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Nová krv
zo Slovenskat e x t  Sláva Štefancová

f o t o  archív architektov

Meradlom kvality 
slovenských stavieb a ich 
architektov sú naše domáce 
súťaže Stavba roka a CE.
ZA.AR.. Zostaviť rebríček našich 
najlepších architektov sa pokúsili 
aj odborníci zo zahraničia.

New Italian Blood (NIB) je jediná internetová stránka, ktorá sa 
špecializuje na koncepciu, manažment a predstavenie architek-
túry, dizajnu a súťaží vizuálnych umení. Jej autori majú takmer 

10-ročné skúsenosti z oblasti developmentu a organizácií širokého 
okruhu súťaží a udeľovania cien verejnej správy. S databázou viac ako 
60 000 používateľov a s počtom 5 000 denných návštev zo sto krajín 
ponúkajú medzinárodnú difúziu, zameranú na dizajnérov a médiá 
v architektúre, dizajne, umení a móde.

Publicisti zostavili rebríčky toP 10 architektov pod 40 rokov 
z viacerých krajín európy, ako napríklad Nórsko, Veľká Británia, 
Slovinsko, taliansko, francúzsko, Holandsko, francúzsko alebo 
Španielsko, pričom zaostrili pozornosť aj na Slovensko. tu je 
výsledok ich prieskumu:

Ing. arch Peter Kopecký:  
„Vždy nás, samozrejme, poteší, keď sa dostaneme 
do výberu z väčšieho množstva architektonických 

ateliérov. Vnímame to ako určité ocenenie našej 
práce, tým skôr, že sme mladý ateliér. Môže sa tak 

o nás dozvedieť širší okruh ľudí, je to príležitosť 
na prezentáciu a tiež porovnanie s generačne 

príbuznými kolegami z Európy. S miernym 
optimizmom môžeme povedať, že toto porovnanie 
je síce chúlostivé, ale vychádza trochu priaznivejšie 

pre nás, mladých architektov s ilúziami, ako pre 
väčšinu štandardnej architektonickej produkcie.“

OFFICE 110
Projekt územia so štruktúrou átriových a radových rodinných 

domov vznikol ako súčasť väčšieho developmentu v blízkosti 
Bratislavy. Jeho ambíciou je vytvoriť alternatívu k rozrasta-
júcim sa satelitným mestečkám, tvoreným monokultúrou 
samostatne stojacich rodinných domov so všetkými ich 
negatívami, akými sú veľké obstarávacie a prevádzkové 
náklady, minimum súkromia v záhradách a podobne. 
Projekt je zameraný na ľudí hľadajúcich bývanie s kom-
fortom vlastnej záhradky a garáže na podstatne men-
šej ploche, ale so zabezpečením súkromia. Charakter 
urbanizmu vychádza zo zalomených línií ciest a pe-
ších chodníkov, ktoré definujú geometriu blokov 
domov a spájajú malé poloverejné námestia. 
Každý blok tvoria z väčšej časti átriové domy. 
Na strane, ktorá prilieha k námestiu, je blok 
zakončený vyššou hmotou z radových domov. 

Cieľom autorov – Petra Kopeckého, Richarda Kastela 
a Martina Hörmanna – bolo vytvoriť územie s jasnou identitou, 

množstvom zelene a mierkou klasického dedinského prostredia.

±ArChItECts
Projekt Arény vznikol v čase ošiaľu okolo 
hľadania vhodnej lokality pre realizáciu 
multifunkčnej arény. Architekti ponúkli 
spolu s developerom kus zelenej lúky s vý-
borným napojením na existujúcu a pláno-
vanú infraštruktúru – diaľnicu, električku, 
nultý okruh, dostatok parkovania. Zelená 
lúka naďalej ostala kusom lúky, pod ktorý 
schovali arénu, hotel a ďalšie komerčné 
plochy. o serióznosti zadania a ich prístupe 
svedčia aj pracovné názvy – „Pán prsteňov“ 
a „Mydielko Dove“. 

Návrh urbanizuje okrajové polohy mestskej 
časti Petržalka v oblasti, kde sa predpokla-
dal ďalší rozvoj. Architektonicko-urbanis-
tické riešenie vychádza z potreby vytvoriť 
v danej lokalite neexistujúci mestský uličný 
priestor a odhlučniť diaľnicu. Lineárny ob-
jekt – bariéra rovnobežná s diaľnicou – na 
svojej druhej strane umožňuje vznik pokoj-
ného verejného priestoru. ten na seba upo-
zorňuje v podobe výškovej budovy hotela 
(Kissing towers), ktorý tvorí jasný architek-
tonický znak – landmark. okolitá trávnatá 
a poľná krajina postupne prerastá na fasády 
objektov vo forme zvislých záhrad.
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„Dynamika oslovenia editormi je nepredvídateľná, ale dá sa 
vyčítať určitá orientácia, ktorou sa líšia architekti, oslovení 
talianskou stránkou. Ten výber je podporou výskumu, naše 
kancelárie sa snažia nájsť prekvapujúce riešenia. Na Slovensku 
som často dostával otázku, prečo robím výskum v architektú-
re. Táto otázka súvisí s tým, že sme bývali koncovou stanicou 
trendov, konzumentmi riešení. Keďže sme nepodporovali 
inovácie, nemáme predstavu o cene ich vývoja a nákupom 
lacných riešení len podporujeme nápady, ktoré už vznikli inde. 
Dúfam, že môžeme ponúknuť viac ako našu kúpyschopnosť 
a suroviny. Verím, že u nás vzniká nová vetva silnej kultúrnej 
identity. V architektúre dobrý nápad môže znamenať aj 
lacnejšiu stavbu.“ 

PEtEr ŠtEC
V projekte prestavby ne-
wyorského koľajiska pred-
kladá autor nové chápanie 
veľkých urbánnych frag-
mentov. Namiesto stere-
otypnej zástavby nemenný-
mi objektami sa priestorové 
elementy postupne menia 
od stĺpov cez domy a haly, 

VAllO sAdOVsky
Ing. arch Matúš Vallo a Ing. arch oliver 
Sadovský vnímajú architektúru zo sociolo-
gického hľadiska a veria, že kvalita prie-
storu ovplyvňuje ľudí, ktorí v ňom žijú. Aj 
biele steny s proporciou vedia vyvolať emó-
ciu. Projekt Sharp House ponúka život na 
jednej úrovni pod zalamovanou strechou. 
Strešná krajina poskytne obyvateľom domu 
nové zážitky.

„Z umiestnenia v prvej desiatke sa tešíme.“

BArAk
Mikado je projekt hotela kategórie bussi-
ness hotel. Ide o rekonštrukciu, nadstavbu 
a prístavbu v areáli bývalej továrne. Súčasťou 
komplexu je aj kongresové centrum a re-

Ing. arch Viktor Šabík: „Zaradenie do TOP 10 talianskym 
portálom bolo príjemne. Na základe umiestnenia v tomto 
rebríčku nás skontaktoval portál world-architects.com, ktorý 
nám ponúkol možnosť vytvorenia profilu na tomto portáli.“ 
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až po veže v najhustejších oblastiach frag-
mentu. Premenlivosť je v tomto priestore 
založená na jedinom formálnom systéme, 
ktorý vytvára oblaky rôznych hustôt kon-
štrukcie. Miestami sa pri tom vzťah hmoty 
a prázdna, súkromného a verejného, defi-
novaného a zbytkového, obracia naruby. 
tieto myšlienky sú súčasťou vízie, že po 
oživení výstavby sa aj u nás objavia štvrte 
s veľkomestskou hustotou, komplexnejšou 

zmesou programov a premyslenejším mo-
delovaním hmoty budov voči voľnému prie-
storu. V zásuvkách Petra Šteca ležia mnohé 
predmestské plány, kde lesy panelákov na-
hradili lány chatiek.

Polyfunkčný dom Cheese 
House v Nitre využíva zvýše-
né prízemie na umiestnenie 
obchodných plôch, horné po-
schodia patria administratív-
nym plochám, na poslednom 
poschodí sa nachádzajú dva 
byty. okrem geometrických 
proporcií využili architekti na 
dotvorenie atmosféry vnú-
torného priestoru dostupné 
stavebné materiály, osvetlenie 
a vzduchotechniku. Syrová 
maska je použitá na sklenenej 
južnej a severnej fasáde.

laxačná časť. Lôžková časť 
sa nachádza v nadstavbe nad 
pôvodnou výrobnou halou, 
kongesová sála je vytvorená 
formou pristavby.



BEEF
„Je fajn byť v takomto rebríčku, aj keď si myslíme, že kvalita 
architektonických ateliérov sa nedá kvantifikovať.“

N/A BrádňANsky hAlAdA
Benjamín Brádňanský a Víto Halada vedú 
ateliér architektúry na VŠVU. Architektúra 
ich domov vzniká aplikovaním jednodu-
chých parametrov na lokálny problém. 
Lokálny problém pracuje s hraničnými 
– slabými alebo silnými, vonkajšími alebo 
vnútornými – faktormi. Vonkajšie problémy 
sú dané fyzickým umiestnením stavby, vnú-
torné ovládajú autorsko-klientské predstavy 
domu ako takého a konkrétneho progra-
mu. Špecifické parametre a ich dôsledná 
aplikácia vytvárajú priestor, ktorý dokonale 
rieši nastolený problém a program. 

„Sme radi, že existuje platforma, na ktorej je možné vidieť 
výber nastupujúcej generácie architektov z viacerých krajín. 
Porovnanie s desiatkami architektov, dokonca i hviezdnych, na 
jednej strane pozdvihuje naše sebavedomie, ale zároveň nás 
zaväzuje k určitej zodpovednosti za to, čo robíme.“

BAAr
Súbor rodinných domov pri Sv. Juri sa 
nachádza na úžitkovej ploche 1 180 m2. 
Architekt na projekte spolupracoval s Mar-
tinom Maňom a Jurajom Výbohom. 
Vzájomnou kreatívnou konfrontáciou a od-
bornými dialógmi vytvorili štúdiu rodinné-
ho bývania uprostred zelene.

Ing. Mgr. art Daniel Šubín: „Zaradenie do TOP 10 Slovak 
architects bolo pre nás trochu prekvapením a ako každého 
z vybraných, tak aj nás potešilo. Navyše, ide o zahraničnú 
webstránku. Tá nás dokonca vybrala aj do „Special guests“, 
ale to berieme s rezervou. Ocitnúť sa v spoločnosti takých kva-
litných mladých ateliérov je síce pekné a aj trochu zaväzujúce. 
Myslíme si, že toto už je vyššia liga. S podobným odstupom 
vnímame aj celý užší výber, keďže nevieme úplne presne, 
z koľkých ateliérov sa robil. V roku 2010 by mala byť vydaná 
kniha Young Slovak Architects, v ktorej sa bude prezentovať 
okolo 40 mladých ateliérov a architektov. Bolo by zaujímavé 
robiť výber z tohto balíka.“
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Andrej ferenčík, Jakup 
Viskupič a Radoslav 
Buzinkay a jedna z ich 
vizualizácií – vila nad 
Bratislavou. 


