení jednotlivých 
fakúlt nájde Fakulta architektúry oporu v podobe 
empatických a tímových spolupracovníkov, ktorí 
určitú odlišnosť našej fakulty nebudú vnímať ako 
deficit, ale „skôr ako jej výnimočnosť a príležitosť 
na medziodborovú výmenu poznatkov nielen vo 
vzdelávaní, ale najmä spoluprácu vo vedecko-
-výskumných projektoch.“ Záverom vyjadril vieru 
v spoluprácu jednotlivých fakúlt slovami: „Verím, 
že sedem súčastí univerzity s výbornou schopnos-
ťou spolupracovať je viac, ako sedem samostat-
ných fakúlt.“ 
Nový dekan Materiálovotechnologickej fakulty 
STU so sídlom v Trnave prof. Ing. Miloš Čambál, 
CSc., si za cieľ si kladie zvýšiť reputáciu fakulty 
ako kvalitnej vzdelávacej a vedeckej inštitúcie, 
zvýšiť počet zahraničných študentov a odborníkov 
zo zahraničia pôsobiacich na fakulte, zintenzív-
niť spoluprácu s praxou a zatraktívniť priestory 
fakulty pre študentov.
Rektor Robert Redhammer v rámci programu 
slávnostného otvorenia akademického roka 
2018/19 udelil Dekrét hosťujúceho profesora 
prof. Ing. Martinovi Wollensakovi, ktorý bude pô-
sobiť na STU, architekta a pedagóga z Univerzity 
vo Wismare.
Na záver slávnostného programu zaspievala ko-
morná zostava akademického zboru Technik pod 
taktovkou Petry Torkošovej. 

– Irena Dorotjaková,
 Foto: Matej Kováč –

fa podpísala 
memorandum v telči 

V Univerzitnom centre Masarykovej univerzity 
v Telči sa 21. septembera 2018 uskutočnilo 
medzinárodné stretnutie. Šesť významných 
vzdelávacích a výskumných inštitúcií, medzi 
nimi aj Fakulta architektúry STU, tu slávnostne 
podpísalo memorandum o spolupráci. Okrem 
našej fakulty išlo o Masarykovu univerzitu v Brne, 
Dunajskú univerzitu v Kremse, České vysoké 
učení technické v Prahe, Národný pamiatkový 
ústav a Ústav teoretickej a aplikovanej mechaniky 
Akadémie vied ČR. Memorandum, ktoré je výsled-
kom niekoľkoročnej spolupráce týchto inštitúcie 
podpísali rektor Dunajskej univerzity Krems 
Friedrich Faulhammer, prorektorka Masarykovej 
univerzity Naděžda Rozehnalová, dekan Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave Pavel Gregor, dekan Stavebnej fakulty 
Českého vysokého učení technického v Prahe, 
prof. Ing. Jiří Máca, CSc., generálna riaditeľka 
Národného pamiatkového ústavu Nadežda 
Goryczková a riaditeľ ÚTAM AV ČR v. v. i., Centra 
excelencie Telč Jakub Novotný. Memorandum 
obsahuje text o výmene akademických a neakade-
mických pracovníkov, výmene študentov, spolu-
práci učiteľov, spolupráci na vedeckom výskume 
a o zdieľaní spoločných výsledkov výskumu medzi 
jednotlivými inštitúciami. 

Z českej strany ide o inštitúcie, ktoré v Telči sídlia 
a spolupracujú už niekoľko rokov. Výsledky ich dl-
hodobej kooperácie dokladuje na poli pamiatko-
vej starostlivosti například SKOLA TELCZ. Cieľom 
školy SCOLA TELCZ, ktorá přeběhla a bude v Telči 
v dalších rokoch prebiehať, je nielen nadviaza-
nie kontaktov medzi inštitúciami, študentmi 
a odborníkmi, ale aj tvorba akéhosi názorového 
fóra prístupov a riešení konkrétnych problémov 
v oblasti pamiatkovej starostlivosti, kde je 
v centre záujmu zachovanie kultúrneho dedičstva 
z pohľadu rôznych odborov, no so zohľadňovaním 
miestnych podmienok a s ohľadom na obyvateľov. 
Ide o príklad spolupráce medzi akademickou pô-
dou a výkonnou praxou na medzinárodnej úrovni. 

– ID upr.podľa TS – 

Vedenie STU: zľava prof. Marián Peciar, prorektor, prof. 
Ján Híveš, predseda AS STU, doc. Štefan Stanko, prorek-
tor a prof. Robert Redhammer, rektor STU

Zľava doc. Naďa Hrašková, arch. Pali Nahálka, doc. Lea Rollová

Noví prodekani a prodekanka FA STU: tretí zľava Mgr. art. Michal Brašeň,
 Ing. arch. Ján Legény, doc. Ing. arch. Danica Končeková, Ing. arch. Peter Morgenstein.

Rektor prof. Robert Redhammer s dvomi novými dekanmi, 
sprava prof. Pavel Gregor FA STU a zľava prof. Miloš Čambál MTF STU, 
vzadu doc. Štefan Stanko a prof. Pavel Čičák

Zľava prof. Miloš Čambál, dekan MTF STU 
a prof. Pavel Gregor, dekan FA STU

Prof. Robert Redhammer a prof. Pavel Gregor, 
vzadu prof. Miloš Čambál a doc. Štefan Stanko  

Sľub prof. Pavla Gregora

prof. Martin Wollensak s prof. Robertom Špačkom 

prof. Robert Špaček a doc. Ľubica Vitková, končiaca dekanka FA STU

Speváci z Techniku s dirigentkou Petrou Torkošovou

prof. Robert Redhammer udelil Dekrét hosťujúceho 
profesora prof. Martinovi Wollensakovi.  
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o mit  
 

ID: Pred pár týždňami 1 ste sa vrátili z pre-
stížnej americkej univerzity v Massachusetts 
(MIT). Tam ste prostredníctvom Fulbrightovho 
štipendia získali možnosť postdoktorandského 
štúdia na Oddelení pozemných a environ-
mentálnych stavieb (Civil and Environmental 
Engineering). Ako dlho ste na MIT pobudli? Čo 
presne ste tam robili a aký je výsledok vášho 
pobytu?

Výskumný pobyt PostDoc je pozícia po získaní 
doktorského titulu PhD. a na Univerzite trval 
šesť mesiacov. Laboratórium bolo zamerané na 

výskum materiálov inšpirovaných prírodou a his-
torickými materiálmi (Bio and Antiqua Inspired 
Materials). Vlastnosti prírodných a historických 
materiálov sa snažili študenti a výskumníci opísať 
v základnom výskume, následne rekonštruovať, 
vytvoriť „scale-up“ technológiu ich zhotovenia 
a formulovať ich možné prínosy pre architektúru 
a stavebníctvo. 
Výskumný pobyt bol zameraný na nové materiály 
na báze aerogélov 2, ktoré by mohli byť užitočné 
pre obnovu existujúcich stavieb a aj kultúrneho 
dedičstva, stavebníctvo a architektúru. Počas 
pobytu som skúmal uplatnenie superhydrofób-
nej (vodoodpudivej) vlastnosti aerogélu, ako 
ochrannej vrstvy na tradičných materiáloch 
– drevo, kameň, tehla či betón. Tak by mohol 
posúžiť ako ochranná vrstva aplikovateľná in situ 
na kultúrne pamiatky. Na vzorkách na moder-
nom elektrónovom mikroskope (mimochodom 
vyrobenom v Brne) som pozoroval jeho pôsobe-
nie, rozloženie, spotrebu, ale aj pozorovateľné 
účinky v makromierkach. Takisto som sledoval 
kritériá pamiatkovej obnovy, vplyv materiálu na 
autenticitu, integritu, kompatibilitu a reverzi-
bilitu. Ďalšou časťou výskumu bolo vylepšenie 
klasického konštrukčného elementu pomocou 
aerogélu a matematickej metódy topologickej 
optimalizácie. Výsledkom boli digitálne návrhy 
a prototyp vylepšenej klasickej tehly, návrh 
univerzálneho materiálu pre 3D tlač – aerogél-
betón, množstvo nameraných dát zo sledovania 
experimentov a vzoriek. Výsledky som predstavil 
ako hosť na špeciálnej prednáške na MIT, kde som 
prezentoval potenciál aerogélu pre stavebníctvo 
a architektúru budúcnosti. Prezentoval som aj 
našu alma-mater Slovenskú technickú univerzitu, 
ktorá má dlhú históriu technického vysokého 
školstva, nadväzujúcu na Banskú akadémiu 
baníctva a lesníctva od roku 1762. Doteraz sme 
vydali jeden článok, prezentovali na dvoch kon-
ferenciách priamo na MIT a aj v Šanghaji. Máme 
pripravené ďalšie dva vedecké články, ktoré sú vo 
fáze finalizácie a množstvo nameraných výsledkov 
a pripravovaný patent. 

ID: Ako funguje tento spôsob štúdia? Mali 
ste nejakého tútora, garanta? Robili ste na 
konkrétnom projekte?

Úlohou PostDoc výskumníka je vykonávať vlastný 
zvolený výskum, na ktorý bol ako odborník prijatý 
na určitý čas. Na univerzite som mal svojho 
hosťujúceho profesora. Spolupráca s ním mala 
konzultačný a výpomocný charakter, kde som 
asistoval študentom pri meraním ich zadaní na 
elektrónovom mikroskope v laboratóriu. Mojim 

tútorom bol prof. Admir Masic, ktorý je profesijne 
inžinierom chémie. Pracuje však na spomínanom 
ústave stavebného a environmentálneho inžinier-
stva. Medziodborový výskum je na MIT populárny. 
Profesor pracoval na výskume zaujímavých tém 
–rekonštrukcia Berniniho balustrády vo Vatikáne, 
rekonštrukcia technológie výroby rímskeho betó-
nu v starovekom Ríme, biocementy, oživenie tech-
nológie interiérového pigmentu používaného na 
freskách (tzv. Egyptskej-modrej), ktorej technoló-
gia zanikla s úpadkom Rímskej ríše, rekonštrukcia 
Pompejských mozaík, či konzervácia zvitkov od 
Mŕtveho mora, ktoré sú Izraelským národným 
pokladom. Študenti II. stupňa na predmete 
„Bio and Antiqua-inspired materials“ majú vždy 
v letných mesiacoch sústredenie v Turíne, Ríme 
a Pompejach, následne spracovávajú zvolené témy 
analýz materiálov a technológií. 

ID: Vedeli by ste porovnať systém štúdia 
v III. stupni tam a tu?

Na tejto univerzite je zaujímavosťou, že už 
študenti bakalárskeho stupňa tzv. undergraduate 
robia výskum, pracujú s vedeckými metódami 
a prezentujú svoje výsledky na konferenciách 
formou plagátov a krátkej prezentácie. Okrem 
kvalitatívnych – exploratívnych metód a variácií 
svojich návrhov, ktorými preukazujú schopnosť 
navrhovania, pri navrhovaní využívajú aj exaktné 
overovacie metódy – meranie, simulácie, matema-
tické či parametrické modely, analýzy a výpočty. 
Študent na Master degree (inžinierskom stupni) 
pracuje vo svojej vlastnej oblasti výskumu, 
a tak preukazuje svoju kompetentnosť vedú-
cemu. Študent PhD. po prihlásení musí spĺňať 
spôsobilosť v danom odbore a jeho téma musí 
byť spoločensky aktuálna už aj pre prijímaciu 
komisiu. Uchádzač o doktorandské štúdium môže 
byť aj z inej univerzity. Doktorský stupeň sa tu 
bežne študuje 5–6 rokov. Ak pracoval študent na 
téme už počas Master degree, dá sa PhD. zvládnuť 
za 3–4 roky.
Téma výskumu by mala byť vysoko aktuálna, 
až na hrane poznania. Okrem výučby v triedach 
a prednáškových miestnostiach, pracujú na svo-
jom výskume v laboratóriách, dielňach, knižnici, 
ateliéri alebo v teréne. Ak si k školnému priplatia, 
alebo im to vie uhradiť štipendium, majú svoje 
osobné miesto na štúdium so stolom, stoličkou 
a počítačovým vybavením v zdieľanom veľko-
priestore alebo školskom ateliéri.

ID: Aké sú dojmy zo školy? 

Budova a areál sú veľkolepé a so svojím vlastným 
čarom. MIT bola založená v roku 1861, hlavná 
budova však bola postavená len v roku 1916, 
architekti podčiarkli prestíž inštitúcie kombi-
náciou neoantického a industriálneho slohu. 
Hlavnú budovu tvorí symetrická sieť vzájomne 
pospájaných krídel. Má dve kupoly s foyerom, 
hlavným vstupom z ulice (Mass Ave 77) a vstu-
pom z nádvoria (Killian court), kde sa nachádza 
Hlavná kupola (Great Dome), ktorú príležitostne 
tematicky vyzdobia. Vnútorné reprezentatívne 
priestory sú v štýle Art Deco. Budovu križuje 
tzv. Nekončená chodba (Infinity corridor), ktorej 
druhý koniec sa zbieha až na horizonte, podobne 
ako ostatné priestory pôsobí stroho a technicky. 
Prvé dva týždne som v budove na orientáciu 
potreboval GPS. Budovu presvetľujú industriálne 
viacpodlažné okná, ktoré majú dostať svetlo do 
interiérov. 
Zažil som tu pravú treskúcu Bostonskú zimu, 
ktorá je intenzívnejšia ako tá Oravská. Hlavná 
budova, kde som mal kanceláriu, mi v mnohom 
pripomínala FA STU, všetko však bolo trojnásob-
ne väčšie. Obrovské neoantické stĺpy dodávali 
priestorom impozantnú vážnosť. Prekvapilo ma, 
že škola je otvorená dvadsaťštyri hodín sedem 
dní v týždni, bez kontroly, vrátnice, SBS služby 
a takmer bez kamier. Kampus má vlastnú MIT 
Police Department. Všetky špecializované miest-
nosti a laboratória majú prístup cez elektronickú 
kartu. Každý výskumník tam má vytvorené vysoko 
profesionálne humánne a bezpečné prostredie, 
kde sa pracovalo príjemne.
Prvá kancelária, ktorú mi pridelili v strede dispo-
zície hlavnej budovy, pripomínala americkú de-
tektívku – presklené steny s textúrovaným sklom 
do chodby, žalúzie, vzduchotechnika, no bez den-
ného svetla. Tak som si ju pre absenciu čerstvého 
vzduchu dovolil reklamovať. (-: Vymenili mi ju za 
vedľajšiu kanceláriu s pekným výhľadom do átria 
na industriálne okná hlavnej budovy. A z tejto 
kancelárie bolo dobre vidieť, ako všetci pracujú so 
zanietením až hlboko do noci. 

ID: Čo sa Vám páčilo najviac, resp. bolo tam aj 
niečo, čo sa Vám nepáčilo?

Inšpiratívne bolo zastúpenie tém na hrane 
poznania s praktickými výstupmi. K tomu 
dopomáhali laboratóriá a práca v dielni. Aj 
architekti a inžinieri často pracovali na príprave 
prototypu a okrem návrhov, využívali aj kvanti-
tatívne metódy – simulácie, analýzy, prepočty, 
prípadne overovacie merania na experimentál-
nom prototype. Peknou ukážkou inovatívneho 
výskumu je tzv. Media Lab MIT, ktorý združuje 
výskumy s mediálnym potenciálom a začínajúce 
SpinnOff (osamostatňujúca firma vznikajúca pod 
inštitúciou). MIT má vlastný „patentový úrad” 
(Technology Licencing Office), kde je možné 
výsledok výskumu predložiť a úrad vám pomôže 
s prípravou patentu.
Páčila sa mi príslovečná americká afektovaná 
slušnosť, ktorá bola v krátkodobom kontakte 
príjemná. Páčili sa mi bufety, ktoré oživovali 
foyer, kde ponúkali niekoľko druhov polievok, 
šalátové stoly, alebo sendvič na počkanie podľa 
vlastnej voľby. Škoda, že naša Fakulta architektú-

ry na bufet rezignovala. Na MIT sa bufet nachádza 
v priestorovom uzle, spoluvytvára dojem živosti 
inštitúcie. Je miestom, kde sa premelie veľa 
študentov, profesorov i hostí, kde prekonzultujete 
návrh a posuniete projekt alebo výskum rovno pri 
káve. Zároveň budovu navonok oživuje a motivuje 
tam ľudí, aby prebývali v spoločnosti kolegov. 
Bufet vo foyeri MIT s posedením medzi masívny-
mi pseudoantickými stĺpmi má svoje čaro. Veľká 
„malá americká káva“ však, žiaľ, nevie nahradiť 
talianske espresso.
Pozitívom bol uľahčený a dôkladný administra-
tívny spôsob registrácie pre novoprichádzajúcich, 
ktorý je automatizovaný cez webovú stránku. Ten 
mi odškrtávacím spôsobom hovoril, čo vybaviť 
a aké školenia absolvovať. Úvodné semináre 
a povinné úvodné BOZP on-line školenia boli vo 
forme on-line kurzu s testom. Autentifikácia do 
univerzitného systému prebiehala cez mobilnú 
aplikáciu, ktorá eliminovala špeciálne čítačky 
a opakovanú zmenu hesla. Populárne bolo 
nedeľné vyučovanie (pravdepodobne aj pre ďalšie 
študijné programy). 
Pozitívny bol entuziazmus vo výskume, ktorý 
však zažívam aj na Slovensku. Tu, kvôli vychýrenej 
kvalite univerzity, bola však viditeľná jeho vysoká 
koncentrácia. Zanietenie a výskum orientovaný 
na výsledok generoval mierny workhoholizmus 
a individualizmus. To však bolo kompenzované 
mnohými spoločenskými aktivitiami, ktoré boli 
organizované rôznymi združeniami a spolkami. 
Prepojenie príjemného a užitočného bolo realizo-
vané spojením jedla a „networkingu“. Napríklad 
TGIF piatková párty oddelenia (Thanks God Is 
Friday) – znamenala „tímbuildingové postátie, 
každý druhý týždeň v piatok večer o 17-tej, kde sa 
študenti, doktorandi, výskumníci a pedagógo-
via z ústavu i mimo neho stretli a porozprávali 
o svojom výskume, živote, vesmíre a všetkom 
možnom. Oddelenie sponzorovalo „snack“ a pivo. 
Tímbildingový spoločný obed postdoktorandov 
raz do týždňa. Alebo každý druhý týždeň boli 
spoločné ústavné raňajky. To môže byť dobrý tip 
aj pre FA ako prekonať bariéry medzi študentami 
a pedagógmi, najlepší spôsob ako začať a rozvinúť 
reálnu spoluprácu a vytvárať neformálne pod-
mienky pre vážny a interdisciplinárny výskum. 

– Rozhovor pripravila Irena Dorotjaková, 
Foto: Archív MG –

Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD. študoval 
architektúru na Fakulte architektúry STU v rokoch 
2005–2011. Prvý ročník inžinierskeho štúdia v ro-
koch 2009–2010 nabral skúsenosti v belgickom 
Gente na Hogeschool voor Wetenshap und Kunst, 
Sint Lucas Brussel, v rámci programu Erasmus. 
Štúdium na FA úspešne absolvoval s tým, že jeho 
diplomová práca získala Cenu dekana a 1. miesto 
Cenu prof. Lacka. Cenu prof. Alfréda Piffla získal 
s kolegom Vladimírom Hainom za projekt konver-
zie Elektrárne Piešťany. Doktorandské štúdium 
ukončil na Fakulte architektúry STU v Bratislave 
roku 2011 obhájením témy Aplikácia nových 
materiálov pri konverzii vybraných objektov elek-
trární. Na príklade použitia aerogélov pri obnove 
tehlových priečelí. Už počas štúdia niekoľkokrát 
zaujali jeho ateliérové práce, bol úspešný vo 
viacerých študentských súťažiach, kde sa umiest-
ňoval na prvých troch miestach. Treba spomenúť 
tieto: 2. miesto v súťaži Červená niť pre komisiu: 
návrh zjednotenia budov Európskej komisie, súťaž 
EU, Berlaymont Brusel, 2. miesto Isover Multi 
Comfort House – medzinárodná súťaž, Slovenské 
kolo + postup do Prahy, 1. miesto MADA award 
2012 MosBuild Architecture & design awards, 
Moskva, kategória bezbariérovosť. Snáď najviac 
a najdlhšie rezonovala Elektrárňa Piešťany, ktorú 
s kolegom Ing. arch. Vladimírom Hainom, PhD. 
navrhli pôvodne ešte ako študenti, ale nakoniec 
ako absolventi architektúry v spolupráci s archi-
tektmi Martinom Paškom a Zuzanou Zacharovou 
z M studio, s.r.o. dotiahli do realizácie.

1, Rozhovor bol robený emailom v priebehu leta 2018, keď 
Michal Ganobjak bol už na ďalšom študijnom Postdoc pobyte 
v Empa, čo je interdisciplinárny výskumný inštitút pod 
univerzitou ETH v Zürichu (Švajčiarske federálne laboratóriá 
pre Materiálový výskum a Technológie), kde pokračuje výskume 
aerogélov. Výskumný pobyt je zameraný na Zvyšovanie pove-
domia a aplikácie superizolačných aerogélov v architektúre 
a stavebníctve.

2, Aerogél je nano-otvorená pevná pena s viacerými zaujíma-
vými vlastnosťami. Definícia neopisuje základný materiál, ale 
jeho vnútornú nano-architektúru. Klasické pórovité materiály 
majú póry v rozmeroch desiatok mikrometrov, čo sú väčšinou 
uzatvorené bublinky, aerogél má póry tisíckrát menšie v desiat-
kach nanometrov ktoré sú otvorené a ich veľkosť je podobná 
veľkosti molekúl. Otvorenosť sa dosahuje technológiou 
sušenia gélu bez zmeny objemu. Cez nanoštruktúry tejto po-
réznej látky sa veľmi ťažko šíria vibrácie, preto je silika-aerogél 
vynikajúci tepelno-izolačný materiál. 

s michalom ganobjakom

S výskumným tímom. Prof. Admir Masic vpravo

Aerogelbetón. Odolnosť, Funkcia a Krása - Vitruviovské cnosti 
sa opäť stretli v jednom materiáli v materiáli ktorý je 

konštrukčný, tepelnoizolačný a umožňuje rôzne stvárnenie 
v 3D tlači budov.

Návrh tehly s aerogélom. Topologicky optimalizovaný 
vzor na prestup tepla a únosné vlastnosti.

Strohé priestory na prácu

Knižnica architektúry a pozemného staviteľstva 
pod Hlavnou kupolou, tzv. Great Dome

Budovu križuje tzv. Nekončená chodba (Infinity corridor),
ktorej druhý koniec sa zbieha na horizonte

Hlavný vstup z Massachussetts Ave 77. 
Budova bola postavená v r 1916

Michal Ganobjak so zamestnankyňami v bufete na MIT.
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jua: banská 
štiavnica 
románska 

V Banskej Štiavnici sa v prvý septembrový týždeň 
2018 konal ďalší ročník Jesennej univerzity 
architektúry (JUA) na tému „Banská Štiavnica 
románska“. Fakulta architektúry STU v Bratislave, 
konkrétne jej Ústav dejín a teórie architektúry 
a obnovy pamiatok a Vzdelávacie a vedeckový-
skumné centrum v Banskej Štiavnici zorganizo-
vali už ôsmy ročník tohto multidisciplinárneho 
študentského (tento rok aj medzinárodného) 
workshopu. Ten býva každý rok venovaný vybranej 
téme, obyčajne takej, ktorá práve v odbornej 
verejnosti najviac rezonuje, alebo reaguje na 
aktuálnu situáciu. Cieľom JUA je predovšetkým 

doplniť chýbajúce poznatky a zanechať dokumen-
táciu súčasného stavu historickej architektúry 
stanoveného druhu. To všetko sa orientuje najmä 
na banskoštiavnický región.
Tohto roku študenti pod odborným vedením 
spoznávali a dokumentovali najstaršie obydlia 
v Banskej Štiavnici – románske murované domy. 
Výskum vychádzal a nadväzoval na staršie 
odborné štúdie, napríklad na diela význam-
ného českého architekta a pamiatkara Václava 
Mencla z roku 1937 (Stredoveká architektúra na 
Slovensku). Avšak identifikácia najstarších domov 
a ich dokumentovanie nadväzovali na výskumy 
historičky umenia Silvie Paulusovej, ktorá ich 
identifikovala ako prvá, čo publikovala v roku 
1994 v dvoch číslach časopisu Pamiatky a múzea 
5–6. Poopravila tak dovtedajšie výsledky výsku-
mov z osemdesiatych rokov 20. storočia poľských 
odborníkov, ktorí suterény domov na hlavnej, 
a veľmi pravdepodobne najstaršej ulici, datovali 
do obdobia gotiky (14.–15. storočie), či dokonca 
svoje datovanie posúvali až do neskorej gotiky 
(16. storočie) a renesancie (16.–17. storočie). 
Spomínané odborné štúdie (ale aj mnohé ďalšie) 
hovoria o urbanistickom vývine Banskej Štiavnice 
najmä v súvislosti s dvomi románskymi stavbami 
(zo začiatku 13. storočia), rozmerovo mohutnými 
románskymi bazilikami, od seba vzdialenými iba 
500 metrov. Jedna – pôvodne farský Kostol Panny 
Márie (neskôr prestavaný na vojenskú pevnosť, 
dnešný Starý zámok) a druhá, pôvodne domi-
nikánsky kláštorný Kostol sv. Mikuláša (dnešný 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie). Uvádza sa, že 
obidva kostoly stáli už v prvej tretine 13. storočia. 
Dlho sa teda odborníkom natískala otázka: Na 
ktorých miestach vlastne stáli obydlia zaiste 
početných obyvateľov vtedajšieho mesta? Ako 
ich domy vyzerali? Prečo o nich doposiaľ nič 
nevieme? 
Výskum Silvie Paulusovej v deväťdesiatych rokoch 
20. storočia sa logicky sústredil najmä na ulicu, 
ktorá bola historickou hlavnou komunikačnou 
spojnicou medzi dvomi spomínanými kostolmi 
– trojloďovými románskymi bazilikami, a to na 
dnešnej ulici Andreja Kmeťa. Podľa jej zistení sa 
výstavba prvých obydlí celkom logicky sústreďo-
vala popri potoku Štiavnica (asi od 16. storočia 
zregulovaného do mestskej kanalizácie) a v blíz-
kostí rudných žíl. Domy boli jednopriestorové, 
dvojpodlažné, vymurované z miestneho lomového 
kameňa, s použitím väčších andezitových blokov 
modrozelenkavej farby. Ich pôvodná dispozícia 
bola pomerne jednoduchá. Prízemie bolo poloza-
pustené (alebo sčasti zapustené do terénu) a vstu-
povalo sa doň z dnešnej ulice A. Kmeťa cez úzku 
vstupnú „šiju“ – úzky schodiskový priestor, ktorý 

od priestrannej izby oddeľoval typický oblúkový 
portál s typickou nikou, ktorú je možno propor-
ciami, typom použitého kameňa aj opracovaním, 
porovnávať s kamennými portálmi a ich nikami 
v románskom karneri dnešného Starého zámku.
Nadviazať na výskumy po dvadsiatich štyroch 
rokoch, s cieľom dôsledne zdokumentovať 
identifikované najstaršie obydlia a pokúsiť sa aj 
o rekonštrukcie ich pôvodného vzhľadu, nebolo 
jednoduché. Najstaršie murované domy počas 
svojej takmer 800-ročnej histórie sa postupne 
ocitli v útrobách už zväčšených a prestavaných 
meštianskych domov. 
Po súčasnom výskume a dokumentovaní (počas 
JUA 2018) možno konštatovať, že ani v jeden 
z týchto domov sa nezachoval celistvo. V jednom 
sa zachoval iba portál, ktorého nika zo strany 
interiéru je už dodatočnými prestavbami obmu-
rovaná, a teda nepreskúmateľná, v suteréne iného 
domu sa zachovala napríklad len interiérová 
vstupná nika a vstupná schodisková chodba sa dá 
iba tušiť a pod. Predstavu o hmotovo-priestorovej 
podobe románskeho obytného domu si študenti 
počas JUA začali skladať ako „puzzle“ z poznatkov 
všetkých preskúmaných domov. K doplneniu 
predstavy o vzhľade románskeho domu v Banskej 
Štiavnici si môžeme pomôcť poznatkami o lepšie 
zachovaných románskych domoch napríklad 
v Spišskom regióne (Levoča, Spišské Podhradie), 
ktoré bližšie špecifikuje vo svojej odbornej štúdii 
historik umenia Štefan Oriško. 
Hoci pri JUA 2018 išlo len o týždňový workshop, 
študenti architektúry a geodézie spolu so svojimi 
pedagógmi, s odbornou pomocou významných 
slovenských expertov na architektonicko-historic-
ké výskumy, archeológiu a históriu architektúry, 
podrobne zdokumentovali zachované torzá, v nie-
ktorých prípadoch našťastie aj celé zachované 
priestory, ich architektonické detaily a jednodu-
ché dispozície domov z 13. storočia. V odbornej 
verejnosti sa otvára táto téma – identifikovania 

– Text a foto Katarína Vošková,
Autorka je dlhoročným organizátorom a garantom JUA – 

 Najstaršie domy v Banskej Štiavnici
Foto Katarína Vošková

Exkurzia účastníkov do archeologickej lokality „Staré mesto“ na vrchu 
Glanzenberg sprava PhDr. Jozef Labuda, CSc., v strede Ing. arch. Katarína 

Vošková a zľava od nej Ing. arch. Lýdia Chovancová, PhD. 
Foto: Archív JUA

Dokumentovanie najstarších domov v Banskej Štiavnici
Foto: Katarína Vošková

dve výstavy 
kubinskích

Koniec leta a začiatok jesene bol pre Moniku 
a Bohuša Kubinských výstavným obdobím. 
V bratislavskej Kunsthalle prispeli svojím dielom 
a pohľadom ku kolektívnej tematickej výstave 
s názvom Orly & holubice a v Passau otvorili 
samostatnú výstavu Alchýmia času. 

Kunsthalle Bratislava uviedla od 16. augusta 
2018 do 28. októbra 2018 rozsiahlu medziná-
rodnú výstavu s názvom Orly & holubice, ktorá 
predstavila výber diel slovenských a nemeckých 
vizuálnych umelcov a umelkýň. Výstavný projekt 
vznikol v kooperácii s Goetheho inštitútom 
v Bratislave pri príležitosti jeho 25. výročia 
pôsobenia na Slovensku. Kurátorsky ho zastrešili 
Lenka Kukurová a Omar Mirza, hlavnou myšlien-
kou bola komunikácia medzi rôznymi kultúrami. 
Vyhrotená debata, v ktorej na seba narážajú pred-
stavy o čistote národnej identity kontra pozitíva 
a negatíva multikultúrneho miešania, je rovnako 
prítomná v Nemecku, ako aj na Slovensku. Aj 
keď na Slovensku je pomerne nová. Kultúrna 
výmena nastoľuje komplikované otázky o podobe 
národnej identity a symboloch vlastenectva. 
Súčasné umenie vie byť prostriedkom medzikul-
túrnej komunikácie a stretnutia kultúr. Výstava 
reagovala na nastolené témy kriticky, no aj s hu-
morom a so snahou napomôcť divákom k otvo-
renejšiemu vnímaniu tejto problematiky. Názov 
výstavy Orly & holubice bol inšpirovaný vplyvom 
týchto operencov na tvorbu národných symbolov. 
Orol ako symbol dravca a invázie a holubica ako 
symbol mierumilovného vtáka, koristi. Národná 
a štátna symbolika vždy vzniká v konkrétnom 
čase a priestore a jej význam je pohyblivý, a preto 
rovnaké symboly môžu byť v závislosti od času 
a kontextu vnímané pozitívne i negatívne. 
Problematike symbolov sa venovali aj vystavujúci 
umelci: Erik Sikora, Uli Westphal, Witt či Nasan 
Tur. Nemeckí umelci a umelkyne sa zaoberali naj-
mä témami zjednotenia Východného a Západného 
Nemecka, hrou s národnými symbolmi, pravico-
vým extrémizmom, smerovaním Európskej únie 
a pod. Na obdobie spoločenskej transformácie 
v deväťdesiatych rokoch 20. storočia, reagujú 
diela Stana Masára a Henrike Naumann. Na 
priečelí Domu umenia pozornosť pútali veľko-
formátové tlače slávneho nemeckého umelca 
Hansa Haackeho, ktoré reflektovali tému národa 

a jeho problematickej definície. Priamo pred 
vstupom do hlavnej budovy KHB bol inštalovaný 
obytný príves, ktorý výtvarník Tomáš Džadoň 
pretvoril na tradičnú slovenskú drevenicu. Ivana 
Šáteková vytvorila kresby inšpirované výsledkami 
internetovej ankety „Ako by vyzerala Európa, keby 
Nemecko vyhralo druhú svetovú vojnu?“. Do an-
kety sa diváci mohli zapojiť počas trvania výstavy 
priamo na mieste. 
Časť vystavujúcich vytvorila nové diela priamo 
na podnet projektu. Medzi nimi boli aj Monika 
a Bohuš Kubinskí, ktorí siahli po motíve holubice, 
resp. holubníka. Autori sa nesústredili na holubi-
čiu mieromilovnú povahu a holubicu ako symbol 
mieru, ale skôr na holubník ako miesto, ktoré je 
obydlím holubov a býva synonymom neporiadku. 
Môže byť kultúra sprostredkovateľom soli-
darity a tolerancie? Môže súčasné umenie 
nahradiť tzv. nacionalistický gýč pozitívnou 
sebaidentifikáciou? Dokáže umenie poskytnúť 
polarizovanej spoločnosti priestor na komuni-
káciu? Prostredníctvom dešifrovania tradícií, 
klišé a paródií sa výstava snažila byť miestom 
zrozumiteľným pre každého, kto chce niečo vedieť 
o interpretácii tejto komplikovanej témy aj pre 
toho, komu nie je ľahostajné, v akej spoločnosti 
žije.

– red. upr. podľa TS, 
Foto: archív BK –

alchýmia času 
Monika a Bohuš Kubinskí predstavili svoje 
výtvarné diela v Produzentengalerie v nemeckom 
Passau. Výstava Alchýmia času (Alchemie der 
Zeit), ktorú otvorili večer 31. augusta. Kurátorom 
expozície bol Roman Popelár. 
Monika a Bohuš Kubinskí pôsobia na slovenskej 
výtvarnej scéne od začiatku deväťdesiatych rokov 
20. storočia. Podľa Romana Popelára obaja umel-
ci rozvíjajú svoje výtvarne programy samostatne, 
každý vo svojej dominantnej oblasti: Monika 
v maľbe a Bohuš v sochárskej tvorbe. Spoločne, 
ako autorská dvojica tvoria intermediálne pro-
jekty aj monumentálne site-specific inštalácie. 
V ich tvorbe bolo vždy prítomné napätie medzi 
tradíciou s archetypálnym prístupom k vlastnému 
médiu a experimentom. 
„Monika Kubinská sa v tvorbe opakovane vracia 
ku kontemplatívnejším témam a metafyzike. 
Jej diela sú depozitárom spomienok, prameňom 
energie, voľnou hrou so symbolmi, niekedy tera-
piou duše i vizuálnou poéziou. Obrazy vytvárané 
autorskými technikami prenikajú do intímnejších 
mierok obsahu, predstavujú syntézu osobných 
denníkových záznamov, ale ponúkajú tiež hod-
notový priezor k širším spoločenským témam," 
uviedol pre TASR Popelár.
Tvorba Bohuša Kubinského zahŕňa tvrdú so-
chársku prácu s carrarským mramorom, asam-
bláže z emotívne silných fragmentov všedných 
predmetov, ale aj experimentálnejšie plastiky 
z tradične nesochárskych materiálov. Vo všetkých 
prípadoch dôsledne narába s precíteným tvarom, 
remeselnou virtuozitou či detailom. V jeho diele, 
podobne ako v Monikinom, sa spracované témy 
viažu najmä na spomienky a pamäť, kontempláciu 
či osudovosť času. 
„Pod individuálnymi témami spoločného ume-
leckého programu Kubinských, akými sú starosť 
o spoločnosť alebo angažovanosť, sa nachádzajú 
ďalšie, intímnejšie vrstvy. Umelci tak v dielach 
reflektujú rod, rodinu a napokon samotnú lásku 
medzi dvomi ľuďmi ako základnú jednotku všet-
kého snaženia," dodáva kurátor.
Výstava Alchýmia času v Passau trvala do 
23. septembra 2018.

– ID upr. podľa TS,
Foto: Archív BK –

orly & holubice

polohy a pokusu o hmotovú vizualizáciu naj-
starších obytných murovaných domov Banskej 
Štiavnice po prvýkrát. Podrobne architektonicky 
aj geodeticky bolo zameraných a zakreslených 
sedem z doteraz deviatich identifikovaných 
románskych obydlí. Workshopu sa zúčastnilo 
12 študentov a niekoľko mladých architektov, kto-
rí spolu s pedagógmi Stavebnej fakulty, odboru 
geodézie a študentmi Strednej priemyselnej školy 
Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici zamerali 
spolu osem historicky najstarších stavieb na 
území Banskej Štiavnice. Súčasťou workshopu bol 
aj archeologický výskum – overovanie základov 
románskeho domu v suteréne jedného meštian-
skeho domu. 
Podujatie sa konalo v rámci Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva a bolo podporené z granto-
vého projektu Ministerstva kultúry SR „Obnovme 
si svoj dom“. No práca na výskume nie je ešte 
zďaleka ukončená, je to len začiatok. Workshop 
iba načrtol potrebu ďalších výskumov a poskytol 
platformu pre spoluprácu pamiatkarov, arche-
ológov a výskumníkov historickej architektúry. 
Pre komplexnejší pohľad na románsku obytnú 
architektúru v Banskej Štiavnici bude nevyhnutné 
skúmať ešte domy na protiľahlej strane ulice 
A. Kmeťa, či na Striebornej ulici, alebo aj rad 
meštianskych domov oproti radnici. Nevylučuje 
sa, že bude potrebné ešte raz stavebno-historicky 
preveriť aj najstaršie domy na Námestí Sv. Trojice. 
A to všetko je dlhodobejší zámer, na ktorý sa 
musia zamerať ďalší odborníci, nasledujúce práce 
a projekty. 

Z otvorenia výstavy v Passau

Monika Kubinská a Bohuš Kubinský, 
medzi nimi dekan prof. Pavel Gregor

Inštalácia holubníka v Kunsthalle

Monika Kubinská a Roman Popelár
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manifest 2018

Akademický rok 2018 /19 otvoril svoje brány 
študentom na FA. Zápisy síce prebehli už začiat-
kom septembra, ale otvorenie školského roku 
na Fakulte architektúry STU sa už po šiesty raz 
udialo pod hlavičkou Manifestu. Toto neformál-
ne stretnutie študentov, v prvom rade prvákov, 
spoluorganizuje s fakultou občianske združenie 
Archtung, členovia ktorého sú tiež absolventmi 
FA. Manifest a zároveň akademický rok 2018 /19 vo 
foyeri FA STU otvoril príhovorom nový dekan FA 
STU prof. Pavel Gregor. 
Študentov potom čakala burza skrípt, premietanie 
MIES.sk v Aule Emila Belluša a pomedzi to aj 
nejaké grilované občerstvenie. Tu sa dalo zozná-
miť s novými prvákmi, privítať sa so spolužiakmi 
a zabaviť sa s architektúrou. Súčasťou tohto 
podujatia bola vo foyeri FA aj diskusia Ako sa 
to začne o tom, kedy príde rozhodnutie stať sa 
architektom. Témou sa protagonisti akcie chceli 
priblížiť nastupujúcim prvákom.
Profesia architekta môže byť pre všelikoho prí-
ťažlivá a zároveň ju môže aj hocikto vyštudovať, 
avšak, ak chce človek naozaj tvoriť a projektovať 
mestá, budovy, interiéry, mal by vedieť viac 
než mať v prvom rade priestorové videnie, cit 
pre detail a vedieť kresliť. Potrebné sú aj ďalšie 
technické a umelecké zručnosti. A to najdôleži-
tejšie: Musí vedieť myslieť. Aj preto sú v trende 
aj spoločenskovedné disciplíny ako sociológia, 
filozofia, dejiny umenia, história a pod. 
Každý architekt má vlastný profesionálny príbeh. 
Od túžby stať sa architektom, ktorá pre niekoho 
začína už v detstve, po človeka, ktorý navrhuje 
a stavia vedie dlhá cesta, plná tvrdej práce, posia-
ta skúsenosťami a omylmi. Na to, aby sa niekto 
stal dobrým a uznávaným architektom, je mnoho 
vecou náhody, okolností a schopností využiť 
šancu. Nie je zaručené, že keď má niekto rodičov 
architektov, že aj on bude rovnako dobrý a úspeš-
ný, ani to, že ak naopak niekto rodičov architektov 
nemal, že nebude skvelý. Niektorí objavia toto 
povolanie úplne náhodou a napriek tomu sa 

vypracujú k métam. Do diskusie so študentmi 
prijali pozvanie architekti Pavol Paňák a Martin 
Kusý z ateliéru BKPŠ (autori SND, NBS, Manhattan, 
a i.) a ich mladí kolegovia z ateliéru GRAU – Andrej 
Olah (interiér Slávicadizajn) a Filip Marčák. 
V diskusii sa rozvinuli ich začiatky na škole, proces 
tvorby, hľadanie inšpirácií, vtipné príhody, tiež 
občasný boj s veternými mlynmi, ktoré sa objavia 
na ceste od návrhu po hotové dielo. 
No a ďalším bodom programu bola prednáška 
architektov z belgického ateliéru Raamwerk a po 
nej afterparty v našej bývalej kotolni. 

Architektúra patrí k najnáročnejším a najzaují-
mavejším profesiám, pretože jej úlohou je urobiť 
život človeka a prostredie pre človeka, nielen kraj-
ším, ale hlavne lepším. Mladí Belgičania z Gentu, 
ktorým sa za pár rokov od založenia vlastného 
architektonického ateliéru Raamwerk všeličo po-
darilo, uviedli nový semester na FA. Ich prednáška 
Architektúra ako remeslo odznela na Fakulte 
architektúry STU v Bratislave 19. septembra 2018 
večer. Zorganizovali ju Čerstvé ovocie a Archtung.
„Budovať pre nás znamená vytvoriť rámec pre kaž-
dodenný život. Denné svetlo, materiály a propor-
cie sú jediné aspekty, ktoré ako architekti môžeme 
použiť," tvrdia Gijs De Cock, Freek Dendooven 
a Jon D´haenens. Títo traja kamaráti študovali 
spolu na Ghentskej umeleckej škole, pracovali 
v miestnych firmách a v roku 2014 si založili 
ateliér s ambíciou realizovať architektúru, ktorá 
vytvára myšlienkový rámec. V Raamwerk sa snažia 
zadanie riešiť tak, že čerpajú z bohatej architek-
tonickej histórie a stavebných tradícií. Od svojho 
vzniku ateliér pracuje na rôznych a rôzne veľkých 
projektoch. Ich základným cieľom je vytvoriť 
architektúru, ktorá sa dá postaviť a má za sebou 
kritický, sociálny a ekonomický výskum a pra-
cuje s recyklovateľnými materiálmi netradične. 
Každý ich projekt využíva aj sieť špecializovaných 
poradcov, ktorí pomáhajú partnerom rozširovať 
svoje vedomosti. K ich dielam patrí aj súkromný 
dom v Belsele a centrum mládeže v Lichtervelde, 
práve ktorým sa dostal ateliér do povedomia ve-
rejnosti aj vďaka 1. miestu v súťaži. V návrhu bol 
koncipovaný ako dom s kultúrnym programom 
spontánnych interakcií a aktivít pre verejnosť. 
Svojou hmotou sa prispôsobuje kontextu a záro-
veň vytvára intímny mikrourbanizmus, ktorý sa 
rozvíja okolo dvoch vonkajších dvorov nepriamo 
spojených s mestskou textilnou fabrikou. Obe 
nádvoria sprostredkovávajú priehľady do okolia.
Jedným z najvýraznejších príkladov ich archi-
tektúry je projekt Atelierwoning – dom a ateliér 
pre sochára v meste Mariakerke, ktorým zožali 
úspech. Tu na nárožnom pozemku pragmatic-
ky šachovnicovo umiestnili dva objekty (dom 
a ateliér), takže pozemok získal átriá, určené na 
záhradu aj ako dvor k ateliéru, takže poskytuje 
súkromie s rôznymi stupňami intimity a priehľad-
mi do exteriéru. Vnútorná koncepcia domov sa 
odvíja od centrálneho jadra podľa životného štýlu 
obyvateľa. Surový materiál lícovej tehly a betó-
nových vencov odhaľuje podstatu konštrukcie. 
Vďaka tejto architektúre sa autori stali laureátmi 
prestížnej ceny pre mladých architektov „Rookie 
of the year", a získali ďalšie ocenenia a nominácie 
v cenách ako Wienerberger Brick Award 2016 
a Belgian architecture award 2015.

– Irena Dorotjaková,
Foto: Matej Kováč –

Andrej Oláh a Filip Marčák

Peter Bauer, Martin Kusý a Pavel Paňák ako mladí 
architekti nad modelom SNG.

Prof. Pavel Gregor, dekan FA STU otvoril Manifest 
s členmi Archtung, vľavo arch. Elena Šoltésová.

architektúra 
podľa 
raamwerk

Na Slovensku nás to vo všeobecnosti aj v archi-
tektúre ťahá k exhibícii. Civilný súčasný charakter 
architektúry Raamwerk je všeobecne inšpiratív-
ny, architekti z Raamwerk sa snažia integrovať 
históriu a tradíciu do svojej architektúry, no 
bez jej historizácie. Tento spôsob považujú za 
najlepší, „aby sa objavila udržateľná architek-
túra, ktorá prekračuje banalitu bez toho, aby 
kričala.“ Ich prednáška bola výborným príkladom 
ako sa dá robiť súčasná architektúra: bez pátosu 
a s kontextom. 

Peter Van Gelder a Gijs de Cock z belgického ateliéru RAAMWERK 

Občerstvenie s grilovanou klobáskou...

Elenka Šoltésová a tím Archtung

fakulta

O skriptá a tašky s logom Manifestu bol záujem.

Arch. Katarína Smatanová a Ábel Ravasz, 
splnomocnenec vlády Sr pre rómske menšiny

Študentky na otvorení Manifestu 2018

Ing. arch. Ján Legény a Mgr. art. Michal Brašeň, prodekani FA STU

Ing. arch. Ján Legény s dekanom prof. PavlomGregorom (od chrbta)
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okolo mosta snp

Za verejný priestor sa považuje spoločný priestor, 
ktorý je permanentne otvorený a prístupný 
ľuďom. Ulice, námestia, nábrežia, pláže, parky, 
záhrady, aj územia pod mostmi boli a sú verejným 
priestorom, vždy boli súčasťou miest a krajiny, 
dotvárali okolie budov a stavieb aj celkové 
prostredie. Verejný priestor prispieva k systému 
a atmosfére miesta, k funkčnej komunikačnej aj 
relaxačnej pohode, ktorá zas má za následok to, že 
sú nejaké miesta vyhľadávané, iné používané len 
nevyhnutne, alebo minimálne a ďalšie vôbec ne-
využívané a spustnuté. Hoci to nebolo pravidlom, 
verejný priestor sa niekedy riešil aj v nadväznosti 

na novú budovu či s ňou v kontexte. Verejný 
priestor sa dnes rieši akoby zvláštna a separovaná 
téma. Zároveň je tiež predmetom diskusií, kde sa 
hovorí sa o ňom ako o spoločenskom fenoméne, 
ktorý so všeličím súvisí. Každopádne komplikácie 
v tom spôsobuje aj identifikovanie dvoch vecí: 
vlastníctva pozemkov a určenie čo je a čo nie je 
verejný záujem a o verejný záujem pre koho pres-
ne ide. Podľa sociológa Ľubomíra Falťana verejný 
priestor nie je len vecou urbanizmu a architek-
túry, zahŕňa aj množstvo vrstiev a prelínajúcich 
sa súvislostí a je indikátorom celkovej úrovne 
spoločnosti či v nej prebiehajúcich javov. Na zák-
lade verejného priestoru sa dá odčítať aj celková 
politika a stav demokracie v krajine a nakoľko ide 
o citlivú fenomén, treba, aby sa s ním nakladalo 
transparentne a aby sa viedol širší spoločenský 
diškurz o jeho premenách. Riešenie a spôsob uží-
vania verejného priestoru je dôležitým faktorom 
možných rozvojových politík v mestách a obciach, 
ale i v rámci krajiny. [1] Vo všeobecnosti je dnes 
verejný priestor v centre pozornosti, príklady 
zo zahraničia ukazujú, že verejný priestor sa dá 
vyriešiť v prospech všetkého a všetkých. Aj na 
Slovensku sa chceme priblížiť trendu vyspelých 
krajín a kultivovať ho pre všetkých. Pri tvorbe ve-
rejného priestoru sa viac začína narábať s novými 
metódami a s participáciou obyvateľov, pretože 
v demokratickej spoločnosti sa niektorí snažíme 
integrovať živú komunikáciu, ktorá by mala 
zabezpečiť poznatky pre lepšie riešenia. Hoci 
sa nám to zatiaľ príliš zmysluplne a viditeľne 
nedarí. Možno preto, že vzostup takýchto aktivít 
je výsledkom dlhodobej spoločenskej a samo-
správnej ignorancie a najviac je trendy pred 
komunálnymi voľbami, a teda je na nás občanoch, 
aby sme vyvíjali permanentný tlak zdola. Stále sú 
tu prítomné (čo aj latentne a nesúrodo) aktivity 
profesijných združení, občianskych združení, kde 
stav vecí prekáža vždy nejakej skupine ľudí, ktoré 
postupne silnejú, je o nich viac počuť vo verejnos-
ti a miestami dokonca presakujú do samosprávy. 

Prechádzky po meste s cieľom preskúmať 
situáciu vo väzbe na nejaký problém, ktorý 
súvisí s rozvojom a fungovaním mesta, môžu 
byť účinnou metódou ako podrobne zanalyzovať 
priestor a najmä môže byť spôsobom, ako zistiť 
čo si o veci myslia bežní ľudia. Môžu byť teda 
akousi spoločnou diskusnou platformou medzi 
odborníkmi a laikmi a obyvateľmi a aj návštev-
níkmi. Prepojenie historického jadra Starého 
mesta Bratislavy s Podhradím (teda Vydricou 
a Zuckermandlom) je mizerné už vyše štyri 
desaťročia. Sídlia tam síce múzeá, je tam kostolík, 
reštaurácie, nachádza sa tam aj historická Vodná 

veža, aj vstup do klubu (pôvodne vysokoškolského 
klubu v pivniciach pôvodnej zástavby), ide o torzo 
zástavby, amputované od Starého mesta. Toto 
miesto v dotyku s historickým jadrom nie je kon-
tinuálne prepojené zmysluplným peším ťahom so 
Starým mestom popri Hradnom kopci. Prepojeniu 
bráni teleso Mosta SNP, teda najmä križovatka, 
kde je jeho nájazd na Petržalku a zjazd smerom na 
Karlovu Ves, ale aj územie nedoriešenej Vydrice. 
Od Zámockých schodov síce vedie chodník, ale 
územie Vydrice dnes tvorí úzke, neupravené 
parkovisko, ktorým sa dá prejsť, ale pre chodca to 
rozhodne nie je príjemný a vyhľadávaný zážitok. 
Každý chodec skôr preferuje nábrežie. Nepomohla 
ani nová výstavba Zuckermandla, skôr viac zvý-
raznila tento kolízny defekt, lebo sa tým smerom 
zodvihol počet ľudí, ktorí tam chodia do práce 
a domov. Zrejme ich cesta vedie najskôr autom 
(veď preto je po trase jednej MHD zastávky aj 
viacero semaforov).
V sobotu 15. septembra 2018 sa pre verejnosť 
uskutočnila prechádzka v okolí Mosta SNP, tzv. 
Urban Walk, zameraná na zlepšenie prepojenia 
historického jadra priestorov Hviezdoslavovho 
námestia, Rybného námestia, Židovskej ulice 
s Podhradím a nábrežím Dunaja. Trojica architek-
tov – odborných asistentov na Fakulte archi-
tektúry STU, ktorí akciu zorganizovali, pozvala 
záujemcov na Rybné námestie pod Most SNP 
a zamerala sa na spoznávanie lokality. S prítom-
nými občanmi rozoberala štyri miesta od pohľa-
du, aj od zážitku. V komunikácii sa snažili previesť 
príbehom lokality aj konkrétnych bodov v okolí 
mosta SNP a nájsť podnety pre zlepšenie, resp. 
eliminovanie tejto patovej situácie a zužitkovanie 
potenciálu miesta. Bezpečnosť kvalita a atrak-
tivita pre chodca, tak sa dá naznačiť línia úvah 
o priestore, ktorý by iste mohol mať inú, ďaleko 
príťažlivejšiu podobu. Otázkou je tiež, či pôjde 
o nejaké prechodné zlepšenie alebo nie. Trojica 
architektov pôsobiacich na Fakulte architektúry 
STU v Bratislave Tomáš Hanáček, Katarína Fejo 
a Vladimír Hain sa s pomocou účastníkov snažili 
vysvetliť historický kontext, identifikovať súčasné 
problémy, vypočuť si nápady a názory aj náhod-
ných okoloidúcich a inšpirovať sa nimi, nájsť 
predebatovať ich a uchopiť a rozvinúť potenciálne 
možné riešenia. Most SNP a jeho okolie má pri 
svojom využití v prospech obyvateľov a návštev-
níkov hlavného mesta značné rezervy. V podstate 
nikto zo zúčastnených nebol toho názoru, že 
by táto lokalita mala ostať zachovaná vo svojej 
súčasnej nevľúdnej podobe. Niektorí napríklad 
navrhovali namiesto obratiska autobusov pod 
mostom zriadiť verejný priestor s mini-amfi-
teátrom alebo priestor pre trhy, či umelecké 

inštalácie. Tam, kde dnes popíjajú a prespávajú 
bezdomovci, by zas podľa iných mohol vzniknúť 
park s detskými ihriskami, integrovaná zastávka 
MHD a infocentrum Bratislavy ako vstupná brána 
do hlavného mesta, a to všetko s vynikajúcim 
výhľadom na hrad, Dóm sv. Martina, či Most SNP.
Aktivita mala pokračovanie v panelovej diskusii 
tzv. Urban Talk o takmer mesiac neskôr 11. ok-
tóbra 2018 na Fakulte architektúry, kde pozvanie 
prijali: 
> Juraj Šujan, výkonný architekt Šujan-Štassel 
AK a bývalý prezident SK, 
> prof. Henrieta Moravčíková, teoretička a his-
torička architektúry z Oddelenia architektúry 
Historického ústavu SAV a pedagogička ÚTDAOP 
FA STU, 
> Martin Berežný, architekt z Oddelenia stratégií 
rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích doku-
mentov, Magistrát hl. mesta Bratislavy, 
> Zora Pauliniová, konzultantka pre zapojenie 
verejnosti do plánovania mesta a architektka 
z útvaru Hlavnej architektky Bratislavy, Magistrát 
hl. m. SR Bratislavy
> Peter Žalman, výkonný architekt, urbanista, bý-
valý riaditeľ Stavoprojektu v BA, autor publikácie 
Urbanistický atlas Bratislavy.

Po prezentácii výsledkov URBAN WALK sa 
rozbehla panelová diskusia k nastoleným témam, 
ktorá bola zhrnutá v troch tematických okruhoch 
do nasledovných bodov, postrehov, pripomienok, 
námetov a názorov: 

verejné priestory 
 › ponechať verejné priestory väčšieho rozsahu;
 › vrátiť priestor späť ľuďom; 
 › potreba pešieho prepojenia medzi Vydricou 

a Hviezdoslavovým námestím je naliehavá,  
dnes absentuje jednoznačná väzba Staré  
mesto – Vydrica – Zuckermandel 

 › treba premyslieť ako využiť potenciál jednej 
z najdlhších peších zón v EU

 › ak sa uvažuje obsadiť priestor Podmostia, je 
pre toto miesto potrebný program na jeho 
využívanie v module 24 hodín – 7 dní – celý rok 
(365 dní)

 › v súčasnosti ide o zanedbané prostredie, 
drobné skrášľovanie priestoru v minulosti 
nepomohlo, a preto si vyžaduje nutnú a pravi-
delnú údržbu; 

 › v rámci zeleného priestoru je tu možnosť 
divadla- verejnej stavby, prípadne parku;

 › pamätník Holokaustu netreba za každú cenu 
zachovávať v dnešnej podobe;

 › v priestore nábrežia pod mostom SNP je poten-
ciál oživiť motív naplaveniny;

 › Náčrt postupných krokov pre skvalitnenie 
pešieho pohybu v rámci prvej etapy:
 › synchronizácia, prípadne vypnutie semafo-

rov na nábreží;
 › viac prechodov pre chodcov smerom 

k Dunaju;
 › oživiť motív naplaveniny na nábreží – kon-

takt ľudí s vodnou hladinou;
 › Panská – Vydrica – Židovská ulica – treba 

koridor pre peších rozšíriť a upraviť;
 › kvalitnejšie prepojenie cyklochodníkov 

(nábrežie, most, centrum mesta). 
 
 
most snp

 › pôvodne boli rôzne idei podoby mosta SNP 
(peší, mestský, dopravný);

 › ako jediný most v Bratislave vzišiel z reálnej 
architektonickej súťaže návrhov;

 › Most SNP vyhlásený za NKP od 15. 5. 2018 
(podnet na vyhlásenie od DOCOMOMO už 
v roku 2008);

 › možnosť transformácie sa ukazuje byť normál-
na a logická, ale je potrebné, aby odborná obec 
bola pripravená;

 › otázkou je či Most SNP ako národná kultúrna 
pamiatka môže byť hrozbou pre územie. Bude 
preto most ako NKP nedotknuteľný?

 › vyhlásenie neznamená, že sa s mostom nedá 
nič robiť, len je nevyhnutná konštruktívna 
komunikácia s Pamiatkovým úradom;.

 › Mesto Bratislava žiadalo vyhlásiť za NKP len 
oceľovú mostovku, bez nájazdových rámp;

 › za NKP je vyhlásený celý most aj s rampami 
(prosím ďalej neotvárať túto otázku, ide o au-
torské dielo);

 › Treba dávať pozor na negatívny prístup k ochra-
ne pamiatky ako to bolo pri Starom moste 
v Bratislave. Z mosta nezostalo prakticky nič, 
resp. len pilóny vo vode. Pôvodná konštrukcia 
bola rozobratá a nahradená novou a pilóny vo 
vode boli nadmurované. A pritom ani podoba 
tohto mosta nevzišla z architektonickej súťaže 
ako najlepší návrh. 

 › V Bratislave kraľuje zvláštny prístup k architek-
tonickým, historickým a kultúrnym hodnotám: 
Postup zanedbané = zbúrať???

 › Skôr ako sa bude búrať, premýšľajme!!!
 › Navrstviť nové nánosy na staré, čo by za takéto 

zadanie dal Rem Koolhaas? 
 
širšie vzťahy a doprava v centre mesta

 › posun centra mesta východným smerom (je 
možná vízia transformácie priestoru pod 
mostom SNP);

 › podmienka prepracovania konceptu dopra-
vy Územného plánu mesta a dopravného 
generelu; 

 › Je možné uvažovať o presmerovaní dopravy:  
1. Krok: presmerovať autobusovú stanicu 
2. Krok: eliminovať automobily na nájazdových 
a zjazdových rampách (pozdĺž Rybného ná-
mestia, pozdĺž Vydrice smerom na Karlovu Ves 
a z Nábrežia L. Svobodu smerom na Petržalku; 
3. Krok: Vytvoriť kvalitný návrh verejného 
priestoru pre ľudí s programom;

 › priestor nábrežia medzi Starým mostom 
a Mostom SNP – uvoľnenie dopravy (jej presun 
na pravý breh);

 › zmena modality dopravy v meste: áno ale niečo 
za niečo

 › Netreba sa obávať voľnejšieho prechodu chod-
cov spod Podmostia na nábrežie, je tu príklad 
premeny prechodu z Kamenného námestia na 
Námestie SNP;

 › Presun autobusovej stanice možný – prelinko-
vanie, resp. linky z paralelných zastávok pod 
mostom SNP;

 › električka má po dobudovaní potenciál prepra-
viť z Petržalky do centra 100 000 ľudí za 2 h;

 › obmedzenie automobilovej dopravy v centre je 
možné (priorita peších);

 › Existuje paralela so situáciou v Nemecku, ktorá 
by mohla byť inšpiráciou: 

 › najprv boom automobilov;
 › dnes klesá podiel individuálnej automobilovej 

dopravy;
 › predpoklad vybudovanej kvalitnej MHD;
 › viac ľudí využíva cyklodopravu;
 › postupný ústup od budovania podzemných 

parkovísk.

Cieľom organizátorov Urban Walk – Urban Talk 
bolo témou vyprovokovať záujem verejnosti 
o mimoriadne atraktívny priestor v samom 
centre mesta, ktorý by sa mal zmeniť a zmeniť by 
sa aj podľa nich dal. Poukázali na to, že zmena 
pohľadu na jestvujúce konštrukcie Mosta SNP 
tak, že by sa pretransformovali na pešie ťahy by 
mohlo priniesť podmienky vytvorenie atraktív-
neho miesta. Architekti majú teraz pred sebou 
náročnú úlohu: nájsť spôsob, akým tieto nápady 
priblížiť bližšie k realizácii. Plánujú zapojiť do 
procesu s Magistrát aj Staré Mesto, Dopravný 
podnik, Slovenský plynárenský priemysel, ktorý 
tu má prečerpávaciu stanicu zemného plynu, 
Pamiatkový úrad SR, Povodie Dunaja, ale aj 
developerov, ktorí v lokalite Vydrica pripravujú 
nový projekt.

Ľubomír Falťan píše: „Verejný priestor, jeho 
spravovanie a funkčné napĺňanie z tejto svojej 
podstaty sa nevyhnutne stáva nositeľom pre 
určité ‚politikum’. Toto ‚politikum’ spočíva na 
jednej strane v tom, akým spôsobom sa nakladá 
s verejným priestorom. Viažu sa na to otázky, kto 
takýto priestor má spravovať či vlastniť a akým 
spôsobom sa profiluje jeho funkčné zameranie, čo 
je druhá, ale neoddeliteľná stránka spomínaného 
politika. Toto politikum zosilňuje skutočnosť, že 
nie sú výnimkou snahy či pokušenia si verejné 
priestory rôznymi spôsobmi privlastňovať vrátane 
kúpením si ho do vlastníctva, čo mení jeho verej-
nú povahu. (…) Podstatou takéhoto ponímania 
priestoru ako politika je skutočnosť, že spôsoby 
a podoby nakladania s verejným priestorom, 
rovnako ako jeho funkčná profilácia sa nachádzajú 
v poli individuálnych a skupinových záujmov. 
Takéto záujmy sú rôznorodé a neraz i protichodné. 
Ich presadzovanie sa stáva predmetom súperenia, 
ak nie politického boja. Vzhľadom na to, že vo 
väčšine prípadov sú tieto priestory vo vlastníctve 
sídelných samospráv, koncepcia nakladania s nimi 
je v rukách volených zástupcov a je súčasťou 
komunálnej politiky. Hráčmi v takejto politike nie 
sú len volení zástupcovia mestských či obecných 
zastupiteľstiev, ale aj iné subjekty z podnikateľ-
skej sféry či zo sféry reprezentantov občianstva. 
Do hry vstupujú v otvorenej i skrytej podobe aj 
záujmy politických strán. Práve na poli vzťahu 
nakladania s verejnými priestormi sa dajú iden-
tifikovať i mechanizmy – viac či menej legitím-
ne – ktoré podmieňujú, aké podoby nadobúdajú 
tieto priestory so všetkými dôsledkami.“ [2]

 
Nakladanie s verejným priestorom je súčasťou 
rozvojových procesov vo všetkých sídlach. 
Bratislava ako hlavné mesto Slovenska by mala 
byť v tomto smere výkladnou skriňou a miestom 
príkladných reprezentatívnych riešení. Nie je. 
Zatiaľ. Kauzy ako Park kultúry a oddychu a jej 
podobné nás presviedčajú o tom, že treba zmeniť 
politikov aj pohľad ľudí. Okolie Mosta SNP je zlo-
žitý oriešok. Stav sa zdá byť neúnosný a kulminu-
jú sa tam problémy, ktoré nemá nik záujem riešiť. 
Zdá sa, že tento marazmus možno predsa zmeniť. 
Aktivity spustila aj kontroverzná prístavba pod 
mostom na Petržalskej strane. A okolo Mosta 
SNP to momentálne vrie. Je to proces pnutia 
medzi demokraciou a ideológiou kapitálu, medzi 
mocou a verejným občianskym záujmom, medzi 
rozumným správnym kvalitným riešením a indivi-
duálnymi záujmami i chamtivosťou. Nechajme sa 
prekvapiť ako sa veci vyvŕbia…

– Irena Dorotjaková, 
časť pripomienok URBAN WALK podľa podkladov TH, VH, KF,

Foto z Urban Walk: Matej Kováč,
Foto z Urban Talk: Vladimír Hain –

Prvé stanovisko, zľava Katarína Fejo, 
Tomáš Hanáček, Vladimír Hain

Urban Talk, zľava Katarína Fejo, Juraj Šujan, Martin Berežný, 
Peter Žalman, Zora Pauliniová, prof. Henrieta Moravčíková

Presun zo stanoviska 2 na stanovisko 3

PhDr. Zoja Droppová z redakcie Projekt

Téma prepojenia historického jadra s Podhradím ľudí zaujíma.

Diskusia na štvrtom stanovisku.

1, FALŤAN, Ľubomír: Verejný priestor ako priestor sociálny.  
 Zdroj: http://www.uzemneplany.sk/sutaz/verejny-priestor
 -ako-priestor-socialny
2, FALŤAN, Ľubomír: verejný priestor ako priestor sociálny. 
 Zdroj: http://www.uzemneplany.sk/sutaz/verejny-priestor
 -ako-priestor-socialny
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architektúru 
dokončili v  6́8

V piatok 14. septembra 2018 sa na Fakulte archi-
tektúry uskutočnilo slávnostná „zlatá promócia“, 
na ktorej boli odovzdávané pamätné diplomy ab-
solventom a absolventkám SVŠT, ktorí/-é štúdium 
architektúry a urbanizmu ukončili v roku 1968. Ich 
pracovné začiatky a uplatnenie skomplikovala in-
vázia vojsk Varšavskej zmluvy 1968, ktorá mala za 
následok normalizáciu spoločnosti. Napriek tomu 
mnohí odviedli za polstoročie praxe veľa kvalitnej 
práce, niektorí aj tu na Slovensku a v prospech 
slovenskej architektúry a kultúry. 
Hoci pôvodne malo byť promujúcich okolo 
päťdesiat, bolo ich nakoniec len dvadsaťdva. 

Promovali ich dvaja prodekani FA STU, prode-
kan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium 
prof. Ing. arch. Robert Špaček CSc. a prodekan pre 
rozvoj Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. 
Prodekan prof. Robert Špaček sa im prihovoril: 

Vážené jubilantky, vážení jubilanti, milí hostia, 

v mene dekana FA STU, profesora Pavla Gregora, 
PhD, vás vítam na dnešnom slávnostnom zhro-
maždení pri príležitosti 50. výročia promócie 
absolventov SvF SVŠT v Bratislave. Je to už 
neuveriteľných a rýchlo plynúcich päťdesiat rokov 
od chvíle, keď ste prevzali absolventské diplomy 
inžinierov architektov po úspešnom ukončení 
štúdia na vysokej škole. Písal sa vtedy školský 
rok 1967–1968. Vtedy, pred päťdesiatimi rokmi to 
bol iste krásny letný čas a vy ste prežívali radosť 
z úspešného zavŕšenia štúdia na našej Alma 
Mater v študijnom odbore architektúra a stavba 
miest. Táto radosť z úspechu je pre absolventa 
vysokej školy nezabudnuteľnou chvíľou, ktorá sa 
sprevádza človeka počas celého života. Vo vašom 
prípade to bol život oddaný azda najkrajšiemu 
povolaniu a zároveň poslaniu – inžinierov archi-
tektov – tvorbe životného prostredia. Je pre nás 
cťou a zároveň potešením byť pri oslave vašich 
spomienok na chvíle ukončenia štúdia.

Časom sa všeličo mení, podstatné však je, že sa 
vyučovalo, a stále sa vyučuje, s cieľom cibriť 
talent a senzibilizovat u študentov pohľad na 
architektúru. Oblasť staviteľstva, dejín architek-
túry, ateliérovej tvorby sa ustavične modifikovali, 
ale v celom priebehu postupného vývoja školy 
ostávali tematické celky relatívne stabilné.
Inštitucionálne, oficiálne vzdelávanie architektov 
sa na Slovensku začalo v roku 1946 zriadením 
Oddelenia architektúry a pozemného stavi-
teľstva na Odbore inžinierskeho staviteľstva 
na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) 
v Bratislave. Vzdelávanie bolo v podstate od 
začiatku zreťazením zmien a reforiem. V roku 
1950 vznikla na SVŠT Fakulta architektúry a po-
zemného staviteľstva (FAPS) ako jedna zo šiestich 
fakúlt. V roku 1960 sa FAPS zlúčila s Fakultou 
inžinierskeho staviteľstva a stavebného smeru 
Fakulty ekonomického inžinierstva do novozriade-

nej Stavebnej fakulty SVŠT. Samostatná Fakulta 
architektúry SVŠT vznikla až v roku 1976. SVŠT 
sa v roku 1991 zmenila na Slovenskú technickú 
univerzitu v Bratislave.

Tematický korpus architektonického vzdelávania 
zostáva zachovaný v podstate od začiatku. Pri 
štúdiu histórie našej školy nájdeme body popiso-
vané ako zlomové, ak sa však na ňu pozrieme ako 
na teleso so štruktúrou výučbových obsahov, tie 
sa menili veľmi málo. Je to možné demonštrovať 
porovnaním skupín absolvovaných predmetov 
ku koncu existencie odboru architektúra na 
Stavebnej fakulte SVŠT a v „nedávnej súčasnosti“.
Podobne prežíva princíp prijímania na štúdium 
overovaním talentu uchádzačov, hoci sa priebeh 
prijímacieho konania menil. Samostatnú analýzu 
by si zaslúžili postupy, procesy schvaľovania štu-
dijných odborov, programov, plánov, v podstate 
získavanie práva udeľovať absolventom diplomy, 
teda súčasný proces akreditácie. Podobne termi-
nológia vzdelávacej nomenklatúry, hierarchizácia 
pojmov program, odbor, plán. Takisto vývoj 
kompetencií vláda, ministerstvo (povereníctvo), 
vysoká škola, fakulta… akreditačná komisia 
a podobne. 

Z hľadiska legislatívy je však dôležité, že výsled-
kom vzdelávania je potenciál vstúpiť do praxe, 
vykonávať profesiu v zmysle národných a medziná-
rodných normatívov. Súčasné vzdelávanie na našej 
škole sa odohráva v priestore ohraničenom jej 
zakladateľskými tradíciami a európskou notifi-
káciou zverejnenou v oznámení č. 2010/C 337/02 
(Európska komisia: Oznámenie o dokladoch 
o formálnych kvalifikáciách. Smernica 2005/36/
ES o uznávaní odborných kvalifikácií). Od tradícií 
čitateľných len na Slovensku sme sa dostali až 
k voľnému výkonu profesie v krajinách Európskej 
únie.
Rozmýšľajme, čo je na architektonickom vzdeláva-
ní najstabilnejšie a čo predstavuje čoraz pružnejšie 
úrovne. „Veľké témy:“dejiny, výtvarné disciplíny, 
staviteľstvo, typológia, TVORBA, sú prítomné, 
odkedy máme o vzdelávaní prvé správy. Nemenia 
sa bez ohľadu na ich inštitucionálnu formu a orga-
nizáciu činností. Mení sa ich formalizácia a miera 
normatívnosti. Pribudli nové témy, ako napríklad 
udržateľnosť, CAAD.
Náš ústav (katedra, oddelenie, …) je najmenej 
stabilná rovina, historicky sa najčastejšie mení. Je 
logistickou jednotkou, ktorá spravuje a realizuje 
časť, alebo celý študijný program. Pracovisko je 
stabilizované zameraním na výskum, to môže byť 
časovo rôzne „trvalé“. 
Špecifickú polohu predstavujú učitelia, na jednej 
strane sú najkrehkejšou zložkou systému vzdelá-
vania, na druhej strane ostávajú zapísaní v histórii 
pevnejšie ako všetky jeho objektívne stránky. 
Nepochybujem, že aj vy máte v spomienkach 
najpevnejšie zapísaných práve svojich učiteľov. Na 
riadnych promóciách za obvykle pred odovzdá-
vaním diplomov absolventom vyrieknu slová o spl-
není podmienok pre udelenie vysokoškolských 
diplomov. Trochu ich teraz budem parafrázovať: 

Vážení absolventi, 
inžinierky architektky, inžinieri architekti,
keďže ste splnili všetky podmienky pre udelenie 
pamätných diplomov pri príležitosti 50. výročia 
ukončenia štúdia a slávnostného aktu preberania 
diplomov absolventov štúdia v študijnom odbore 
architektúra a stavba miest dovoľujem si požiadať 
jeho honorabilitu o odovzdanie pamätných diplo-
mov tu prítomným jubilantom. 

Repromócie po päťdesiatich rokoch od ukončenia 
štúdia sa zúčastnili absolventi: 
Ing. arch. Dieter Antoš, 
Ing. arch. Peter Bíro, 
Ing. arch. Michal Borguľa, PhD., 
Ing. arch. Dušan Dóka, 
Ing. arch. Miroslav Fašung, 
Ing. arch. Karol Granec, 
Ing. arch. Michal Hladký, 
Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., 
Ing. arch. Jitka Jezná rod. Štofková, 
Ing. arch. František Kaločay, 
doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD., 
doc. Ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD., 
Ing. arch. Kristína Matzová rod. Lutherová, 
Ing. arch. Elena Mahrová, 
Ing. arch. Ivan Maršálek, 
Ing. arch. Dušan Mázik, 
Ing. arch. Dušan Mellner, 
Ing. arch. Ondrej Mrlian, 
Ing. arch. Josef Pálka, 
Ing. arch. Ivan Parma, 
doc. Ing. arch. Mgr. Dušan Sokol, PhD., 
a v zastúpení zosnulého kolegu 
Ing. arch. Jaroslava Žbirku prišla pani manželka. 

Jubilujúcim kolegom a kolegyniam srdečne gra-
tulujeme a prajeme im všetko najlepšie v živote, 
veľa šťastia, zdravia, vitalitu a ešte dostatok 
energie možno aj na tvorbu.

– Príhovor prof. Robert Špaček, 
Irena Dorotjaková,

Foto: Matej Kováč –

prodekan prof. Robert Špaček

prodekan arch. Branislav Puškár



14    15konferencia / fakulta informačné listy fakulty architektúry stu v bratislave # 2

o identite 
slovenského 
interiéru

V dňoch 4. a 5. októbra 2018 sa na pôde Fakulty 
architektúry prebiehala v respíriu na Ústave 
interiéru a výstavníctva konferencia na tému 
Identita SK– Interiér na Slovensku 2018. 
Názov konferencie bol rovnomenný s projektom 
KEGA č. 022STU– 4/2017, v ktorom sa výskumný 
tím z UIV orientuje na základný výskum a snaží 
sa znovuobjaviť a zaznamenať pôvodný stav 
lokálnej tvorby interiéru od druhej polovice 
20. storočia. Konferencia bola prvým pilotným 
podujatím aj k ďalšiemu výskumnému projektu 
APVV. Jej program bol zostavený interdiscipli-
nárne a naprieč rôznymi témami a oblasťami, 
ktoré sa interiéru dotýkajú alebo s ním určitým 
spôsobom súvisia, a tak sa organizátori snažili 
poukázať na pestrosť a komplexnosť fenoménu 
regionálnej identity a možnosti jej transformácie 
do súčasného dizajnu a architektúry. V súčasnosti 
sú spoločnosť aj trh „hladní“ po „národných“, či 
skôr regionálnych a lokálnych témach a súčasných 
riešeniach s aplikovaním tradície. Stále však 
nie je dostatočne podrobne prebádaná minu-
losť a vytvorený odborný základ, zrozumiteľný 
a dostupný pre širokú a odbornú verejnosť. Práve 
pre tento účel vznikol projekt APVV 16-0567 
IDENTITA SK – spoločná platforma dizajnu, 
architektúry a sociálnych vied. Projekt mapuje 
regionálnu identitu v materiálnej/stavebnej 
kultúre na Slovensku aj v už existujúcich data-
bázach. Na rešerš a terénny etnografický výskum 
nadviaže analytická a syntetická fáza – vybudova-
nie databázy prvkov s regionálnou identitou od 
urbanizmu, vernakultúrnej (ľudovej) architektúry 
po remeslá, ich materiály, techniky, produkty až 
po potenciálne služby pre prezentáciu dedičstva 
a kultúry, a aj pre turizimus. Súčasťou celého 
projektu sú experimentálne workshopy kombino-
vané s terénnym výskumom priamo v regiónoch. 
Už prvé terénne výskumy ukázali nevyhnutnosť 
pracovať priamo v teréne s hlbším poznaním 
skutočného súčasného stavu a hľadať možnosti 
regionálneho rozvoja v rázovitých oblastiach 

Slovenska s obrovským potenciálom pre eko-, 
agro- a etnoturizmus. Projekt spolu s jeho cieľmi 
a prebiehajúci aj plánovanými aktivitami bol 
predstavený v úvode podujatia v podaní zodpo-
vednej riešiteľky Veroniky Kotradyovej. 
Ďalej prednášali a diskutovali preto odborníci 
z oblasti etnológie, antropológie, histórie, 
sociolingvistiky, dizajnu, architektúry, ochrany 
pamiatok, regionálni aktivisti a podnikatelia, kto-
rí sa fenoménom regionálnej identity zaoberajú 
v rôznych sférach sociálnych vied, umenia, dizajnu 
a architektúry.

V doobednej sekcii vystúpil významní odborníci 
slovenskej etnológie a antropológie ako Oľga 
Danglová, Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie 
SAV a Juraj Podoba z Univerzity Komenského 
s ich príspevkami pojednávajúcimi o fenoméne 
regionálnej identity, o procese jej tvorby či 
„konštruovaní“. V ich príspevkov o.i. zaznelo, že 
identita je konštrukt, ktorý je vysoko subjektívny 
a je v neustálom vývoji. 

Dôležitou súčasťou tejto témy je aj jazyk, na jeho 
vývin mali vplyv lokálne nárečia, preto bolo zau-
jímavé vystúpenie Gabriely Múcskovej, riaditeľky 
Jazykovedného ústavu. Ľudovíta Štúra SAV na 
tému „Nárečová diferenciácia ako fenomén regi-
onálnej identity“. Prednáška priniesla poznatky 
o nárečiach, ktoré majú v procese tvorby regio-
nálnej identity svoju významnú úlohu, hoci ich 
obľúbenosť a rozšírenosť sú veľmi rozdielne. 
Doobedenú sekciu doplnil významný choreo-
graf, dramaturg a pedagóg Emil Bartko z VŠMU, 
ktorý priblížil procesy tvorby moderných 
tanečných choreografií inšpirovaných folkló-
rom s regionálnou či lokálnou tematikou. Jeho 
prednáška podnietila ku odvahe experimentovať 
s tradičnými prvkami aj v našom odbore.
Na záver tejto sekcie vystúpil Ján Brloš za 
hontiansku obec Hrušov, ktorá je známa svojimi 
aktivitami za zachovanie identity obce a jej 
ďalší rozvoj. Vo svojej prednáške predstavil 
ich výskumné, dokumentačné a organizačné 
aktivity vrátane asi ich najznámejšieho poduja-
tia – Hontianskej parády.
Poobedná sekcia už bola venovaná regionálnej 
a lokálnej identite v dizajne a architektúre, 
pričom ako prvá vystúpila významná výtvarníčka 
Janka Menkynová so svojou rozsiahlou tvorbou 
a systémom spolupráce s ÚĽUVom. Jej tvorba 
a metodika transformácie tradičných prvkov 
do moderného dizajnu je inšpiratívna aj pre 
súčasných dizajnérov aj pre samotný projekt 
Identita  SK.
O identite dediny – vidieka a jeho evokácie 
tradícií v tvorbe prostredia prednášal prof. Michal 
Šarafin. Svojim vystúpením o citlivej a zodpoved-
nej tvorbe súčasného vidieka zanechal v divákoch 
silný odkaz. 
Špecifický ráz a identitu banského mesta Banská 
Štiavnica a jeho okolia predstavila vo svojej pred-
náške Katarína Vošková z detašovaného pracovis-
ka FA STUBA v Banskej Štiavnici, s odkazom na 
množstvo vlastných výskumov a publikácií.
Následne Juraj Veselovský z Drevárskej fakulty 
Tu vo Zvolene zaujal svojou prednáškou na tému 
Drevorezba ako prejav regionálnej identity potre-
bu personalizácie a individualizácie v ľudovom 
nábytku. 

Po prestávke sme sa dostali do produktového 
dizajnu prednáškou Silvie Ciulisovej z firmy 
Slovakiagift, ktorá predstavila ich inšpiračné 
zdroje a tvorbu v oblasti suvenírov a darčekových 
predmetov a módnych doplnkov. Firma ako jedna 
z mála pracuje so silnou koncepciou a s regionál-
nou identitou na základe poctivého etnologické-
ho výskumu. 
Prednáškovú časť ukončila svojou prednáškou 
textilná dizajnérka Zuzana Šebeková z VŠVU na 
tému Tradičné techniky a materiály ako inšpirá-
cia v súčasnom textilnom dizajne, pričom veľmi 
zaujímavá aj analýza slow fashion princípov 
v súvislosti s bežným ľudovým odevom minulosti 
a súčasnosti.

Na záver sa uskutočnila panelová diskusia, kde sa 
ku rečníkom zo sekcií pridali aj literárny historik 
Jozef Tancer z Univerzity Komenského a Vladimír 
Kyseľ zo SĽUK-u, Diskutovalo sa na témy pojmu 
identita, či ho vôbec používame správne, na jeho 
poňatie v rôznych sociálnych vedách, ale aj na 
tému historických súvislostí, časových období, 
kde hľadať inšpiráciu aj o súčasnom obraze mate-
riálnej kultúry na Slovensku. 
Konferencia predstavila doterajší progres výsku-
mu. Jedným z výsledkov sú zatiaľ rozpracované 
webové stránky (www.insk.eu), kde sú postupne 
zhromažďované a zverejňované výsledky výskumu 
a relevantné informácie. Tie majú neskôr slúžiť 
ako východiskové dáta pre pokračovanie a roz-
šírenie výskumnej úlohy. Na konferenciu prijali 
pozvanie ako prednášajúci aj významní slovenskí 
architekti a príspevky Jána Miloslava Bahnu, 
Branislava Somoru, Ivana Petelena a Ľubomíra 
Závodného boli nevšedným a inšpiratívnym zážit-
kom plným dôležitých a doteraz nepublikovaných 
informácií. 
Kolega z Českej republiky architekt Boris Hála 
jedinečným a humorným spôsobom prezentoval 
svoj príspevok, vďaka ktorému sme porovnali 
stav ochrany a obnovy interiérov oboch krajín. 

Konferenciu uzatváral pozitívny príspevok 
vedúceho oddelenia Múzea dizajnu Slovenského 
centra dizajnu Maroša Schmidta o praktických 
výsledkoch ochrany a záchrany významných diel 
aj z oblasti interiéru. Konkrétne sa SCD poda-
rilo rozobrať a uskladniť vládny salónik letiska 
od architektov Vilhana a Bahnu a dokázali, že 
prestavba či dokonca búranie nemusia znamenať 
vždy zničenie pôvodného diela. 
Zostava prednášateľov bol teda aj generačný 
exkurz do histórie tvorby interiérov na Slovensku 
a veľmi dobre doplnila a rozšírila súčasný stav vý-
skumu. Po vzore zahraničných konferencií, sme po 
prvýkrát celý priebeh nahrávali na video a aj na 
zvukový záznam a po spracovaní bude možne časti 
z konferencie vidieť na stránkach UIV. Je veľká 
škoda, že pri podujatiach s oficiálnou fakultnou 
organizáciou sa účastníci z radov študentov dajú 
spočítať na prstoch dvoch rúk. 

– doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., Ing. Dušan Kočlík, ArtD. a čle-
nova riešiteľského kolektívu: 

prof. Ing. arch. Akad. arch.Ivan Petelen, PhD., 
doc. Ing. arch. Michal Hronský,PhD., 

Ing. arch. Katarína Morávková, 
PhD., Ing. arch. Silvia Husárová, PhD.-

Foto: Archív BCDlab –

Príspevok vznikol s podporou projektu APVV 16-0567 IDENTITA. SK 
spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied. 

Z celého podujatia existuje videozáznam a dokončuje 
sa zborník príspevkom, obe budú prístupné na internete.

Viac informácií o podujatí na www.bcdlab.eu
Viac info o projekte Identita: 

http://www.bcdlab.eu/APVV-16-0567.html

študentská kvapka 
krvi na fa

Fakulta architektúry sa v pondelok 15. októbra 
2018 v spolupráci so Slovenským Červeným 
krížom opäť zapojila do humánnej aktivity pod 
názvom Študentská kvapka krvi. V priebehu troch 
doobedňajších hodín mohli študenti a pracovníci 
fakulty darovať krv.
Ľudská krv je nenahraditeľná substancia ľudského 
organizmu, každá jej zložka má svoju osobitnú 
úlohu. Červené krvinky prenášajú kyslík z pľúc 
do celého tela, krvná plazma obsahuje bielkoviny 
a z nich najvýznamnejšie sú protilátky, neodmys-
liteľné pre obranyschopnosť organizmu. Biele 
krvinky chránia človeka pred infekciou a ochore-
niami, krvné doštičky zasa pomáhajú pri zastavení 
krvácania. Z krvi sa získavajú rozličné prípravky, 
ktoré sa používajú na liečbu viacerých ochorení. 
Z krvi jedného darcu možno vyrobiť lieky pre 
viacerých pacientov. 
Krvi nie je nikdy dosť. Správy o jej nedostatku 
alebo o nedostatku konkrétnych skupín sa dozve-
dáme štandardne z médií. No najviac to človek 
pocíti, ak jemu samotnému, alebo jeho blízkemu 
človeku ide o život. Ak sa mu prihodí úraz, alebo 
kvôli vážnej diagnóze potrebuje urgentne krv. 
Darovanie krvi sa považuje za akýsi „tréning“ 
organizmu darcu na mimoriadne situácie, spojené 
so stratou krvi a prispieva k jeho regenerácii. 
Darovanie krvi spôsobí úbytok krvi v organizme, 
čo následne vyprovokuje tvorbu nových, neopot-
rebovaných krviniek. Darcovia sa potom spravidla 
cítia lepšie, hovoria tiež o celkovom omladnutí. 
Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by sa 
stať súčasťou bežného života každého člove-
ka, pretože nik z nás nevie kedy sám bude krv 
potrebovať…

– red. –
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