
 

 

P O Z V Á N K A 
 NA VEDECKÚ  KONFERENCIU s  MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU 
 
Fakulta architektúry STU v Bratislave  
Ústav architektúry občianskych budov 
 
organizuje I. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou 

 

[ŠOV] BA   
Špičková Občianska Vybavenosť Bratislavy  
problémy a perspektívy európskej metropoly 
 
 
Vážená odborná verejnosť, odborníci z praxe 
dovoľujeme si Vás pozvať na uvedené podujatie 

                                          17. 10. 2012 
Hlavný garant projektu  
doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. – vedúci Ústavu architektúry občianskych   budov                                                                
 
Miesto konania:  
Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 
Miestnosť č. 117, I. posch. (prístup ľavým schodiskom od hl. vstupu do budovy) 

 



 

 

 
Cieľ konferencie:  
Konferencia s medzinárodnou účasťou a s účasťou zástupcov Magistrátu hlavného mesta SR je zameraná na  
 vybrané urbanisticko-architektonické problémy mesta v kontexte s európskymi trendmi  
 poukázanie priorít v rozvoji hlavného mesta SR v oblasti reprezentatívnych verejných budov a špičkovej občianskej 

vybavenosti.  
 hľadanie správneho smerovania v rámci mesta i stredoeurópskeho  regiónu Centropa 
 úvahy a nastolenie diskusie o jedinečnosti a charakteristickosti mesta  -  jeho silných stránkach a  potenciáloch, ktoré je 

potrebné rozvinúť a umocniť novými verejnými zariadeniami. 
Ťažisko konferencie je viac než v prezentácii už hotových riešení, skôr v úvahách o možných riešeniach, diskusii, vyhľadávaní 
potenciálov.  
 

Hlavnou témou konferencie je vrcholová občianska vybavenosť (inými slovami nadregionálne stavby) ktorá tvorí image každého 
hlavného mesta. Viaceré z tém sú už dlhšie predmetom diskusií. 
 
 
Vedecký výbor a odborní garanti : 
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. (Sk) 
Prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (Cz) 
Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. (Sk) 
Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (Sk) 
Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (Sk) 
Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislava (Sk) 
Dipl. –Ing. Peter Gero Architekt  (BRD) 
Arch. Dipl. Ing. Stanislaus Dukát  Architekt ZT GmbH  (A) 
Ing. arch. Ľubomír Klaučo, AUREX, spol. s r.o. (Sk) 
Ing. arch. Pavol Mrázek, MARSET s.r.o. (Sk) 
 
Organizačný výbor:  
Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. 
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. 
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. 
a kol. Ústavu architektúry občianskych budov Fakulty architektúry STU 



 

 

Program konferencie  
17.10. 2012 streda 
 
 
8:00 – 8:30      PREZENTÁCIA  ÚČASTNÍKOV 
 
Blok úvodných prednášok: 
 
8:30 – 8:40      doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka Fakulty architektúry STU Bratislava  
                        Zahájenie konferencie 
8:40 – 8:55      doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. / ÚAOB FA STU 
                        Špičková občianska vybavenosť Bratislavy  
                        Vstupná úvaha 
8:55 – 9:10      Ing. arch. Ingrid Konrad / Hlavná architektka Hlavného mesta SR Bratislava 
                        Podnikavé, kultúrne a sociálne mesto_Bratislava 21.storočia 
9:10 – 9:25      doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. / ÚEEA FA STU 
                        Historické jadro Bratislavy a jeho potenciály pre adekvátnu  vybavenosť 
9:25 – 9:40      Ing. arch. Pavol Mrázek / MARSET, s.r.o 
                        Aktuálne  metodicko – tvorivé aspekty špičkovej občianskej vybavenosti 
9:40 –9:55       prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. / historik a teoretik architektúry 
                        Vízie hlavného mesta Bratislava v 20. rokoch - Regulačný  plán mesta z r.1929 
9:55 –10:10     Ing. arch. Peter Žalman, CSc. / Architektonický ateliér Žalman 
                        Vision Bratislava 2050 - potenciál mesta  a možnosti lokalizacie ŠOV 
 
10:10 –10:25   PRESTÁVKA  / OBČERSTVENIE 
 
Blok prednášok k problematike spojenej s dopravou:  
 
10:25 –10:45   Ing. Tibor Schlosser, CSc. / Hlavný dopravný inžinier Hlavného mesta SR Bratislava 
                         Rozvoj verejnej hromadnej dopravy na území mesta Bratislava 
10:45 –11:00    Ing. arch. Jozef Marioth / Dopravoprojekt a.s. 
                         Železničná stanica BA FILIÁLKA a polyfunkčný komplex FILIÁLKA 
11:00 –11:15    Ing. arch. Vladimír Šimko / architektonický ateliér aa99 s. r.o. 



 

 

                         Prečo nechceme a nemôžeme mať z Bratislavy európsku metropolu – ako je tomu v susednej Viedni? 
11:15 –11:30    Ing. arch. Pavol Škorvánek /  AKJ, s. r. o.   
                         Vplyv nadregionálneho dopravného uzla na mesto a jeho štruktúru 
 
11:30 –12:30    DISKUSIA k dopoludňajším prednáškovým blokom (moderuje Š. Šlachta, V. Šimkovič) 
 
12:30 –13:30    PRESTÁVKA  / OBED 
 
Blok prednášok k  vybraným funkciám špičkovej občianskej vybavenosti 
 
13:30 –13:45    doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. / ÚAOB FA STU 
                         Športové stavby v Bratislave – analýza existujúceho stavu a odporúčania na doplnenie športovej vybavenosti 
13:45 –13:55    Ing. Jiří Mandl / Lodný projektant 
                         Lodné múzeum_ remorkér Šturec v Bratislave 
13:55 –14:05    Ing. arch.  Zuzana Aufrichtová / FA STU 
                         Univerzitný vedecký park STU Bratislava 
14:05 –14:20    Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.  / ÚABB FA STU 
                         Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. / ÚAOB FA STU 
                         Zdravotný areál Rázsochy 
14:20 –14:30    Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. / ÚAOB FA STU 
                                  Vládne mestečko 
14:30 –14:40    Ing. arch. Milan Andráš, PhD. / ÚAOB FA STU 

                     Bratislava v kontexte multimodálnej dopravy 
14:40 –15:00    doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. / ÚAOB FA STU 

                     Námety na zariadenia ŠOV pre Bratislavu spracovávané na ÚAOB - krátky informatívny prehľad 
 

15:00 –16:00    DISKUSIA k odpoludňajším prednáškovým blokom (moderuje Š. Šlachta, V. Šimkovič) 
 

16:00 –16:30    Závery konferencie – vedecký výbor a odborní garanti 
16:30 –17:00    Otvorenie a prehliadka výstavy „Študenti Fakulty architektúry STU pre Bratislavu“  
                         (vstupná hala budovy FA STU, nám. Slobody 19) 
17:00 –20:00    Voľný diskusný večer 

                     Diskusia o spolupráci sektoru školstva s praxou; spolupráci na študentských prácach; súťaže, odborné stáže a pod. 
                     vrátane ponuky a dopytu na ďalšiu spoluprácu a spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. 



 

 

 
 
Podrobnejší popis aktivít podujatia: 
 
Vedecká konferencia 
Predmetom rokovania vedeckej konferencie sú vyzvané príspevky (vybrané vedeckým výborom konferencie na základe dodaných 
abstraktov prihlásených príspevkov), zaoberajúce sa špičkovou vybavenosťou Bratislavy, jej problémami a perspektívami.  
Ústav občianskych budov Fakulty architektúry STU  sa dlhodobejšie zaoberá teoreticky aj pedagogicky problematikou občianskej 
vybavenosti najvyššej úrovne v Bratislave. V rámci pedagogického procesu sú v rámci ateliérovej tvorby, ktorej výsledkom sú 
architektonické štúdie, zadávané študentom ťažiskové témy súčasnosti z okruhu chýbajúcej občianskej vybavenosti hlavného 
mesta.  
Konferencia bude príspevkom a „iným“ pohľadom na túto (aj v tlači) široko diskutovanú problematiku. Jednou zo základných otázok 
ktoré je možné nastoliť je, čo by mala Bratislava mať, aby bola komplexná ale naviac aj niečím výnimočná a nezameniteľná?  
Vybrané problémy budú dokumentované urbanisticko-architektonickými štúdiami, ktoré boli spracované študentmi fakulty v rámci 
pedagogického procesu na ateliérových tvorbách.  
Cieľom úvodného ročníka podujatia je rozšíriť a podporiť rozvoj tradičných a aktuálnych teoretických i praktických poznatkov a 
zároveň vytvárať platformu na výmenu poznatkov s (neskromnou) ambíciou dať mestu rozvojové impulzy aj v budovaní jedinečných 
stavieb, zvyšujúcich jej potenciál ako európskeho mesta. 
 
Rokovacími jazykmi konferencie bude slovenčina, čeština, angličtina (tlmočená). 
 
Zborník 
Pri príležitosti konania sa konferencie bude následne vydaný recenzovaný vedecký zborník vybraných príspevkov (výtlačok s 
ISBN). V zborníku budú publikované aj prihlásené príspevky, ktoré z časových dôvodov nebolo možné zaradiť do programu 
konferencie. 
V prípade záujmu o uverejnenie príspevku v zborníku je nutné dôkladne dodržať požiadavky formátovania textu tak, ako je to  
požadované v ŠABLÓNE pre spracovanie textu príspevku (pozn.: vzhľadom k tomu, že zborník bude vydaný v čierno – bielej verzii, 
je potrebné aby do textu vkladané farebné obrázky boli vybrané tak, že si aj po transformácii do odtieňov sivej farby zachovajú 
svoju čitateľnosť). 
Príspevok svojim rozsahom by nemal presiahnuť 6 strán (6 x formát A4), vrátane obrázkov a použitej literatúry. 
Príspevok je požadované vyhotoviť a odoslať v dvoch identických verziách WORD doc a PDF, obe vo formáte zaslanej 
ŠABLÓNY.  
Príspevky sú požadované v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. 



 

 

Za obsah a jazykovú úpravu zodpovedajú autori príspevkov. 
K tlačenej verzii zborníka bude dodaný aj CD nosič s príspevkami v elektronickej forme. 
 
Uzávierka plných textov príspevkov je 24. október 2012. 
 
Výstava 
Výstava je sprievodným podujatím ku konferencii v termíne 17.10.– 31.10.2012  vo vstupných priestoroch Fakulty architektúry STU. 

- Výstava študentských prác „Študenti FA STU pre Bratislavu“  (všetky Ústavy FA STU / výber - garanti podujatia) 
- Prezentácia  posterov , reklamných panelov (z radov externých záujemcov -  mimo FA STU) 

Externí záujemcovia o vystavenie svojho posteru na výstave, dodajú už vytlačený plagát vo formáte 70/100 cm najneskôr  do 
13.10.2012 organizátorom podujatia. (cena 1 ks panel, poster, plagát - 20 €) 
Akékoľvek ďalšie informácie ohľadne dodania napr. iného formátu, príp. inej formy prezentácie konzultujte prosím vopred na 
sovba2012@gmail.com , alebo s organizátormi podujatia. 
 
 
 
Výzva na sponzorstvo 

Vážená odborná verejnosť, odborníci z praxe, kolegovia architekti 

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o podporenie tohto nášho podujatia. Veríme, že zaujímavé 
aktuálne informácie, ktoré aj vďaka Vašej finančnej podpore toto podujatie prinesie, budú pre pedagogické účely ohľadne riešenia a 
nasmerovania študentských projektov skutočným prínosom a námetom pre následné tvorivé aktivity v ich ateliérovej tvorbe. 

V prípade že sa rozhodnete naše podujatie podporiť sponzorským príspevkom, môžete tak urobiť aj formou dodania svojej reklamy 
do zborníka konferencie. Vopred ďakujeme.  

Reklama 
Pri príležitosti konania sa konferencie bude vydaný zborník v predpokladanom náklade 300 ks.  
Záujemcovia o uverejnenie reklamy – reklamnej strany v tejto publikácii vo formáte A4 (firemnej – arch. ateliéry, developeri, 
stavebné firmy, atd...), dodajú podklady na publikovanie svojej reklamy najneskôr do 24. 10 2012 vo formáte PDF, v dobrej tlačovej 
kvalite. Zborník bude vydaný v Č-B verzii (cena za dodanú 1/A4 - 20 €). 
Detaily konzultujte na sovba2012@gmail.com , alebo s organizátormi podujatia. 

mailto:sovba@gmail.com
mailto:sovba2012@gmail.com


 

 

 

Kontaktné údaje organizátora: 
V prípade problémov a informácií kontaktujte prosím organizátorov telefonicky, alebo mailom na adrese: sovba2012@gmail.com 
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.                 02/ 572 76 417 
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.                 02/ 572 76 429 
Sekretariát UAOB, p. M. Khírová              02/ 572 76 416 
Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.   02/ 572 76 412 
 
 

 

 
TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ 
A ZÁROVEN NA OSOBNÉ STRETNUTIE 
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