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učiteľská konferencia?! 
zase? a načo! 

Na fakultnom webe je už dlhšie avizovaná ďalšia 
učiteľská konferencia. Mnohí pedagógovia hľadia 
na vec s rozpakmi, niektorí priam otrávene. 
Učiteľské konferencie pri príležitosti Dňa učite-
ľov sa uskutočnili už trikrát. Leitmotívom prvej 
bola „súčasná realita na fakulte s cieľom spoznať 
problémy“, druhá bola orientovaná na úspechy 
a výsledky za posledných 5 rokov na fakulte 
a mottom tretej bolo v minulom akademickom 
roku „učiť ateliéry“. Učiteľské konferencie sa stali 
tradičnými stretnutiami so scenárom: stretnutie 
predstaviteľov akademickej obce, prednesení 
príspevkov funkcionármi fakulty a garantmi. 
Niekedy prispelo aj zopár mladých perspektív-

nych kolegov, doktorandov na minuloročnej 
konferencii dokonca veľmi pekne vystúpili štu-
denti, ale vlastne len pár ľudí vlažne diskutovalo 
a ostatní účastníci spadli pod „mlčiacu väčšinu“. 
Texty z konferencií bývajú tiež publikované v ILFE, 
dá sa pozrieť ako sa veci diali alebo vyvinuli. 
Opýtali sme sa preto iniciátora učiteľských konfe-
rencií prodekana pre vedu, výskum, doktorandské 
štúdium a PR prof. Roberta Špačka prečo sa 
pripravuje ďalšia konferencia, čo si od nej sľubuje 
a ako vníma refl exiu minulých konferencií.

ID: Odzrkadlili sa minulé konferencie v kva-
litatívnom posune názorov? Odštartovali 
tieto konferencie zmeny v pedagogickom 
procese, v prístupe k výučbe ateliérovej 
tvorby, v prístupe k publikovaniu vedeckých 
štúdií či písaniu kníh o aktuálnych témach 
v architektúre alebo v získavaní grantov? 
Ak nie, načo teda treba robiť opäť ďalšiu 
konferenciu? Nemáme niečo lepšie na 
prácu? 

RŠ: Podľa mňa konferencie tohto typu neslúžia 
na to, aby generovali priamy výsledok s cieľom 
nejakého super zefektívnenia. Mám nepríjemný 
pocit, že na fakulte žijeme a pracujeme v priamom 
kontakte s dvoma-troma kolegami, priateľmi, 
s ktorými spolupracujeme pravidelne a možno 
ešte s niekoľkými ďalšími, ale celkovo vieme o na-
šej práci veľmi málo. Svojho času som si vymyslel 
model konferencií s cieľom, aby sme sa spoznali 
a navzájom vedeli čo vlastne robíme. Okrem toho 
sa ukázalo, že pedagogické konferencie celkom za-
ujímavo vstupujú do systému hodnotenia kvality. 
No a či na konferencii vystupujú garanti progra-
mov a vedúci ústavov… Na rozdiel od predchá-
dzajúcich troch konferencií tentoraz nemáme 
žiadne „nasadené“ príspevky a prezentácie. Na 
základe prvej výzvy zverejnenej 18. novembra 
2014 očakávame návrhy príspevkov od členov 
akademickej obce.

ID: Nie sú lepšie na spoznávanie žúry ako 
napr. predvianočné kapustnice? 

RŠ: Existujú žúry, na ktorých sa ľudia môžu 
spoznať veľmi zblízka, ale mal som na mysli niečo 
iné. My sme neustále zahltení nejakým oparom, 
že máme od rána do večera len a len učiť. Pre 
niektorých ľudí už len rozmýšľať o tom ako učia 
je niečo, čo už je nad pracovný rámec a nebodaj 
skúmať a písať o metodike výučby, to je už niečo 
úplne „odídené“. Takto ale žiadna normálna škola 
nemôže fungovať. 

ID: Myslíš si, že keď budú kolegovia disku-
tovať na platforme učiteľskej konferencie 
(hádam to nie je jediná platforma, na ktorej 
by mali cielene diskutovať), malo by ich to 
tak pomknúť k ďalším aktivitám?

RŠ: Nepochybujem o tom, že ľudia na ústavoch 
alebo v iných zoskupeniach diskutujú, ale takéto 
sieťové vzájomné poznanie určite absentuje. 
Nemám ilúziu, že konferencie zabezpečia zásadné 
zmeny, ale som presvedčený, že ľudia, ktorí 
chcú počúvať sa dozvedia možno veci, o ktorých 
netušili. 
Po minulých konferenciách som zaregistroval 
reakcie spojené s prekvapením, čo všetko sa 
na fakulte učí a vôbec deje. Isteže sa vyskytli 
prezentácie a diskusné príspevky typu nech je 
téma aká chce, ja hovorím čo chcem, alebo nestačí 
len nemať názor, treba ho aj nevedieť vyjadriť. Na 
druhej strane ak je príspevok publikovaný, autor 
vie, že ide s kožou na trh.

ID: Osobne som presvedčená, že komuniká-
cia a spolupráca naprieč spektrom odborov 
a zameraní je výborná vec, ktorá by mohla 
priniesť zaujímavé aktivity a výsledky, 
mohla by nás posunúť. Lenže ľuďom sa 
veľmi hovoriť (vyjadrovať, diskutovať) 
nechce, nechce sa im písať a často ani 
myslieť… a to je ťažký problém. Možno sa 
na diskusnej platforme konferencie niektorí 
aj odvážia vystúpiť alebo prehovoriť, možno 
k Tebe osobne niektorí cítia rešpekt alebo 
obavy alebo je to pre nich príliš ofi ciálne 
alebo si povedia, že načo. 

RŠ: Do istej miery uznávam, že občas možno dá-
vam najavo istý chlad voči ľuďom, o ktorých som 
presvedčený, že sú málo usilovní, málo dynamickí, 
málo efektívni, ale obávam sa, že tento postoj 
si zachovám. Po prijímaní rôznych čiastkových 
podnetov pre budúcoročnú konferenciu som 
sa rozhodol, že témou konferencie budú vízie. 

Vízie v pedagogike, v metodike výučby, v obsahu 
výučby. Som presvedčený, že to nie je „hlboké 
nedorozumenie“, ale že škola a učiteľ bez vízie 
sú vlastne mŕtvi. „Chodiace mŕtvoly“ tu občas 
stretávam a aj sa s nimi zdravím, ale nechcem sa 
zmieriť s tým, že sa na túto tému aspoň neporoz-
právame. A to mi ani ľudsky nemusia vadiť, ale 
z hľadiska školy, ktorú stále mám rád, by sa tieto 
„vizionárske mŕtvoly“ mali aspoň zamyslieť. 

ID: Fakulta funguje samospádom, mnohí 
jej členovia sú zacyklení v mentálnych 
stereotypoch a žijú v ilúziách. Na fakulte 
sme v stave, ktorý nás pri tohoročnom hod-
notení ARRA „uplacíroval“ na 17 priečku, 
čo je v poslednej tretine v skupine technic-
kých vied. V tom istom rebríčku sú všetky 
ostatné fakulty STU ďaleko pred nami. 
ARRA stavia kritériá hodnotenia na verejne 
dostupných kvantitatívnych údajoch, ktoré 
sú skombinované tak, aby dávali prehľad 
o kvalite ponúkaného štúdia. Kritériá sú 
rozdelené do piatich základných skupín: 
vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, 
doktorandské štúdium a grantová úspeš-
nosť.1 Najzaujímavejšie sú grafy. V nie-
ktorých kritériách ako v počte pedagógov 
s PhD. alebo v počte zahraničných študen-
tov u nás študujúcich alebo našich štu-
dentov študujúcich v zahraničí sme celkom 
dobrí. Vo vyspelých krajinách univerzitné 
prostredie štandardne produkuje vedecký 
výskum a pracovníci súbežne s pedagogic-
kou činnosťou píšu vedecké články alebo 
vedecké štúdie a v tomto smere v grafoch 
ARRA sú uvedené nevýslovne fascinujúce 
čísla pre FA. 
počet publikácii vo WOK - 0,1, (na tvorivé-
ho pracovníka za 10 rokov),
počet citácii vo WOK - 0,0 (na tvorivého 
pracovníka za 10 rokov),
priemerný počet citácií na publikáciu vo 
WOK - 0,4 (za 10 rokov). 
Čo Ty na to? 

RŠ: Neustále mám nad hlavou nápis: „publish 
or perish“. Je tu samozrejme namieste otázka 
koľko, v akej kvalite a kde sa publikuje. Nebudem 
rozoberať schizofrenické stavy, ktoré nastali 
v oblasti publikačných výkonov celoslovensky, 
kde prišlo k chorľavým úkazom. Faktom je to, 
že publikujeme málo. Keď si čítame publiká-
cie v zahraničných aj kvalitných médiách, tak 
väčšinou zistíme, že text nás neomráči svojou 
inovatívnosťou, nesprostredkuje nám prekvapivé 
poznanie, o ktorom sme nikdy nič netušili, ale 
často ide o solídne zostavený text, kde sa príjem-
ným spôsobom dozvieme, že nejaký kolega niekde 
niečo skúma a neostýcha sa napísať o tom. Reálny 
je nasledovný model: Normálny každodenný 
výskum spojený s prípravou výučby, s rešeršami 
poznania v oblasti, v ktorej formulujeme zadania, 
ukladáme, systemizujeme a na istej úrovni pub-
likujeme. Ak je to poznanie, ktoré má charakter 
pôvodnej vedeckej štúdie, siahneme vyššie a keď 
je to poznanie na odbornej úrovni, tak poďme do 
dobrého odborného časopisu. Ale sú tu kolegovia, 
ktorí za obdobie jedného hodnotenia pôsobenia 
na funkčnom mieste, čo je spravidla 5 rokov, sa 
alebo limitne blížia k nule alebo sú plne na nule 
a to je neprijateľné. Do tohto kontextu samo-
zrejme zahŕňam aj relevantné tvorivé, umelecké 
výkony a ohlasy na ne.

Rozhovor bol autorizovaný RŠ. 
Rozhovor pripravila a zhovárala sa Ing. arch. Irena Dorotjaková. 

1, Na podobných kvantitatívnych a scientometrických údajoch, 

ktoré odrážajú kvalitu škôl, sú postavené aj prestížne medzi-

národné rankingy, ako napr.„Šanghajský rebríček“ (ARWU), 

či Times Higher Education (THE). Ranking ARRA nezostal 

od roku 2005 nemenný – vo viacerých rokoch boli doplnené 

a upravené niektoré kritériá. Zmenou oproti predchádzajúcim 

rokom je aj aktuálny ranking, kde nastalo niekoľko menších 

úprav metodiky smerujúcich k lepšiemu obrazu výkonnosti 

jednotlivých fakúlt.

ID: Zneužijem túto situáciu a poviem, že tu 
máme ALFU – domáci fakultný časopis, kto-
rý je v rámci kritérií hodnotenia je na sluš-
nej priečke, vyššie sú Scopusové príspevky. 
Je to vedecký časopis, je to recenzovaný 
časopis a stačilo by, keby raz za štyri roky 
dal každý pedagóg slušný článok, slušný 
výskum, nie je problém. Prečo si myslíš, že 
naši kolegovia nevyužívajú túto možnosť? 

RŠ: Žijú v ilúziách, že všeličo iné je dôležité 
a že všeličo iné stačí, ale bude postupne nutné 
ešte tvrdšími nástrojmi presadzovať, aby sa to 
zmenilo. Financie, ktoré dostávame na výučbu 
nás uživia možno na 70%. To znamená, že kolega, 
ktorý nepublikuje, môže dostať tak najviac ¾ pla-
tu, pretože na viac si jednoducho nezarobí, aj keď 
bude učiť koľkokoľvek. Je to hľadisko, o ktorom 
si môžeme myslieť svoje, len zhora na nás tento 
princíp jednoznačne padá. Samozrejme, že je 
možné dať „pod zlomkovú čiaru“ argument, že na 
škole môže fungovať istá redistribúcia výkonov. 
Kolegovia, ktorí majú nadštandardný potenciál 
skúmať a publikovať, budú publikovať viac a budú 
svojím spôsobom živiť tých, ktorí viac učia. Keď 
si to obe strany uvedomia a akceptujú to, bude to 
v poriadku. Ministerstvo školstva ani ARRU pri 
hodnotiacom pohľade nezaujíma, že jeden viac 
učí a druhý viac píše, lebo si to spriemerujeme. 
Ale dôležité je, aby sme mali vízie: vo výučbe 
aj vo výskume. Nakoniec vizionárska výučba 
vždy musí byť spojená s programovým písaním. 
Človek nemôže mať víziu len tak. Vízia musí byť 
premyslená a keď je premyslená, tak formulácie, 
ktoré fungujú v hlave, sa dajú dať na papier a aj 
publikovať. 

Ďakujem za rozhovor. 
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spomienka 
na velikána

Koncom roka, presne 14. decembra 2014 uplynulo 
už tridsaťpäť rokov od úmrtia vynikajúceho 
architekta, nestora modernej slovenskej architek-
túry 20. storočia, predstaviteľa funkcionalizmu, 
zakladateľa slovenského architektonického škol-
stva, pedagóga, akademika prof. Emila Belluša 
(1899–1979). Predstaviť si slovenskú kultúru 
a slovenskú architektúru bez pôsobenia Emila 
Belluša je nemysliteľné. Patril medzi spoluzakla-
dateľov SVŠT, kde pôsobil ako pedagóg a profesor 
vyše 30 rokov. Bez jeho osobnej angažovanosti 
by zrejme neexistovalo štúdium architektúry na 
SVŠT (dnes STU), ba ani Fakulta architektúry. 
Tvorivý diapazón Emila Belluša bol nesmierne 
široký. Okrem ťažiskovej práce na poli projektujú-
ceho architekta to boli otázky urbanizmu, publi-
kačná činnosť, pedagogická a spolková činnosť, čo 
z neho robia významnú postavu architektonickej 
histórie v celospoločenskej mierke. Po celý život 
venoval mimoriadnu pozornosť úlohám, ktoré 
pozdvihovali národnú kultúru.
Ako absolvent už v roku 1924 naprojektoval svoju 
prvú budovu Národný dom v Banskej Bystrici, 
ešte v tradicionalistickom duchu. Dva roky 
po skončení štúdia na ČVUT už v roku 1925 si 
v Bratislave otvoril vlastnú architektonickú 
projektovú kanceláriu a stal sa členom Spolku 
slovenských umelcov. V roku 1928 sa stal členom 
kuratória novozaloženej Školy umeleckých reme-
siel. Emil Belluš mal tiež veľký podiel na založení 
spolkovej činnosti architektov. Bol predsedom 
Spolku architektov Slovenska (1945–1953) 
a jeho pokračovateľa Zväzu slovenských archi-
tektov (1955–1956). Založil viaceré odborné 
časopisy, napr. Technický obzor slovenský, neskôr 
v SAV Architektúru a urbanizmus a Životné 
prostredie. 
Bellušova architektúra nadväzuje priamo na 
diela českej avantgardy, je neoddeliteľnou 
súčasťou mnohých slovenských miest, predo-
všetkým Bratislavy, kde formotvorne pôsobí na 
urbanizmus a je príkladom kvalitného, triez-

veho a súčasne elegantného návrhu. „Bellušov 
modernizačný prínos do slovenského prostredia 
bol taký výrazný, že sa dlho vnímal ako tvorca, 
ktorý prerušil priamu tradíciu s dovtedajšou 
domácou tvorbou, píšu Matúš Dulla a Henrieta 
Moravčíková v Architektúre Slovenska v 20. storo-
čí (2002, s. 149). Emil Belluš navrhol a zrealizoval 
široký typologický záber stavieb, čím a postupne 
výraznou mierou zasiahol do vývoja modernej 
medzivojnovej a povojnovej slovenskej architek-
túry. Spomeňme architektonickú ikonu Piešťan 
fascinujúci Kolonádový most, poštový a telegraf-
ný úrad (dnes Slovenská pošta) v Piešťanoch, vo-
dojem a mlyn NUPOD v Trnave, bývalú Národnú 
banku na Štúrovej (dnes Generálna prokuratúra), 
tri domy býv. Ústredných družstiev rohu námestí 
SNP a Kamenného námestia, Slovenský veslársky 
klub na nábreží v Petržalke, stanice Propeleru na 
Rázusovom a petržalskom nábreží, Dom noviná-
rov na Kapucínskej, budovu Pavilón teoretických 
ústavov súčasnú Fakultu architektúry STU, Novú 
radnicu na Primaciálnom námestí, Internát Mladá 
Garda, hotel Devín. Z typológie obytných budov 
treba spomenúť kolóniu malých sociálnych bytov, 
na Trenčianskej a Miletičovej mestské vily, obytné 
domy a vily vo štvrti nad Palisádmi (najznámej-
šie z nich sú vily na Partizánskej a Hlavatého, 
Červeňovej a Bradlianskej ulici). Bellušova archi-
tektúra nesie v sebe punc nadčasovosti a aske-
tickosti. Krédo profesora Belluša je odkazom pre 
ďalšie generácie architektov: „Práca architekta 
je prácou predovšetkým tvorivou a syntetickou, 
zameranou na potreby života a práce človeka, keď 
naviac pri jej začlenení do obytného prostredia 
má odrážať aj krásu hmotného sveta ako zrkadlo 
snažení súdobej spoločnosti.“
Za jeho dielo mu bol v roku 1965 udelený titul 
Národný umelec a v roku 1974 získal Cenu Dušana 
Jurkoviča. Architektovo meno nesie Aula na 
Fakulte architektúry STU a aj prestížna cena, 
ktorú každoročne udeľuje Spolok architektov 
Slovenska za významné celoživotné dielo. 

– Irena Dorotjaková,
Fotografi e z archívu Ing. arch. Jelice Janotovej, PhD., 

dcéry prof. Belluša –

voľby do senátu 

Na pôde Fakulty architektúry v Bratislave sa 8. 
decembra 2014 uskutočnili voľby do Akademického 
senátu na roky 2014–2018. Voľby sa konali formou 
vhadzovania hlasovacích lístkov s menami kandi-
dátov do volebnej urny, umiestnenej vo vestibule 
FA STU, pričom príslušníci akademickej obce mohli 
označiť maximálne 14 kandidátov za zamestna-
neckú časť FA STU a maximálne 7 kandidátov za 
študentskú časť. 

Novozvolenými členmi AS FA STU sa stali
za zamestnaneckú časť:
Ing. arch. Milan Andráš, PhD.    
 – počtom hlasov 53
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.   
 – počtom hlasov 25
Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.   
 – počtom hlasov 25
Mgr. art. Michal Brašeň, ArtD.   
 – počtom hlasov 25
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.   
 – počtom hlasov 31
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.  
 - počtom hlasov 51
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.   
 – počtom hlasov 26
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.   
 – počtom hlasov 54
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.    
 – počtom hlasov 36
Ing. arch. Beata Polomová, PhD.   
 – počtom hlasov 25
Ing. arch. Eva Putrová, PhD.    
 – počtom hlasov 27
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD.   
 – počtom hlasov 25
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD.   
 – počtom hlasov 25
Ing. arch. Ľubomír Závodný   
 – počtom hlasov 45

– red. upr. podľa protokolu z volieb –

za študentskú časť:
Jakub Antolík   – počtom hlasov 33
Miroslava Argalášová  – počtom hlasov 47
Patrik Bartas   – počtom hlasov 97
Miloš Diežka   – počtom hlasov 94
René Majerník   – počtom hlasov 85
Krisztína Nagy   – počtom hlasov 37
Jana Požgayová   – počtom hlasov 44

Náhradníkmi za zamestnaneckú časť sa stali: 
1. doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
2. Ing. Dagmar Lavrinčíková, PhD. 
3. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. 
4. doc. akad. soch. Gabriela Gáspárová-Illéšová 
5. Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. 

Náhradníkmi za študentskú časť sa stali: 
1. Ivan Siláči, 2. Jakub Čurik, 3. Filip Krajč 

prof. Emil Belluš
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cyklus aktivít 
slow/slov 2 

Projekt Slow/slov* teória/výskum/prax v súčas-
nom dizajne v lete v roku 2013 priniesol výstavu 
so zámerom sprostredkovať cez názorné príklady 
realizovaných produktov slovenských dizajnérov, 
ako odbornej, tak aj širšej verejnosti, teoretický 
základ aktuálnych dizajnérskych koncepcií, najmä 
metódou slow dizajnu. (Výstava bola v priestore 
Satelit SCD Satelit a k výstave bol vydaný aj 
zborník / júl, augusta 2013). Voľným pokračova-
ním tohto projektu bol na jeseň 2014 Slow/slov 
2* navrhovanie ako výskum v doktorandských 
projektoch – medziodborový projekt, ktorý sa 
venoval výskumu v navrhovaní a bola do neho 
integrovaná architektúra, urbanizmus, scéno-
grafia a teória architektúry. Projekt zahŕňal štyri 
podujatia: výstavný projekt počas Design weeku 
na Laurinskej 14 a tri medziodborové semináre 
striedavo na FA STU A VŠVU. Protagonistkami 
tohto podujatia boli doktorandky Mgr. art. Zuzana 
Šebeková (VŠVU) a Ing. arch. Katarína Lauková 
Zajíčková (FA STU). 
Snaha teoretikov a praktikov o etablovanie 
výskumu dizajnu ako samostatnej disciplíny 
vo svete prebieha intenzívne od 90-tych rokov 
20. storočia. V súčasnom medzinárodnom kon-
texte je navrhovanie ako výskum široko rozvinutý, 
etablovaný a inštitucionalizovaný nielen na aka-

demickej pôde, ale i v rade výskumných inštitúcií 
a joint-venture iniciatív. Na jeho označenie sa naj-
častejšie používa pojem navrhovanie ako výskum 
(design by research). Slovensko stále zaostáva 
za svetom, aj táto iniciatíva vyplynula z potreby 
rozvoja tém slovenskej teórie o dizajne/navrhova-
ní, vrátane architektonickej a urbanistickej tvorby. 
Na vysokých školách doktorandi realizujú v rámci 
obdobia doktorandského štúdia výskum, ktorý má 
často ambície pokračovať ďalej či už ako súčasť 
ďalších projektov aplikovaných do praxe alebo 
ako knižne publikovaný materiál. Orientácia na 
doktorandský výskum a doktorandské projekty 
vyplynula z takéhoto spektra záujemcov. 

i. medziodborový seminár 

23. október 2014 na ústave interiéru 

a výstavníctva fa stu

umenie a dizajn 

dizajnérsky produkt v malej limitovanej sérii 
Autorka: Mgr. art. Eva Vitkovská 
Školiteľ dizertačnej práce: doc. Akad. soch. Milan 
Lukáč, Ústav dizajnu, FA STU

Cieľom dizertačnej práce bolo vytvorenie kon-
krétneho diela, spĺňajúceho atribúty produktu 
dizajnu, a je výsledkom úzkej spolupráce dizajnéra 
a koncového používateľa. Ide o funkčný výrobok 
s charakterom limitovanej série, no súčasne dielo, 
existujúce len v niekoľkých exemplároch, ktoré 
sprostredkúva istú emóciu a navodzuje umelec-
kú stránku. Autorka sa snažila zadefi novať dva 
pojmy: umenie a dizajn, skúmanie vnímania ob-
jektov z hľadiska výtvarného umenia a z hľadiska 
priemyselného dizajnu, kde sa výtvarné umenie 
spájalo vždy s estetikou a neúžitkovosťou a dizajn 
vždy implikoval úžitkovú funkciu. 
Práca analyzuje vnímanie objektov okolo nás, 
predstavuje všeobecne uznávané vnímanie 
objektov dizajnu, vnímanie objektov z pohľadu 
tvorby dizajnéra aj z pohľadu pozorovateľa 
alebo používateľa objektu. Vychádza z názoru, 
že objekty okolo nás môžu disponovať osobnou 
hodnotou, ktorú do produktu dizajnér vložiť 
nevie, ale vkladá ju tam sám objednávateľ, ktorý 
sa individuálnym spôsobom stotožňuje s produk-
tom. Produkt mu tak do jeho života prináša nový, 
nepoznaný zmysel. Autorka rozoberá čo je podsta-
tou objektov, ktoré vnímame ako unikátne a či je 
pocit jedinečnosti základnou zložkou, ktorá robí 
produkt v očiach zákazníka naozaj špeciálnym. 
Výskum uvádza, že predmety ku ktorým máme 
vytvorené najsilnejšie emocionálne väzby sú tie, 

s ktorými sa spája určitý príbeh a tiež, že pozi-
tívne vnemy a pocit výnimočnosti prichádzajú 
s aktiváciou schopností zákazníka. Východiskami 
pre autorský projekt boli: participácia ako hranica 
medzi sférami Umenia a Dizajnu; funkčnosť s es-
tetickými neúžitkovými vlastnosťami; emocionál-
ne angažovanie tvorcu objektu a jeho konečného 
používateľa; slobodná interpretácia navrhnutej 
platformy. Súčasťou projektu je Balíček služieb 
alebo ServicePack, ktorý predstavuje platfor-
mu s rôznymi možnosťami pre angažovanie sa 
konečného používateľa v navrhovaní, dáva šancu 
laikom spolupracovať na návrhu produktu, ktorý 
chce naplniť ich konkrétne predstavy a potreby. 
Spolunavrhovanie produktu je postavené na 
otvorených otázkach vytvoreného dotazníka, 
ktorý slúži ako prvotný impulz pre vytvorenie 
konceptu produktu. Na základe odpovedí dotaz-
níka vznikli tri produkty – tri stolčeky iniciované 
tromi používateľmi /autormi. V rámci autorského 
projektu ServicePack sa vytvára platforma, 
od ktorej sa odvíjajú všetky návrhy a slúži pre 
tvorbu limitovaných edícií za pomoci aktivácie 
a jedinečných vstupov konečného používateľa. 
Projekt ServicePack ako forma služby pre jedného 
konkrétneho zákazníka nasmerovala výskum na 
prípadové štúdie, ktoré umožnili koncept projektu 
odskúšať v praxi. Prípadové štúdie tak skúmajú 
predstavy jednotlivých respondentov a vykresľujú 
ich konkrétne požiadavky na personalizovaný 
produkt. 
Dizajn na mieru ako spôsob služby dizajnéra au-
torka vníma ako alternatívu k masovo vyrábaným 
sériám. Konkrétny projekt s vytvorenou edíciou 
produktov predstavuje nový spôsob uvažovania, 
v ktorom návrh nie je unifi kovaný dizajn vhod-
ný pre každého, ale individualizáciou sa spája 
s konkrétnymo zákazníkom. Spoluúčasť zákazníka 
vytvára emocionálnu väzbu na konkrétny objekt 
dizajnu, cez ktorú sa vnem z takého diela približu-
je k vnímaniu diel voľného umenia.

zmysel čistej architektúry: biela 

Autorka: Ing. arch. Mgr. art. Liana Rosinová 
Školiteľka: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. 
Ústav dejín a teórie architektúry 
a obnovy pamiatok, FA STU v Bratislave

Ploché strechy a biele steny sa zdajú byť neod-
deliteľné od identity architektúry modernizmu. 
I v súčasnosti je biela omietka považovaná za 
modernú. Biele steny sú všeobecne vnímané ako 
primárne, neutrálne, tiché, prázdne, čisté a zrejme 
preto tento rys avantgardy ostal málo diskutova-
ný. Zaužívaná symbolika bielej hovorí o čistote, 

nevinnosti, dokonalosti, Avšak detailnejší diskurz 
svetovej kritiky zdanlivo nevinných bielych stien 
dokazuje, že nie sú pasívne, či tiché, ale naopak 
– rozprávajú, „v skutočnosti nie je nič hlasnejšie”. 
Architektúra nie je autonómna, a preto sa o Le 
Corbusierových, doslova „krížových výpravách” 
za bielu, nedá hovoriť bez antickej tradície tej 
„najčistejšej, najpravdivejšej a najkrajšej bielej”, 
bez súvisu so súdobou tuberkulózou, v dobe pre-
biehajúceho kolonializmu a tradície germánskej 
maskulinity, v čase bielej rasovej nadradenosti, 
kedy sú primitívne kultúry zobrazované ako 
protipól ku kultivovanej civilizovanosti. V dobe 
holokaustu, keď bola biela farbou vybranej 
privilegovanej vrstvy občanov, v dobe narcistic-
kej potreby ohurovať technologickým vývojom, 
fascinácie pozeraním a vizuality, v čase strojov 
a špinavých miest, v dobe moderných totalít. 
O bielej architektúre sa tak nedá hovoriť ako 
o čistej pri Le Corbusierovom obdive talianskeho 
fašizmu, keď predstavuje zákon, ktorý by mal 
všetko natrieť na bielo ako prejav vysokej morálky 
a znak „veľkých ľudí”. Kedy mala belosť vyriešiť 
úzkosť z relatívnosti, chaosu a brutálnosti života 
a keď Le Corbusier hovorí: „Nahý muž je pre 
mňa architektúra”. Pre bielu hovoria Loosove 
degradujúce slová na „ženský” ornament a farby, 
ktoré ukrývajú veľa špiny a ako feminínne „vábia” 
a z toho dôvodu ich bolo potrebné odstrániť a se-
xuálne túžby potlačiť. Kedy sa na farebné umenie 
pozerá zvrchu rovnako ako na farebnú pokožku, 
s druhom „zdesenej triašky”. Svet bolo potrebné 
usporiadať, uviesť do disciplíny a kontrolovať 
pred nepredvídateľnosťou a kontamináciou farba-
mi, primitívnosťou, zženštilosťou, vulgárnosťou, 
infantilnosťou, orientálnosťou a všetkým „iným”. 
Túto zložitosť života mala nahradiť jednoduchá, 
hygienická, jasná, zjednocujúca a morálna biela 
tým, že sa odstráni jej opak. Presadzovanie čistej 
bielej je tak často predstavované ako problém 
Západu, ktoré má korene v gréckej metafyzike 

a vyvrcholenie v genocíde. Avšak táto ideológia 
stále trvá. A podobne ako antika, aj moderna 
bola v skutočnosti farebná a súčasným riešením 
by mohla byť vyjadrenie krásy v nedokonalosti 
a potreba nečistoty.

stavby spojené s vegetáciou v štruktúre 

mesta 

Autorka: Ing. arch. Zuzana Krivošová 
Školiteľka: doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, PhD.,
Ústav urbanizmu a územného rozvoja, 
FA STU v Bratislave

Nedostatočná pozornosť komplexného prístupu 
k vegetácii v našich mestách, nespokojnosť so 
súčasným stavom vegetácie, nejednoznačnosť 
v otázke zapojenia vegetácie na konštrukciách 
budov a ich včlenenie do územno-plánovacích 
a strategických dokumentov miest predstavu-
jú hlavné dôvody, ktoré viedli k spracovaniu 
tejto témy dizertačnej práce. Práca si kladie za 
cieľ objasniť problematiku, preskúmať prínosy 
a riziká a na základe príkladov z vybraných miest, 
stanoviť odporúčania pre uplatnenie vegetácie na 
konštrukciách v územno-plánovacích doku-
mentoch. V práci autorka charakterizuje stavby 

spojené s vegetáciou a vyberá kritériá, podľa 
ktorých ich budeme skúmať. Ďalej vysvetľuje 
návrh odporúčaní pre uplatnenie vegetácie na 
konštrukciách budov v územno-plánovacích 
dokumentoch mesta Bratislava, zhŕňa histó-
riu a vývoj architektúry spojenej s vegetáciou 
vo svete a na Slovensku, pomenúva prínosy 
týchto stavieb, podmienky, v akých sa uplatňu-
je najlepšie a jej vplyvy na kvalitu prostredia 
v sídle, zaoberá sa analýzou dokumentov, ktoré 
Slovenská republika rešpektuje a posudzuje akým 
spôsobom sa v nich vegetácia na konštrukciách 
objavuje. Sleduje tiež, kde sa vegetácia a v akých 
súvislostiach na konštrukciách stavieb v legisla-
tívnych dokumentoch spomína a aký bol dôvod 
nastavenia jej regulácie. Okrem toho spomína 
výskumy, ktoré sa na Slovensku v problematike 
vegetácie na konštrukciách doposiaľ uskutočnili. 
Záverom predstavuje stratégie iných zahraničných 
miest, proces, dôvody, ciele a nástroje, ktoré 
používajú na zapojenie vegetácie na konštruk-
ciách do rozvoja sídla. Výskum bol rozdelený na 
časti: „Mapovanie vegetačných striech a stien 
v Bratislave” a „Dotazníkový prieskum o vegetač-
ných strechách a stenách v Bratislave”, na základe 
ktorých bola vytvorená metodiky alebo odpo-
rúčania pre stratégiu uplatňovania vegetácie na 
konštrukciách stavieb v Bratislave.

ii. medziodborový seminár 
12. november 2014 na všvu 

diagramatické genealógie

Autor: Mgr. art. Danica Pišteková 
Školiteľ: Mag. arch. Peter Stec, ArtD.
Katedra architektonickej tvorby (KAT) VŠVU 
v Bratislave

Doktorandský projekt Diagramatické genealó-
gie sa venuje širším súvislostiam manipulácie 
a interpretácie architektonického záznamu vo 
vzťahu k procesom vytvárania odevu, kde pred-
pokladá zmenu a hybridizáciu (architektonických) 
notácií, ktorá by spätne opäť mohla ovplyvniť 
architektúru v celej jej komplexnosti. Genealógia 
ako skúmanie vzťahov medzi rodovo príbuznými 
jednotlivcami, no zároveň Foucaultova1 nemož-
nosť nájsť objektívny pôvod a podstatu tam, kde 
ide o hru vášní a omylov. Nič nie je dostatočne 
stále na to, aby zabezpečilo racionálnu konti-
nuitu. Diagram ako zápis, záznam, kresba, no aj 
ako mapa – Deleuzeov2 nemý abstraktný stroj bez 
formy a ostatných prekážok. Vzťahy medzi silami, 
ktoré si vyžadujú vždy nový preklad a komplexný 
zápis. Pôdorys, rez, odevný strih ako séria mikro-
vzťahov, ktoré utvárajú väčší celok. 
Cieľom projektu je výskum možných súvislostí, 
prepojení a vzájomných vzťahov architektúry 
a odevu v čo najväčšej škále a na konkrétnych 
objektoch a priestoroch v reálnej mierke. Ak 
budeme, podobne ako Semper3, hľadať pôvod 
architektúry v textile, kde sa rôzne metódy vy-
tvárania architektúry a odevu (strihových vzorov) 
stretnú? Čo ak medzi košeľou a stenou existuje 
mnoho ďalších vrstiev? Aké majú vlastnosti? Sú 
gradientom materiálov, priehľadností a zápisov? 
Vznikajú netradičným rozkladaním oboch pólov 
tak, že vytvoria nový typ hustoty? Ak medzi 

architektúrou a odevom existuje niečo (priestor, 
intenzita, hustota), čo sa dá taktiež zapísať 
a zostrojiť, bude tento stav vždy medzistavom 
vytváraným v medzere s novou, vlastnou grama-
tikou prvkov. Cez procesy rozkladania, rozpadania 
sa vrstiev a mäkkostí dochádza k opätovnému 
zloženiu s iným, novým výsledkom a použitím. 
Dekódovanie bežných typov a základných prvkov 
odevu a architektúry vedie k zahmlievaniu 
a eliminácii hraníc, a to nielen medzi oboma 
disciplínami, ale aj vo vnútri každej z nich. 
V projekte Diagramatické genealógie vznikajú 
série transformácií (notačných, formálnych, 
materiálových) od odevu k architektúre a naopak. 
Vzniká určitý rámec, typ zápisu, ktorý dokáže 
prijímať nové a nové informácie, a zároveň zostať 
vystopovateľný k svojmu počiatku. Akú má 
v tomto procese úlohu telo? Jeho limity môžu 
zastaviť zdanlivo nekonečný proces rastu. Rozpon 
rúk, obmedzené typy pohybov, váha, ktorú dokáže 
uniesť. Pokrývka tela, ktorá už nie je jeho abso-
lútnym otrokom (neprispôsobuje sa telu a jeho 
pohybom). Veľkosť, ktorá už nezodpovedá typu 
postavy. Vrstvy, ktoré nepriliehajú na kožu, ale 
obracajú sa von, súvisia s plochou, ktorú dokážu 
prekryť; s priestorom, do ktorého sa vpisujú, 
a s ktorým kolidujú. Ani materiál už nie je závislý 
od komfortu užívateľa, ale vďaka novým nárokom 
(rozkladanie do priestoru, spájanie (sa) navzá-
jom..) bude obsahovať zóny mäkkého aj tvrdého, 
poddajného aj pevného, presne zadefi novaného aj 
náhodne podliehajúceho. 
Prínosom práce je overenie tézy, že architektúra 
je hlavne spôsob myslenia a tým, že stojí pred 
akoukoľvek fyzickou interpretáciou, dokáže byť 
aplikovaná aj mimo predpokladaný kontext. 
A pretože nemá presnú a jedinú defi níciu, vzďa-
ľuje sa od vedy, no procesmi, transformáciami, 
miešaniami cez laboratórny typ práce a experi-
menty s nejasným výsledkom, chce byť analytická 
a vyhýba sa estetizácii a jednoduchým autorským 
rozhodnutiam, príznačnými práve pre svet módy 
a odievania. 

svetelný dizajn 

Autor: Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin 
Školiteľ: doc. Mgr. art. Ján Kocman 
Konzultant: Henk van der Geest 
Divadelná fakulta, Katedra scénografie, Vysoká 
škola múzických umení v Bratislave

Práca Svetelný dizajn má ambíciu skúmať prob-
lematiku svetelného dizajnu, ako predpokladu 
pre zvýšenie úrovne kvality práce so svetlom 
v slovenskom prostredí. Nakoľko svetelný dizajn 
je špecifický multidisciplinárny a interdisciplinár-
ny umelecký a vedecko-technický odbor, vyžaduje 
si orientáciu v rozsiahlom súbore informácií 
a predpokladá viaceré zručnosti. Samozrejme, 
je tiež neoddeliteľne zviazaný s navrhovaním 
a vlastnou umeleckou výpoveďou. Spája v sebe 
umenie a techniku, dotýka sa výtvarného aj 
dramatického umenia – kresby a maľby, fotografie, 
filmu a televízie, scénografie, réžie a dramaturgie 
– priestoru a architektúry – interiérov, exteriérov, 
či verejného priestoru. 
Cieľom práce je teda položiť základy pre syste-
matické budovanie profesie svetelného dizajnéra. 
Zrod svetelného dizajnu úzko súvisí s divadelným 
umením, divadelná prax je pre návrh svetelného 
dizajnu doteraz najlepším trenažérom. Svetelný 
dizajn získava v súčasnosti široké uplatnenie 
v rozličných, čoraz viac aj nedivadelných, apliká-
ciách. S rapídnym rozvojom svetelnej techniky 
a jej masívneho použitia, sú na prácu so svetlom 
kladené nové požiadavky, vyžadujúce zodpovedný 
a komplexný prístup, dostatočne vzdelaných a ta-
lentovaných profesionálov, schopných ustrieh-
nuť nielen kvantitatívne vlastnosti svetla, ale 
produkovať aj umelecky hodnotné výstupy, ktorí 
by tak prispeli svojimi prostriedkami k posunu 
tohto fragmentu kultúry v spoločnosti na vyššiu 
úroveň. Práca reflektuje aktuálnu situáciu v ob-
lasti svetelného dizajnu, popisuje tradíciu pojmu 
svetelný dizajn, praxe a vzdelávania na Slovensku. 
Skúma etablovanie svetelných dizajnérov 
a kvalitu ich produkcií. Stručne reflektuje úroveň 
techniky a personálu a mapuje aktuálne možnosti 
vzdelávania v špecializácii svetelný dizajn. 

remeslo pre 21. storočie – crafts.sk 

Autorka: Mgr. art. Michala Lipková 
Školiteľ: prof. akad. soch. Peter Paliatka, 
Ústav dizajnu, FA STU v Bratislave

Iniciatíva a projekt crafts.sk prebieha od 
septembra 2010 a je súčasťou dizertačného 
projektu Remeslo pre 21. storočie. Do projektu sa 
aktívne zapojilo viac ako dvadsať študentov, bolo 
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Ing. arch. Michaela Kesanová

Ing. arch. Mgr. art. Ján Ptačin

Ing. arch. Mária Vozárová

Ing. arch. Irena Dorotjaková

Ing. arch. Katarína Lauková Zajíčková

Mgr. art. Lucia Masárová

Mgr. art. Michala Lipková

Ing. arch. Mgr.art. Liana Rosinová a vpravo 
Mgr. art. Eva Vitkovská Veselá
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urbanizmus 
21. storočia
Mesto je dynamická štruktúra. Hovoriť v súvislos-
ti s mestom o súčasnom stave je prakticky nemož-
né, keďže jednou zo základných charakteristík 
urbánnej štruktúry je pohyb. Pohyb môžeme chá-
pať vo viacerých významových rovinách. Pohyb 
v zmysle fyzického presunu ľudí, tovarov, dopravy. 
Pohyb v zmysle výmeny informácií. Pohyb v zmys-
le zmeny, premeny, vývoja. V súvislosti s pohy-
bom môžeme ďalej hovoriť o rýchlosti, trajektórii, 
smere, dynamike... Ďalší vývoj miest v novom 
tisícročí je veľmi neurčitý a len ťažko predvídateľ-
ný. Musí reagovať na nové výzvy a problémy, čo si 
prirodzene vyžaduje zmenu teoretického prístupu 
a vyvinutie nových nástrojov urbanistickej tvorby.
Pohyb ako symbol napredovania mestských 
štruktúr je aj základnou myšlienkou projektu 
Urbanizmus 21. storočia („U21“). Jeho hlav-
ným cieľom je propagácia urbanizmu a plánova-
nia rozvoja miest, a najmä, poukázanie na nutnosť 
„pohybu“ v ďalšom vývoji miest vo viacerých 
rovinách – v teórii, v tvorbe a vo vzdelávaní. 
Keďže urbanizmus je komplexná a medziodborová 
disciplína, aj projekt U21 pozostáva z viacerých 
aktivít rôzneho charakteru. Prvá z aktivít pre-
behla formou prezentácie textových a grafi ckých 
študentských vízií miest 21. storočia v rámci vý-
stavy, ktorá sa uskutočnila v dňoch 3.–15. 12. 2014 
vo verejne prístupných výstavných priestoroch 
Fakulty architektúry STU v Bratislave.
„Pohyb“ v urbanistickej teórii a myslení projekt 
prezentoval prostredníctvom pisateľskej 
súťaže študentských esejí na tému „Urbanizmus 
21. storočia: výzvy, otázky, nástroje, riešenia“. 
Základnými tézami pre písanie textov boli otázky: 
Čo vidíš ako výzvy pre urbanizmus v novom 
tisícročí, na Slovensku či vo svete? Čo si predsta-
vuješ pod pojmom hustota, pružnosť? Myslíš, že 
ekologická architektúra a energetická sebestač-
nosť sú dostatočnými odpoveďami na globálne 
klimatické zmeny? Aký zmysel má zachovávanie 
hodnôt a tradícií? Ako ovplyvní zmena dopravy 
obraz našich miest? Bude v novom tisícročí ešte 

existovať verejný priestor tak, ako ho poznáme 
dnes? Bude ešte vôbec existovať mesto?
Do súťaže esejí prišlo celkovo pätnásť textov, 
ktoré predstavujú pohľad študentov architektúry 
a urbanizmu na aktuálne trendy v tvorbe miest 
a prezentujú ich úvahy a vízie o budúcnosti ur-
bánnych štruktúr. Najmladší pisateľ bol študent 
3. ročníka, najstarší doktorand. Päť esejí prišlo 
od účastníkov momentálne študujúcich mimo 
Fakulty architektúry STU, čím sa podarilo naplniť 
cieľ, aby sa informácie o projekte a súťaži dostali 
aj za brány školy. Práce hodnotilo celkovo sedem 
členov poroty – piati odborníci–urbanisti a dvaja 
nezávislí členovia, ktorí sa venujú literárnej tvor-
be. Sedem vybraných esejí bolo prezentovaných 
v rámci výstavy „Urbanizmus 21. storočia“ formou 
trhacích blokov. Ako najlepšie boli vyhodnotené 
eseje:
> prológ, autorka Karin Tatjová
> Po nás potopa?, autor Ján Urban
> Urbanizmus 21. storočia, autorka Kristína 
Bogárová
Odmeny autorom venovalo kníhkupectvo 
Artbooks, vyhodnotenie a odovzdanie cien pani 
dekankou je plánované v rámci zimnej Noci 
architektúry.
„Pohyb“ a zmenu v urbanistickej tvorbe prezen-
tuje projekt výstavou študentských prác, ktoré sú 
pokusom odkloniť sa od tradičných plánovacích 
metód, chápajúc mesto ako zložitý a komplexný 
organizmus. Výstava „Urbanizmus 21.storočia“ 
prezentuje päť aktuálnych tém, ktoré predstavujú 
hlavné výzvy urbanizmu v novom tisícročí – sú 
to: urbánna forma, infraštruktúra, socio-ekono-
mická štruktúra, hodnoty a identita, ekológia 
a prostredie. Faktografi cké informácie k jednot-
livým témam, prezentované formou infografi ky, 
sú doplnené konkrétnymi príkladmi ateliérovej 
tvorby študentov Ústavu urbanizmu a územného 
plánovania FA STU, ktoré vznikli v zimnom se-
mestri akademického roku 2013/14. Vtedy sa tím 
pedagógov (Katarína Boháčová, Oľga Melcerová, 

– text Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD., 
Ing. arch. Katarína Smatanová, 

Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU, 
Foto: Pure Production –

Tomáš Hanáček, Katarína Smatanová) rozhodol 
pre experiment a ako zadanie pre ateliérovú tvor-
bu z urbanizmu pre študentov 5. ročníka použil 
tému „Architecture Otherwhere“, ktorá bola 
súčasne predmetom medzinárodnej študentskej 
súťaže vyhlásenej UIA (International Union of 
Architects). Ako riešená lokalita bol vybraný 
Warwick Junction v juhoafrickom Durbane. 
Územie predstavuje komplikovaný dopravný uzol, 
ktorým denne prechádza približne pol milióna 
ľudí. Je tu situovaná železničná a autobusová 
stanica a súčasne tu vchádza do centra mesta 
diaľnica spájajúca Durban s Johannesburgom. 
Rozsiahlu časť územia v priamom dotyku so 
železničnou stanicou zaberá historický cintorín. 
Vzhľadom na extrémne vysoký pohyb v lokalite sa 
v okolí železničnej stanice sústredilo 10 trhovísk, 
kde denne predáva tovar rôzneho charakteru 
približne 6000 obchodníkov. Okrem zložitosti sa-
motného riešeného územia bolo potrebné zohľad-
niť množstvo problémov, s ktorými mesto Durban 
zápasí od ukončenia éry apartheidu – rasová se-
gregácia, extrémne sociálne rozdiely, komplikova-
ná dopravná situácia a zlé životné prostredie a i. 
Cieľom študentskej súťaže bolo navrhnúť riešenie 
dotvorenia resp. pretvorenia lokality vo veľkej, 
strednej a malej mierke a súčasne ponúknuť víziu 
rozvoja moderného mesta 21. storočia v súlade 
s princípmi súčasného urbanizmu podporujúcimi 
odolnosť, ekológiu a hodnoty. 
Výstava „Urbanizmus 21. storočia“ prezentuje vý-
ber najlepších prác, ktoré boli v rámci ateliérovej 
tvorby spracované, pričom päť predstavených prác 
bolo po odovzdaní ďalej dopracovaných a zasla-
ných do súťaže. 
Okrem teórie a tvorby bolo cieľom projektu 
predstaviť „pohyb – zmenu“ aj vo vzdelávaní 
prostredníctvom propagácie inovatívnych metód 
výučby. Tím pedagógov, ktorí viedli vystavované 
študentské práce, sa dlhodobo snaží o skvalitne-
nie pedagogického procesu doplnením štan-
dardnej výučby o sprievodné aktivity súvisiace 

so spracovávanou témou. Okrem teoretických 
prednášok, návštev výstav a exkurzií sú organizo-
vané intenzívne praktické workshopy zamerané 
nielen na samotnú tvorivú činnosť ale aj na 
zlepšenie grafi ckých a prezentačných zručností. 
Čoraz častejšie sa začínajú preferovať interaktívne 
nástroje komunikácie a prezentácie (napr. blog). 
Súčasne sú na priebežné kontroly a záverečné 
obhajoby prizývaní mimoškolskí hostia, čím sa 
vytvára efektívne prepojenie výučby s praxou 
a študenti získavajú spätnú väzbu priamo od 
odborníkov zaoberajúcich sa riešenou proble-
matikou. Novinkou je vytváranie zmiešaných 
pracovných skupín slovenských a zahraničných 
študentov, čo je pozitívne nielen ako jazykový 
tréning ale predovšetkým ako skúsenosť zo spolu-
práce v multikulturálnom tíme. Zámerom celého 
procesu je, aby výsledkom ateliérovej tvorby 
boli obsahovo a grafi cky kvalitné práce, schopné 
obstáť aj v medzinárodnej konkurencii.
Projekt je iba začiatkom série aktivít a podujatí, 
organizovaných so zámerom vzbudiť záujem la-
ickej verejnosti o moderný urbanizmus a súčasne 
otvoriť odborný diskurz na tému tvorby miest 
v 21. storočí. Ako platforma pre diskusiu a sústre-
ďovanie aktuálnych informácií k téme bude ďalej 
slúžiť stránka „urbanizmus21.wordpress.com“. 
Projekt bol realizovaný s fi nančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Tím študentov a pedagógov pri otvorení výstavy

Celkový pohľad na výstavu.

Vystavené eseje formou trhacích blokov Panely so študentskými návrhmi

Detail prezentačného modelu študentského návrhu

Premietanie videa o vedení ateliérovej tvorby z urbanizmu

zorganizovaných sedem workshopov a dve samo-
statné výstavy v spolupráci s Ústredím ľudovej 
umeleckej výroby v Bratislave. Remeslo ako forma 
malovýroby v tradičnom ponímaní je založené na 
kvalifikovanej ručnej práci tvorcu. Hľadanie úlohy 
remesiel v súčasnej spoločnosti ponúka nové 
možnosti pre dizajn výrobkov v oblastiach ako 
je zefektívnenie výroby, participácia užívateľa, 
personalizácia produktov. Cieľom projektu 
crafts.sk je praktický výskum v oblasti analógií 
medzi ručnou a CAD/CAM výrobou, remeslom 
a fenoménom Do it yourself (DIY), hnutím Open 
Source a generačným prenosom remeselného 
know-how. Projekt iniciuje vývoj experimentál-
nych prototypov, ktoré prepájajú tradičné výrobné 
techniky a médiá s aktuálnymi možnosťami 
digitálnej fabrikácie. Druhou rovinou projektu je 
teoretický výskum s cieľom definovať a vytvoriť 
alternatívny metodologického modelu, vníma-
júceho dizajn ako kolektívnu disciplínu. Projekt 
motivuje produktových dizajnérov vyhľadávať 
medziodborovú spoluprácu a skúmať hranice 
„otvoreného“ dizajnu. Jedným z výstupov projek-
tu je návrh modulárnej drevenej hračky BábkoHra, 
interpretujúci „zdrojový kód“ ľudových kyjatic-
kých hračiek. Prototyp vznikol vďaka projektu 
Hravo, organizovaného občianskym združením 
just plug_in.

iii. medziodborový seminár 

 11. december 2014 na ústave interiéru 

a výstavníctva fa stu 

interiér podporujúci pohybovú aktivitu 
Autorka: Mgr. art. Lucia Masárová 
Školiteľ: prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, 
PhD., Ústav interiéru a výstavníctva, 
FA STU v Bratislave

Nedostatok pohybovej aktivity predstavuje jednu 
z hlavných príčin výskytu civilizačných ochorení 
u západnej civilizácie. Pohybová inaktivita, okrem 
iného, prispieva ku vzniku obezity, metabolického 
syndrómu, cukrovky 2. typu, kardiovaskulárnych 
ochorení, depresie a ďalších neprenosných ocho-
rení sužujúcich modernú spoločnosť. Nedostatok 
pohybovej aktivity môže do značnej miery 
súvisieť so zmenou charakteru práce (z dynamic-
kej na sedavú) a presunom života z exteriéru do 
interiéru. Je preto potrebné prispôsobiť súčasné 
interiéry a dať tak ich používateľom možnosť 
aktívnejšie žiť. Príležitosti pre dynamizáciu 
interiéru vidíme najmä vo zvýšení motivácie 
k aktívnemu presunu, či už medzi jednotlivými 
pôsobiskami človeka ako domov – práca (napr. 
dochádzanie do práce pešo, resp. na bicykli), 
alebo v rámci budovy (zvýšenie miery využívania 
komunikačných priestorov a aktívnej vertikálnej 
komunikácie – schodísk). Rovnako predpokladá-
me, že mieru pohybovej aktivity v interiéri by 
mohlo zvýšiť umiestnenie interiérových prvkov 
umožňujúcich rekreačný pohyb (cvičebné stroje 
vstavané alebo vsadené do interiéru, napr. v rámci 
schodísk, využívajúce princíp hry, resp. súťaže). 
Výskum bude vedený ako prípadová štúdia medzi 
študentmi FA STU v Bratislave, kde sa bude 
skúmať vplyv aplikácie interiérových prvkov na 
schodiskách a miera pohybovej aktivity a tiež 
miera využívania schodísk. V prípade preukázania 

pozitívneho vplyvu tohto zásahu na mieru pohy-
bovej aktivity, bude možné využiť túto štúdiu ako 
zdroj inšpirácie pre zásahy do ďalších interiérov, 
predovšetkým v priestoroch škôl.

vertikálne farmy 

Autorka: Ing. arch. Michaela Kesanová 
Školiteľ: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc. 
Ústav architektúry obytných budov, 
FA STU v Bratislave

Vertikálna farma predstavuje druh budovy, 
navrhnutej a uspôsobenej na čo najefektívnejšiu 
produkciu potravy. Táto budova má rozptýlený 
charakter podobne ako mnohé iné globálne siete, 
avšak je viazaná nielen na zdroje, ale predovšet-
kým na ich distribúciu pre ľudí a ich základné ľud-
ské potreby. Vertikálna farma reprezentuje sériu 
veľmi osobitých procedúr a pravidiel. Jej význam 
vysoko prevyšuje charakter nadmestskej i mest-
skej vybavenosti. Do života ľudí prináša novodobý 
systém zabezpečovania zdrojov potravy a pre 
architektov novú výzvu. O vplyv progresívnych 
technológií na tvorbu architektonických diel ma 
zaujímal už počas inžinierskeho štúdia na Fakulte 
architektúry STU a spolu so záujmom o fenomén 
stravovania ma doviedol k téme vertikálnych 
fariem, ktoré znamenajú prepojenie architektúry 
a priamej produkcie potravy. Na Slovensku chýba 
hlbšia informácia nielen o ich fungovaní, ale 
aj o tvorbe ich architektúry. Výskumný projekt 
nesie názov Vertikálne farmy, pretože sa snaží 
všeobecne nahliadať na architektonický vývoj 
vertikálnych fariem, práve v období od krízy cien 
potravín až po súčasnosť, čo bolo aj spúšťačom 
konceptu. V tomto období bolo vytvorených 
mnoho návrhov a prototypov vertikálnych fariem, 
za ktorými stojí práca mnohých projektantov, 
dizajnérov, architektov, technológov a vývojových 
pracovníkov. Dizertačná práca sa zameriava na 
zber, analýzu a archiváciu projektov vertikálnych 
fariem – zozbieranie poznatkov a ich sprístup-
nenie v kompaktnej forme. Adresátom práce je 
architekt, dizajnér, vedecký pracovník, verejný 
činiteľ, vysokoškolák a každý, kto sa len trošku 
zaujíma o to, čo s ľudstvom bude. Dizertačná 
práca nie je komponovaná ako učebnica, ktorá 
by direktívne určovala tvorivé metódy. Cieľom 
je na základe analýz uvádzaných v práci umožniť 
záujemcom tú najvhodnejšiu individuálnu cestu 
na získavanie informácií. Práca sa teda usiluje byť 
súčasne teóriou, metodikou i zdrojom k rozšíreniu 
poznania o vertikálnych farmách.

interaktívny výklad v obchodnom parteri 

súčasnosti 
Autorka: Ing. arch. Mária Vozárová 
Školiteľka: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. 
Ústav interiéru a výstavníctva, 
FA STU v Bratislave

Dizertačná práca Interaktívny výklad v obchod-
nom parteri súčasnosti sa venuje skúmaniu 
nových prístupov vo sfére vizuálneho stvárnenia 
výkladu ako výrazného formotvorného fenoménu 
verejného mestského priestoru. Hlavný dôraz kla-
die na špecifikáciu, skúmanie a vyhodnotenie rôz-
nych foriem interaktívnych výkladov a výkladovej 

zóny vznikajúcich v dôsledku implementácie 
inteligentných mediálnych prostriedkov a nových 
technológií, a teda prostriedkov zameraných na 
vzájomnú interakciu výkladu a užívateľa mestské-
ho priestoru. Súčasťou výskumu je zisťovanie pre-
ferencií rôznorodých skupín užívateľov vo vzťahu 
k jednotlivým formám výkladov v obchodnom 
parteri prostredníctvom dotazníkovej formy, kto-
rej výsledky sú relevantným podkladom pre ďalší 
výskum v podobe navrhovania 3D modelových 
simulácií interaktívnych výkladov situovaných 
v prevádzkach v rámci Bratislavy. Súčasťou práce 
je, že výstup týchto návrhov bude zverejnený 
on-line dotazníkovou formou a reakcie respon-
dentov budú následne spracované a posúdené. 
Ako hovorí Alfio Pozzoni zo spoločnosti Fabrica: 
„Technológia je novým jazykom medzi užívateľmi 
a verejným priestorom, súčasne kľúčom k zvyšo-
vaniu interakcie užívateľov a záujmu o verejný 
mestský priestor.” V tomto smere je pre dizertačný 
výskum inšpiratívna fi rma Fabrica tým, že sleduje 
výskum a inovácie prostredníctvom tvorby. Tvorí 
ju viacero ateliérov, z ktorých každý sa zaoberá 
konkrétnou témou v špecifickej oblasti ako napr. 
fungovaním mestských priestorov, zvukovou 
interakciou v priestore, žurnalistikou a marketin-
gom, dialógom dizajnu a reklamy a pod. Práca sa 
snaží o vyšpecifikovanie inovatívnych možností 
navrhovania výkladov obchodného parteru 
s použitím nových technológií, umožňujúcich 
vzájomné spolupôsobenie výkladu a človeka, čo 
je jedným z predpokladov pre zvýšenie kva-
lity nielen parteru budov a ich interiérových 
priestorov, ale aj verejného mestského priestoru. 
Jej ambíciou je prispieť k chápaniu problema-
tiky aplikácie nových technológií a multimédií 
v tvorbe interaktívnych výkladov, ich uplatnenia 
vo vzťahu k užívateľovi prostredia a zároveň 
poukázať na potenciálny budúci vývoj a naznačiť 
možné riešenia v predmetnej oblasti v podmien-
kach slovenských miest.

Projekt predstavil vybrané doktorandské vý-
skumné projekty z oblasti dizajnu, architektúry, 
urbanizmu a scénografie študentov FA STU, VŠVU 
a VŠMU v Bratislave. Výber zahŕňal tak projek-
ty konkrétneho produktového/materiálového, 
koncepčného architektonického, urbanistického 
aplikovaného výskumu, poskytol výsledky prak-
tického, metodického aj fi lozofi ckého charakteru 
v rôznom spektre záberu. Cieľom projektu bolo 
teda priniesť ďalšiu platformu pre rozšírenie do-
mácej diskusie relevantných aktérov o súčasnom 
smerovaní, význame a dopade dizajnu/navrhova-
nia/tvorby v spoločnosti a poskytnúť spracovanie 
a názory na vybrané fragmenty problematiky. 

 – Podľa podkladov autorov: Ing. arch. Irena Dorotjaková
Grafi cké materiály: autori jednotlivých projektov

Foto: Irena Dorotjaková a Matej Kováč – 

1, FOUCAULT, Michelle: Nietzsche, Genealogie, 
Historie. In: Diskurs, Autor, Genealogie. Praha: 
Svoboda, 1994
2, DELEUZE, Gilles: Foucault. Praha: Hermann a syno-
vé, 2003
3, SEMPER, G. Style in the Technical and Tectonic Arts; 
or, Practical Aesthetics. Santa Monica: 2004
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vianopulty ii 

Aj tento rok sa pred Vianocami, presne 16.decembra 2014 uskutočnilo podujatie Vianopulty II, ktorého 
dušou sú už po druhýkrát architekti Jozef Bátor, Adela Klčová a Andrea Leitmannová alias young.s. 
Priaznivci príjemnej atmosféry sa mohli spoločne stretnúť, podebatovať a zabaviť sa vo foyeri FA STU 
pri vianočnej kapustnici, varenom vínku a pri vianočných rozprávkach. Napriek tomu, že vonku bola 
mrazivá zima a vo foyeri ťahalo, zjavne to nikomu nevadilo. Pozrite si atmosféru na fotkách suulsaka. 

– red. –

3. miesto 
kolektívu 
úkaza
Cykloštadión v Bratislave sa začal stavať už okolo 
roku 1940 ako súčasť komplexu športovísk na 
Tehelnom poli. Prvá cyklistická klopená dráha 
na Slovensku bola dokončená v roku 1952 pod 
názvom „Národný cyklistický štadión Vlastimila 
Ružičku“. Práve na tomto štadióne sa v minulých 
rokoch konalo mnoho dôležitých cyklistických 
pretekov, na ktorých slovenskí športovci podávali 
špičkové výkony. V 21. storočí však tento objekt 
vystriedal viacerých majiteľov, dráha bola 
nakoniec v roku 2010 zbúraná a areál sa chvíľu 
využíval ako odkladný priestor počas prestavby 
Zimného štadióna či parkovisko počas MS v hoke-
ji. Dnes je areál bývalého cykloštadióna zarastený 
burinami a ukazuje sa ako nevyužitý priestor 
obklopený špičkovými športoviskami.
Verejné diskusie o využití areálu cykloštadióna 
riešila mestská časť v spolupráci s občianskym 
združením Utopia, ktoré má na svedomí aj projekt 
participatívneho rozpočtu v Novom Meste. 
Využitie a revitalizácia miesta bývalej cyklistickej 
dráhy bude taktiež riešené metódou participatív-
neho plánovania. Participatívny (tzv. podieľajúci 
sa) charakter výstavby a obnovy nevyužitého 
miesta uprostred športových areálov umožňuje 
občanom byť priamo v centre diania a bežný oby-
vateľ týmto spôsobom môže vyjadriť svoj názor 

– red. podľa zdroj: http://nasenovinky.sk/article/8395/park-
-namiesto-cyklostadiona, http://bratislava.sme.sk/c/7436009/

navrhy-na-areal-po-cyklostadione-vyhodnoti-povodna-
-porota.http://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/

aktuality/3.-miesto-v-architektonickej-sutazi-na-areal-byvale-
ho-cyklostadiona.html?page_id=3748 –

sakrálne 
pamiatky 
v krajine 

Pár dní pred Vianocami 15. decembra 2014 bola 
na FA STU otvorená výstava, ktorá predstavila vý-
sledky z dvoch posledných ročníkov workshopov 
Jesennej univerzity architektúry  – zdokumentova-
nie Sakrálnych pamiatok a ich architektonických 
detailov v krajine Banskej Štiavnice a jej okolia. 
Z obdobia od polovice 18. storočia sa v Banskej 
Štiavncici a jej širšom krajinnom okolí dodnes 
zachovalo množstvo výraznejších, aj menej výraz-
ných sakrálnych pamiatok, ktorých zmysel dnes sa 
už dnes dá ťažko dešifrovať. Okrem najznámejšej 
banskoštiavnickej Kalvárie sú to menšie a menej 
významné sakrálne pamiatky. Ide o prícestné 
kaplnky na prístupových hradských cestách z rôz-
nych strán, ktoré v podstate kopírujú pôvodné 
pútnické trasy, kríže, božie muky, kamenné plas-
tiky na vyvýšených kamenných podstavách boli 
v 18. storočí vyhotovené a umiestnené na ochranu 
baníkov. Po vyše dvoch storočiach sa takmer úpl-
ne zabudlo na ich pôvodný zmysel, sú roztrúsené 
po krajine. Ich ochranu komplikuje aj to, že často 
nie ani sú registrované na katastrálnych mapách 
(z právneho hľadiska „neexistujú“), nie známy ich 
vlastník (nemá nik vlastnícku povinnosť sa o ne 
starať), čím sa mnohé dostávajú do stavu vážneho 
ohrozenia. Práve ich identifi kácia v teréne, syste-
matické zmapovanie a zakreslenie do mapových 
podkladov, poznávanie a dokumentácia a ďalší 
hlbší výskum upozorňujú, že tieto objekty sú 
hodné odborného záujmu a ďalšieho vedeckého 
skúmania. 
Študenti fakúlt architektúry, geodézie, dejín 
umenia, krajinnej a záhradnej architektúry 
z Bratislavy, Košíc, Prahy, Nitry, Trnavy a Zvolena 
zdokumentovali mnohé sakrálne stavby v krajin-
nom prostredí Banskej Štiavnice i priamo v jej 
centre. Išlo tu o výnimočné prepojenie rôznych 
vedných disciplín prostredníctvom študentov 
z rôznych univerzít a rôznych odborov. Tieto akti-
vity sú pre študentov rôznych odborov prínosom 
tak pre zvýšenie úrovne poznania kultúrnohis-

torických hodnôt historického prostredia, ale aj 
pomôckou pri rozšírení schopnosti rozpoznávania 
hodnôt historickej architektúry a jej krajinného 
kontextu.
Výskum a výsledky dvoch ročníkov študentských 
workshopov (JUA 2013 a JUA 2014) budú zhrnuté 
do vedeckého zborníka a katalógu dokumento-
vaných pamiatok, ktorý vyjde v priebehu prvého 
štvrťroka 2015. Koordinátorkou workshopu, 
výstavy aj JUA je naša kolegyňa entuziastická 
architektka Katka Vošková. 

– upr. podľa podkladov KV – 

a podnety na výstavbu v areáli. Mestská časť 
plánuje začať výstavbu v polovici budúceho roka.
Mestská časť Nové Mesto chce vytvoriť na tomto 
mieste rekreačno-športový park pre verejnosť. 
O jeho konkrétnej podobe však môže rozhodnúť 
architektonická súťaž návrhov na revitalizáciu 
areálu bývalého cykloštadióna, a tak vyhlásila 
29. mája 2014 súťaž návrhov s názvom „Štúdia 
architektonickej úpravy areálu na ulici 
Odbojárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné 
pole, Bratislava  – Nové Mesto“. Štúdie na využi-
tie tohto priestoru, sa mohli predkladať do 7. júla. 
Predmetom súťaže bol návrh verejného priestoru 
s funkciami športu, rekreácie, voľnočasových 
aktivít a mestskej zelene, ktorý pomôže oživiť, 
zatraktívniť bývalý areál cykloštadióna a prispeje 
k vyššej kvalite prostredia a života v lokalite. 
Deväťčlenná odborná porota vyhodnotila 14 sú-
ťažných návrhov. Súťažný návrh našich kolegov 
autorského tímu z FA STU, Tamary Reháčkovej, 
Miriam Heinrichovej a Ivana Stankociho, sa 
umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme! 

 Pohľady Kaplnky sv. Jána Nepomuckého pri Kostole 
sv. Kataríny v B. Štiavnici. zameranie a kresby, Hana 
Jergušová a Veronika Volfov



informačné listy fa stu bratislava

ročník 22, 2014 / 2015, # 4 december

Prvý raz vyšlo ako Informačný bulletin v marci 1992.

vydáva: FA STU, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava 

šéfredaktorka: Ing. arch. Irena Dorotjaková

kontakt: 0918 665 026, 02 / 57276178

e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk

dizajn /layout: Lenka Hámošová, MDes.

fotografi e: Mgr. art. Matej Kováč, 

 Ing. arch. Irena Dorotjaková, archív FA STU

ISSN 1337-2475

registrácia mk: EV 2962/09

Za obsah dodaného príspevku zodpovedá autor.

A


