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Vianoce na 
modrých husliach

V  adventnom období sa v  Mestskom divadle 
v  Bratislave uskutočnil výnimočný koncert 
českého husľového virtuóza Pavla Šporcla, 
ktorý spoločne pripravili stavebné firmy Aus-
trotherm, Baumit a  Murexin pre svojich ver-
ných zákazníkov. Na jedinečnom vianočnom 
koncerte s názvom Vianoce na modrých hus-
liach si plné hľadisko vypočulo unikátne verzie 
vianočných kolied a  piesní, ktoré pripravil na 
svoj prvý vianočný album Pavel Šporcl v aran-
žmánoch pre svoje modré husle a  orchester. 
V ich podaní zazneli vianočné piesne ako Tichá 
noc, svätá noc či Rolničky. V premiére bola uve-
dená aj huslistova vlastná vianočná kompozícia 
Modlitba. Nechýbali ani melódie z filmu Anděl 
Páně, piesne ako Vianoce, Vianoce prichádza-
jú či hymna českých Vianoc Narodil sa Kristus 
Pán. Na albume spolupracovali anglický pro-
ducent Jon Cohen, Kráľovská liverpoolska 
filharmónia a jeden z najlepších skladateľov sú-
časnosti Alan Fletcher. Svetoznámeho české-
ho huslistu sprevádzala Fiharmónia Bohuslava 
Martinů pod taktovkou Jana Kučeru a koncert 
ozdobili zborové hlasy renomovaného českého 
chlapčenského zboru Boni pueri. „Nie je to 
pre mňa každoročná záležitosť, je to môj prvý 
vianočný album plný vianočných piesní a kolied 
skomponovaných len pre mňa,“ povedal k albu-
mu Pavel Šporcl (nar. 1973). „Ak nie je jediný, 
tak určite ide o jeden z mála vianočných albu-
mov inštrumentálneho charakteru.“
ZDROJ: AustROtheRm
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Oslava 25. výročia 
založenia sKA
V  priestoroch bratislavskej Umeleckej be-
sedy Slovenska sa 11. 12. 2017 konala oslava 
25. výročia založenia Slovenskej komory ar-
chitektov. Predseda SKA Imrich Pleidel vo 
svojom príhovore uviedol: „Storočná tradícia 
činnosti autorizovaných technikov vo výstav-
be bola preťatá v roku 1951 zrušením Inžinier-
skej komory. Po páde socialistického režimu 
došlo za intenzívneho snaženia zanietených 
osobností k  zostaveniu prípravného výboru 
SKA.“ Na poli legislatívy sa komore za ostat-
ných 25 rokov podarilo napríklad definovať 
architektonické dielo v  rámci autorského 
zákona či v  zákone o  verejnom obstarávaní 
komplexne upraviť súťaže návrhov v  oblasti 
architektúry, územného plánovania a  inži-
nierskeho staviteľstva. V  oblasti propagácie 
architektúry medzi širokou verejnosťou vzni-
kol projekt Cena za architektúru CE.ZA.AR, 
ktorý je svojím mediálnym pokrytím unikátny 
i za hranicami Slovenska. Na slávnostnom ve-

čere odovzdal predseda SKA pamätné listy 
osobnostiam architektúry a  spoločenského 
života, ktoré sa zaslúžili o  založenie SKA, 
a  tým, ktorí sa za posledných 25 rokov pod-
statnou mierou podieľali na jej úspechoch. 
Večer ukončila panelová diskusia o súčasnom 
smerovaní a budúcich výzvach komory, ktorej 
sa zúčastnili architekti Imrich Pleidel, Pavol 
Paňák, prvý podpredseda SKA, a Martin Jan-
čok, podpredseda SKA.
ZDROJ: sKA

Pozvánka na výstavu 
drevostavieb
Na výstavu moderných drevostavieb, navrh-
nutých architektmi a postavených v uplynulom 
roku, pozývajú organizátori 13. ročníka pre-
stížnej nesúťažnej medzinárodnej prehliadky 

Salón drevostavieb 2018. Investori, architekti 
aj všetci ostatní záujemcovia o udržateľnú vý-
stavbu môžu výstavu navštíviť v  pracovných 
dňoch a  zdarma od 21. 2. do 16. 3. 2018 v  Ra-
kúskom kultúrnom fóre v  Bratislave. Výstava 
Salón drevostavieb približuje 30 vybraných re-
alizácií, ktoré boli podľa projektov architektov 
postavené v ostatnom roku v Česku, na Sloven-
sku a  v  Rakúsku. Inšpiratívne diela vybrali do 
publikácie Ročenka drevostavieb 2017, v ktorej 
sú predstavené všetky stavby z výstavy, kurá-
tori – architekti Pavel Horák (Prodesi | Dome-
si, Praha) a Ľubica Fábri (ARCHA, Bratislava). 
Tým, ktorí nestihnú Salón drevostavieb 2018 
v RKF, je určená reinštalácia výstavy na staveb-
nom veľtrhu CONECO 2018 (11. – 14. 4. 2018) 
v bratislavskej Inchebe. 
ZDROJ: www.sAlOnDReVOstAVieb.sK

Česká študentská súťaž 
prichádza na slovensko

Architektonicko-urbanistická ideová súťaž 
Superstudio už ôsmy rok podporuje kritic-
ké rozmýšľanie o dôležitých aktuálnych té-
mach architektúry a miest. Prvý ročník pre-
behol v Prahe v roku 2011, neskôr sa súťaž 
rozšírila do ďalších českých miest. V  roku 
2018 sa súťaž odohrá aj v Bratislave a Ko-
šiciach. Spojí tak všetky mestá v  Českej 
republike a na Slovensku, v ktorých sa vy-
učuje architektúra. Koncept súťaže Super-
studio je založený na striktnom časovom 

limite, ktorý zaručuje výraznú dynamiku. Študenti majú v rámci prvých 
kôl presne 24 hodín na vypracovanie rovnakého zadania. Bezprostredne 
potom prezentujú svoje projekty porote zloženej z popredných architek-
tov a pedagógov, ktorá tie najlepšie pošle do veľkého finále, kde si víťazi 
medzi sebou rozdelia 2000 eur. Bezplatná registrácia dvoj- až trojčlen-
ných tímov zložených zo študentov bez ohľadu na ročník či odbor štúdia 
sa začína 12. 2. 2018 na stránkach www.superstudio.cz. Prvé kolo pre-
behne súbežne v Prahe, Liberci, Ostrave, Brne, Bratislave a v Košiciach 
2. – 3. marca. Finále súťaže sa uskutoční 10. 3. v Bratislave. 
ZDROJ: www.suPeRstuDiO.cZ

Výrobca 
bezpečnostných 
dverí má novú 
výkonnú riaditeľku 
Od 1. 12. 2017 je novou výkonnou riaditeľkou 
pre SHERLOCK® Zuzana Slezáková. Od roku 
2015 pôsobila v  spoločnosti ASSA ABLOY ako 
finančná kontrolórka, následne zodpovedala za 
kontrolnú činnosť vo všetkých útvaroch spo-
ločnosti v rámci Slovenska. Od júna 2017 viedla 
výrobný závod v Malackách. Jej úlohou je zabez-
pečiť vývoj nových produktov, modernizáciu 
súčasného produktového portfólia a  poskyto-
vanie vysokej úrovne služieb vrátane skrátenia 
času výroby a dodania zákazníkom. Spoločnosť 
SHERLOCK® je tradičný slovenský výrobca 
bezpečnostných dverí. Už takmer 30 rokov vy-
rába a dodáva zákazníkom na Slovensku a v ďal-
ších európskych krajinách svoje vysokokvalitné 
bezpečnostné dvere a  súvisiace produkty. Od 

roku 2013 je súčasťou medzinárodnej skupi-
ny ASSA ABLOY, ktorá je najväčším svetovým 
dodávateľom inteligentných riešení zámkov 
a zabezpečenia. Ponúka komplexné dverové vy-
bavenie značiek SHERLOCK®, Abloy, FAB, Yale, 
EffEff a VingCard/Elsafe pre domácnosti, firmy 
a verejný sektor.
ZDROJ: www.sheRlOcK.sK

  Imrich Pleidel odovzdáva cenu dekanke FA STU 
Ľubici Vitkovej za dlhoročnú spoluprácu a osobitný 
prínos FA STU v prospech architektúry a kultúry 
prostredia.


