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In the year 2012, the Slovak Design Center organized a competition for students in 
design and architecture with a successful application „Design for All“ as the main 
criterion. The goal of this competition was to introduce the concepts of Design for All 
to tomorrow’s professionals and allow them to apply this set of methodologies for 
a high-profile project: the access grounds to a planned cultural centre to be housed at 
‘Hubarnove kasárne’, the historical military quarters at Kollárovo Square in Bratislava.
An intensive two-day workshop was organized for the students led by a prominent, 
internationally recognized expert in user-centric design: Francesc Aragall, the 
president and founder of the Design for All Foundation. This was a key step to make 
sure the students could start working on their project with a concise, yet complete 
and enthusiasm-raising introduction. 
This publication is intended to be more than just a catalogue of the submitted projects 
and an overview of winners, finalists and accepted submissions. It is an attempt to 
document the inoculation of a certain attitude about design through this competition.
The methods and concepts of Design for All are gathering increased focus in this 
age where technological progress, environmental issues, economic pressures, 
demographic shifts and environmental challenges provide for an unprecedented 
complexity for all parties involved in the realization of sustainable design products 
or architectures. Design for All might well be the continual quest for harmonies much 
more powerful than the golden mean of the Ancients, a new set of golden means 
where men, women and children are finally the real measure of all things.

V roku 2012 Slovenské centrum dizajnu usporiadalo súťaž pre študentov v oblasti 
dizajnu a architektúry s témou verejného priestoru. Hlavné kritérium bolo použitie 
princípov „dizajnu pre všetkých“. Cieľom tejto súťaže bolo predstaviť koncept univer-
zálneho dizajnu budúcim profesionálom a umožniť im uplatniť tento súbor metodík 
v atraktívnom projekte: vo verejnom priestore bratislavského Kollárovho námestia, 
ktoré uzatvára budova bývalých vojenských kasární, ktorá sa v blízkej budúcnosti môže 
stať kultúrnym centrom so zameraním na dizajn. 
V rámci súťaže bol pre študentov usporiadaný intenzívny dvojdňový workshop, ktorý 
viedol významný,   medzinárodne uznávaný odborník pre univerzálny dizajn, Francesc 
Aragall, ktorý je prezidentom a zakladateľom nadácie Design for All Foundation. 
Workshop bol kľúčovým krokom, aby študenti získali komplexný pohľad na koncept 
dizajnu pre všetkých a mohli začať pracovať na projekte.
Táto publikácia má ambíciu byť viac než len katalógom predložených projektov 
s prehľadom víťazov a finalistov súťaže. Je to tiež pokus dokumentovať ako študentov 
zasiahol postoj k dizajnu – dizajnu so zameraním na užívateľa. 
V tejto dobe, kedy technologický pokrok, otázky životného prostredia, ekonomické 
tlaky, demografické a environmentálne výzvy, prinášajú nebývalú zložitosť pre všetky 
strany zapojené do realizácie udržateľného dizajnu či architektúry, získavajú metódy 
a koncepcie dizajnu pre všetkých zvýšenú pozornosť. Dizajn pre všetkých môže byť aj ne-
ustále hľadanie harmónie, ktorá je silnejšia a prínosnejšia ako zlatý rez, môže slúžiť ako 
nový súbor prostriedkov, kde muži, ženy a deti sú skutočným meradlom všetkých vecí. 



Announcer of the competition: Slovak Design Center, Bratislava 
Partners of the competition:  Chief Architect of Bratislava, Ing. Arch. Ingrid Konrad 
and the Magistrate of the City of Bratislava, the Academy of Fine Arts and Design, 
Bratislava, Faculty of Architecture of STU, Bratislava.

The competition was organized as a part of the international project IDeALL (Integrating 
Design for All in Living Labs, Joint actions for non-technological, user-centred innovation 
Initiatives). The subject of the competition was a solution of common public space of 
Kollárovo námestie in Bratislava, and it was designed for the students of architecture 
and design of two universities of Bratislava (FA STU and AFAD) which, by their proposals, 
responded to the principles of design for all in the following areas: 
1/ architectonic solution of Kollárovo námestie and its interconnection with 
the parterre of the ‘Hubarnove Kasárne’ quarters, which can also incorporate 
modification of the organization of transportation, 
2/ design of the urban movables (benches, lighting, litter bins, information tables, 
booths etc...),
3/ graphic solution of a unified information and orientation system of the locality.

The jury considered 39 works of 54 authors in total, thereof 11 works from AFAD 
(14 authors), 28 works from FA STU (40 authors). 

Jury: Mgr. Katarína Hubová, Slovak Design Center
Dipl. Ing. Peter Gero, Magistrate of the City of Bratislava
Prof. Stanislav Stankoci, Academic Painter, Academy of Fine Arts and Design, 
Bratislava, Ing. Arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Faculty of Architecture of STU, Bratislava, 
Mgr. Art., ArtD Pavel Masopust

For the third – final round, the jury has selected 10 works, and from the works in final 
it has specified 4 winners. 

Finalists: 
Lenka Czéreová, Pinpoint, FA STU, Andrej Čanecký, Jakub Dušička, MUUM, 
AFAD, Michal Detko, Alexandra Dzúriková, FA STU, Veronika Kořínková, HURBA 
NOVÉ KASÁRNE, AFAD, Ondrej Kövér, FA STU, Katarína Lajčáková, ALLin, FA STU, 
Ivana Palečková, Design Museum, AFAD, Lukáš Škulec, ARTWAY MUSEUM, VŠVU, 
Lucia Tvarožková, Lucia Ulrichová, FA STU, Pavel Vaško, Multisensoric bench, FA STU

Awarded: 
The Award of the Slovak Design Center
Lenka Czéreová, Pinpoint, Design of movables, FA STU 
The Award of the Slovak Design Center
Veronika Kořínková, HURBA NOVÉ KASÁRNE, Graphic design and design of exterior 
elements, AFAD 
The Award of the Slovak Design Center
Lukáš Škulec, ARTWAY MUSEUM, Information and orientation system, Visual 
communication, AFAD
The Award of the Magistrate
Ondrej Kövér, Architecture and urbanism, FA STU 

The competition took place between October 15th, 2012 – January 17th, 2013

Vypisovateľ súťaže: Slovenské centrum dizajnu, Bratislava 
Partneri súťaže: Hlavná architektka Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad a Magistrát hlav-
ného mesta SR Bratislava, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Fakulta architek-
túry STU, Bratislava.

Súťaž bola organizovaná v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu 
pre všetkých, Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy zamerané na 
užívateľa). Predmetom súťaže bolo riešenie verejného priestoru Kollárovho námestia 
v Bratislave a bola určená pre študentov architektúry a dizajnu dvoch bratislavských 
vysokých škôl (FA STU a VŠVU), ktorí svojimi návrhmi reagovali na princípy dizajnu pre 
všetkých v nasledujúcich oblastiach: 
1/ architektonické riešenie Kollárovho námestia a jeho prepojenia s parterom 
Hurbanových kasární, ktoré môže zahŕňať aj zmenu organizácie dopravy, 
2/ dizajn mestského mobiliáru (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, informačné tabule, 
stánky atď...),
3/ grafické riešenie jednotného informačno-orientačného systému lokality. 

Porota posúdila spolu 39 prác od 54 autorov, z toho z VŠVU bolo 11 prác od 14 autorov, 
z FA STU 28 prác od 40 autorov. 

Porota: Mgr. Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 
Dipl. Ing. Peter Gero, Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, 
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Fakulta architektúry STU v Bratislave,
Mgr. Art. Pavel Masopust, ArtD.

Do tretieho – finálového kola vybrala porota 10 prác a z finálových prác určila 4 víťazné. 

Finalisti: 
Lenka Czéreová, FA STU, Andrej Čanecký, Jakub Dušička, VŠVU, Michal Detko, 
Alexandra Dzúriková, FA STU, Veronika Kořínková, VŠVU, Ondrej Kövér, FA STU, 
Katarína Lajčáková, FA STU, Ivana Palečková, VŠVU, Lukáš Škulec, VŠVU, 
Lucia Tvarožková, Lucia Ulrichová, FA STU, Pavel Vaško, FA STU

Ocenení: 
Cena Slovenského centra dizajnu
Lenka Czéreová, Pinpoint, dizajn mobiliáru, FA STU 
Cena Slovenského centra dizajnu
Veronika Kořínková, HURBA NOVÉ KASÁRNE, grafický dizajn a dizajn exteriérových 
prvkov, VŠVU 
Cena Slovenského centra dizajnu
Lukáš Škulec, ARTWAY MUSEUM, informačno-orientačný systém, vizuálna komunikácia, 
VŠVU
Cena Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava
Ondrej Kövér, bez názvu, architektúra a urbanizmus, FA STU 

Súťaž sa konala 15. októbra 2012 – 17. januára 2013



„Moja inšpirácia – pripináčik 
– označuje miesto stretnu-
tia, miesto akcie, miesto na 

mape.“

„My inspiration – an office 
pushpin – denotes a place 
of a meeting, a site of an 

event, a spot on the map.“

Cena Slovenského centra dizajnu
_

The Award of the Slovak Design Center

Lenka Czéreová

PINPOINT

D
_

FA STU

Navrhla svieži a funkčný dizajn mobiliáru 
do exteriéru parku. Skupina obrovských 
„pripináčikov/špendlíkov“ ponúka 
variabilné použitie. Vďaka svojmu tvaru 
a materiálu (oceľ) je mobiliár ľahko 
udržiavateľný.

She projected a fresh and functional 
design of movables for the exterior 
of a park. A group of giant „pushpins“ 
offers variable ways of application. 
Thanks to its shape and material (steel), 
its maintenance is easy. 



Cena Slovenského centra dizajnu
_

The Award of the Slovak Design Center

Lenka Czéreová

PINPOINT

D
_

FA STU



„Grafický dizajn nemá slúžiť 
len produktom, môže reago-
vať aj na sociálne a politické 

otázky.“

„Graphic design does not 
only provide products, it can 

react to social or political 
issues too.“

Cena Slovenského centra dizajnu
_

The Award of the Slovak Design Center

Veronika Kořínková

HURBA NOVÉ kasárne

GD
_

VŠVU / AFAD

Autorka sa inšpirovala minulosťou budo-
vy Hurbanových kasární – použila maská-
čový vzor, ktorý má vo svojej pôvodnej 
funkcii skryť, zamaskovať. Tento vzor 
obrátila – výrazné farby majú na miesto 
upozorniť. Diváci zamenili vojakov.“

„The author was inspired by the 
history of the building of Hurbanové 
kasárne – she used a disruptive pattern, 
which had its original function to hide, 
camouflage. She turned the pattern 
upside down – by using distinctive 
colours, she draws attention to the 
site. The soldiers were replaced by 
spectators.“



Cena Slovenského centra dizajnu
_

The Award of the Slovak Design Center

Veronika Kořínková

HURBA NOVÉ kasárne

GD
_

VŠVU / AFAD



„Chcel som sprístupniť 
budovu pre všetkých nad-

chodom. Šípka má ľudí 
naviesť do priestorov múzea 
v Hurbanových kasárňach.“

„I would like to make the 
building accessible to all 
by an overhead bridge. 

An arrow has to navigate 
people to the premises of 
the museum in Hurbanove 

kasárne.“

Cena Slovenského centra dizajnu
_

The Award of the Slovak Design Center

Lukáš Škulec

ARTWAY MUSEUM

GD
_

VŠVU / AFAD

Autor reaguje na myšlienku múzea dizaj-
nu v budovách, ktoré ohraničujú koniec 
námestia. Navrhol jednoduchý navi-
gačný systém naprieč celým námestím 
a jednoduchú vizuálnu identitu.

The author responds to the idea of 
a design museum in the buildings 
demarcating the limits of the square. 
He designed a simple navigation system 
across the entire square and a simple 
visual identity.



Cena Slovenského centra dizajnu
_

The Award of the Slovak Design Center

Lukáš Škulec

ARTWAY MUSEUM

GD
_

VŠVU / AFAD



Cra
sh!

!!!

“Dobrá architektúra je 
bezbariérová, hlavne vte-
dy, keď v nej nie je cítiť nič 

obmedzujúce, skôr to, čo ar-
chitekt dokázal využiť v pro-
spech idey. Problém s dizaj-
nom pre všetkých je, že sa 
nedostatočne prezentuje 

voči verejnosti. „

“Good architecture lacks 
barriers, especially at the 

time when there is no 
limiting aspect felt in it, but 

rather something that an 
architect managed to utilize 

to the benefit of an idea.
The problem of design 
for all is that it is not 

sufficiently presented to the 
public.“

Cena Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava
_

The Award of the Magistrate

Ondrej Kövér

bez názvu

A
_

FA STU

??????



Cena Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava
_

The Award of the Magistrate

Ako často navštevujete mestské parky a záhrady ?
           jedenkrát do mesiaca                    dvakrát do týždňa
           dvakrát do mesiaca                        častejšie
           každý týždeň raz                              nenavštevujem

Ktorý z uvedených BA parkov ste už navštívili?
            Sad J.Kráľ                                                        Park na Račianskom mýte
            Prezidentská záhrada                                 Botanická záhrada
            Medická záhrada                                         Iné v blízkosti bydliska
            Horský park                                                    Vo svete .........................
            Park na Kollárovom námesti                     Nenavštevujem

Aké ste spokojný s mestským- parkovým mobiliarom(lavičky,smet. nádoby...)
            Velmi spokojný                                            Nespokojný
            Spokojný                                                       Nevyhovujúci
   
Čo vám bráni v plnohodnotnom užívani parkového mobiliáru?
                 Pristup k mobiliáru                                    Nevhodný tvar
                 Osadzovacia-dosahová výška                Zlé-nedostatočné označenie
                 Iné : .........................................................................................................................  

Ak by bol parkový a mestský mobiliar vhodne upravený mal by som záujem 
navštevovať  parky?                 
                   ÁNO                                  MOŽNO                                  NIE

Za väčšiu prekážku pokladám využitie  hromadnej dopravy na dopravenie sa do 
parku ako pobyt v parku ?
                          
                   ÁNO                                  MOŽNO                                  NIE              INÉ ...........
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HURBANOVE KASÁRNE

NOVÁ SCÉNA
SMER AUTODOPRAVY

PROMENÁDA

PROTIHLUKOVÁ BARIÉRA

PAVILÓN A SEDENIE

RIEŠENÉ ÚZEMIE

ELEKTRIČKA PROMENÁDA,TERASY

KULTÚRNE PREDPOLIE
HURBAN. KASÁRNI

AKTÍVNA KULTÚRNO 
SPOLOČENSKÁ ZÓNA

PASÍVNA -RELAXAČNO
ODDYCHOVÁ ZÓNA

AKO ZAINTEGROVAŤ ĽUDÍ NA VOZÍKU   ? 
(Riešenie klasického obrazu v divadlách a v kinách ľudia na vozíku sú nutení sedieť na 
krajoch => pocit vyčlenenia ) 

RIEŠENIE 
Sedenie = pohybujúce sa segmety  => možná integrácia -  plnohodnotný pocit 
začlenenia (Jeden obdĺžnik =1 segment pohyb možný po vodiacich kolajniciach 
zapustených v zemi

DETAIL

Detail B - IHRISKO

Sad J. Kráľa

Horský park

Park Račianske mýto

Medická záhrada

Plocha mesta
Bratislava

zeleň
40%

100%

parky
14,48%

sadovnícky 
upravené 
plochy  
28,33%

stromo-
radia a 
líniové 
plochy
4,09%

cintoríny
9,38%

fragmenty 
prirodzených 
porastov 
28,33%

zastavaná
plocha
   60%

ONDERJSKY
CINOTRíN

Kollarovo námestie

Botanická záhrada

Prezidentská záhrada

LEGENDA:
Iné parky,záhrady
,cintoríny a iné zelené plochy mesta 
BA (napr.:
Pečiansky les, Ondrejský cintorín ...)

SCHÉMA PRIESTOROVÉHO 
ULOŽENIA PARKOV Z DOTAZNÍKA

MAPA ZELENE V 
BRATISLAVE S  VYZNAČENÍM 
PARKOV UVEDENÝCH V DOTAZNÍKU

DIAGRAM PLOŠNÉJ SKLADBY 
BRATISLAVY S PRIHLIADNUTÍM 
NA SKLADBU ZELENE

Sad J. Kráľa

Botanická záhrada

Medická záhrada

Prezidentská záhrada

Horský park

Kollarovo námestie

Park Račianske mýto

Detail A - SEDENIE

Vodiaca kolaj

Pohybujúci sa segment

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA 

VÝVOJ KONCEPTU

Iné odpovede : znečistenie, neosobnosť

Hyde park ,St. James park ,Prater park  ....

SCHÉMA PRIESTOROVEJ 
SKLADBY NA NÁMESTII

DETAIL JEDNEJ ČASTI 
(napr. pre Prezident. záhradu)

Popis k parku aj v
braillovom písme 

Taktilná časť -napr.
kôra stromu(Platan)

Prezentácia typických 
rastlín parku 
(napr.semená rastlín)

Pôdorys
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1. Koncept

2. Výsl. dotazníka

3. Pôdorys

4. Detail  A

5. Detail  B

6. Vyzualizácie

Ktorý z 
uvedených 
BA parkov ste 
navštívii?

Navštívil som Sad 
J.Kráľa ,Medickú 
záhradu ...
- vyhovujúci

Mestský mobiliár 
je v zlom tech. stave 
- nevyhovujúci

Koniec
Účinkovali : Ondrej Kövér 
Scenár:       Ondrej Kövér
Réžia:         Ing. arch. Zuzana Čerešnová, Phd.
Špecialne poďakovanie portálu: http://www.handicap.sk/
                                                   http://www.go-ok.sk/sk
Podľa románu :TVORBA BEZBARIEROVÉHO PROSTREDIA 
                         Doc. Ing. arch. Mária Samová, Phd. + kolektív
Cieľ komixu: Architektonické riešenie Kollárového námestia
Ročník : 4. 
Vydavateľstvo: Fakulta architektúry STU

??????

Ako často 
navštevujete 
mestské parky 
a záhrady?

Každý týždeň 
raz

Ako ste spokojný 
s mestským 
mobiliárom?

Čo vám bráni v 
plnohodnot-
nom uživaní 
parkového 
mobiliáru ?
Ak by bol park 
vhodne 
upravený mal 
by som záujem 
navštevovať 
parky? 

Mal by som záujem 
navštevovať parky 
nevyhovujúci stav 
je prekážkou

Prśtup k 
mobiliáru a 
Áno

Už sa ponáhľam to 
odovzdať,  možno 
to stihnem načas, 
potom sa ozvem.

Buďme ohľaduplní -
navrhujme rozumne.
To, že nie sme, nezna-
mená, že nemôžeme byť!
Nevieme kedy to budeme 
potrebovať.
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PÔDORYS

VIZUALIZÁCIE

SÚČASNÝ STAV A SITUÁCIA NÁMESTIA ZMENA DOPRAVY => PRIČLENENIE 
BÝVALEJ CESTY =PROMENÁDA

POSPÁJANIE VSTUPNÝCH BODOV 
VYTVORENIE SIETE KOMUNIKACIÍ

REDUKCIA  SIETE  KOMUNIKACIÍ, 
NAVÁDZANIE K  VÝZNAMNÝM BODOM
(NOVÁ S. ,HURBANOVE KASÁRNE)

RASTER - DVÝHANIE TERÉNU 
SMEROM KU DOPRAVNEJ KOMU-
NIKÁCII- PROTIHLUKOVÁ  BARIÉRA

FUNKČNÉ ZÓNOVANIE PARKU

KOLÁROVO NÁMESTIE

Proti hluková bariera so sedením

MHD zastávka

Priestor pre odloženie kočíka- vozíka

Zaintegrovaná zeleň

Pavilón- výstavy ,koncerty - 
prezentácia Nov. scény aj Hurban. 
kasárne 

Sedenie - integrácia - vid. detail A

Terasa na rozšírenie prevádzky 
okolitých služieb

Prezentácia slovenského dizajnu

Interaktívne ihrisko - vid. detail B

Zeleň nad úrovňou 
terénu
Lavičky - sedenie Vodný prvok

Hurbanove 
kasárne

Autor pracoval na návrhu veľmi systema-
ticky, metodicky a analyticky. Užívateľov 
oslovil prostredníctvom dotazníka, špe-
ciálne sa zameral na skupiny užívateľov 
s nejakým obmedzením. Námestie navr-
hol na základe pochopenia ich potrieb.

The author worked on his design 
very systematically, methodically and 
analytically. He addressed the users by 
means of a questionnaire, he especially 
focused on user groups with some 
limitation. He designed the square on 
the basis of understanding their needs. 

Ondrej Kövér

bez názvu

A
_

FA STU



Vo svojom návrhu vytvorili námestie, 
ktoré môže byť aj priestorom pre pre-
chádzku s dieťaťom, tanečné performan-
ce, či koncert, ale aj občasné prespanie 
bezdomovcov.

In their proposal, they created a square 
which may be a space for a walk with 
a child, a dancing performance or 
a concert, but also as an occasional 
night shelter for the homeless.

„Chceli sme vytvoriť miesto, 
kde by sa ľudia stretávali. 

Do parku sme integrovali aj 
typografiu tak, aby ju bolo 
vidieť z Google Earth a ďal-

ších takýchto máp.“

„We wanted to create 
a place, where people would 

meet. We also integrated 
typography into the park so 

that it could be seen from 
Google Earth and other 

similar maps.“

Andrej Čanecký
Jakub Dušička

MUUM
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Koncept parku zahŕňa presmerovanie 
dopravy len na jednu stranu námestia, 
pred Chemicko-technologickú fakultu 
STU. Park navrhli ako miesto pre kultúrne 
aktivity a relax. Pozitívne vnímali uvažo-
vanie o potrebách užívateľa.

The concept of the park comprises 
also redirecting of transportation 
to only one side of the square, in 
front of the Faculty of Chemical and 
Food Technology. They designed the 
park as a place for cultural activities 
and relaxation. They have positively 
perceived the thinking about the needs 
of the user.

„Chceli sme viac zosobniť ne-
osobný priestor, viac ho priblí-

žiť  ľuďom a spríjemniť ho.”

„We wanted to personalize 
more the non-personal 

space, to bring it closer to 
the people and to make it 

more pleasant.”

Michal Detko
Alexandra Dzúriková
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multifunctional city bench ALLin can be used in many di�erent ways

_with or without removable backrest

_as a stander for bicycles

_put together, as a board for exhibitions/information board

_allows choice of sitting position

made of materials: 

_body_recycled plastic resin

_back rest_wood

author: Bc. Katarína Lajčáková_Dizajn_Fakulta architektúry_Slovenská technická univerzita

pedagogue: Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

school year: 2012/2013 ALLin

Multifunkčná mestská lavica je variabilný 
mobiliár navrhnutý pre široké spektrum 
ľudí.

Multifunctional urban bench is a variable 
movable designed for a wide spectrum 
of people.

„Považujem za dôležité pou-
žitie recyklovaných a prírod-

ných materiálov.“

„I consider utilization 
of recycled and natural 
materials important.“

Katarína Lajčáková

ALLin 
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Vo svojom návrhu sa autorka rozhodla 
pracovať s myšlienkou múzea dizajnu. 
Vytvorila koncept, ktorým sa môže dizajn 
prezentovať priamo na fasáde, ale aj 
v uliciach. Projekt svojím riešením presia-
hol zadanie súťaže. Nerieši len priestor 
Kollárovho námestia či Hurbanových 
kasární. Navrhla veľmi zaujímavý spôsob 
komunikácie s dizajnom. Vyzýva verej-
nosť všimnúť si dizajn, veľmi jednodu-
chým a funkčným spôsobom poukazuje 
na jeho hodnotu.

In her design, the author decided to 
work with the idea of a design museum. 
She created a concept by which 
design can promote itself directly on 
the facade, but also in the streets. 
It encourages people to perceive 
design. By its arrangement, the project 
surpassed the scope of assignment 
of the competition. It not only seeks 
solution to the space of Kollárovo 
námestie or Hurbanove kasárne. The 
author proposed a very interesting way 
of communication with design. She 
appeals to the public to notice design 
and, in a very simple and functional way, 
she points out its value.

„Architektúra musí byť 
prístupná pre všetkých, kým 
grafický dizajnér sa orientu-
je na určitú skupinu užívate-
ľov, ktorých chce osloviť, ale 
jeho dizajn musí byť zrozumi-

teľný pre všetkých.“

„Architecture must be 
accessible to all, whereby 
a graphic designer orients 
himself to a certain group 

of users he wants to 
address, but he must be 
understandable for all.“

Ivana Palečková

design museum 
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Projekt riešil priestor pre všetkých – od 
najmenších po najstarších.

The project was looking for a solution 
for all – from the smallest to the oldest 
ones.

„Práca na projekte bola pre 
nás zaujímavá skúsenosť, 
pretože sme sa snažili od-
barierizovať celý verejný 

priestor. O princípoch uni-
verzálneho dizajnu by sa 

malo uvažovať od začiatku 
akéhokoľvek navrhovania.“

„The work on the project 
was a very interesting 

experience for us, as we had 
an ambition to de-barrierize 

the entire public space. 
The principles of universal 

design should be considered 
from the start of any 

designing.“

Lucia Tvarožková
Lucia Ulrichová 
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Lavička je navrhnutá s prihliadnutím 
na princípy dizajnu pre všetkých. Autor 
zapája všetky zmysly, narába s farbami, 
svetlom, vôňou.

The bench is designed taking into 
account the principles of design for 
all. The author integrates all senses, he 
works with colours, light and scent.

„ Ako dizajnér musíš vedieť 
trochu zo všetkého. Keď 
technológia spraví krok 

vpred, aj dizajn pokročí.“

„ As a designer, you 
must know a little bit of 

virtually everything. When 
technology advances a step 

forward, design makes 
progress as well.“

Pavel Vaško

MULTISENZORICKÁ LAVIČKA
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Autorka riešila variabilný dizajn exterié-
rového prvku. Lavičky je možné použiť 
podľa aktuálnych potrieb užívateľa.

The author was seeking a solution to 
variable design of an exterior element. 
The benches can be used according to 
actual needs of the user.

„Mojou inšpiráciou bola alej, 
pretože park pre mňa zna-

mená – stromy.“

„My inspiration was an alley, 
because a park means for 

me – the trees.“

Katarína Brozmanová

Design for ALLey chair

D
_

FA STU

Na projekte pracovali spoločne jeden 
architekt a dvaja dizajnéri. Skúsenosť zo 
spoločnej práce ich poučila, akých chýb 
sa musia v budúcnosti vyvarovať.

One architect and two designers 
cooperated on this project. The 
experience from the common work 
taught them which mistakes to avoid 
in the future. 

„Chceli sme urobiť námestie 
tak, aby nasmerovalo ľudí 

do kultúrneho centra.“

„We wanted to shape the 
square so that it would 
direct people into the 

cultural centre.“

Marko Bača
Marko Moro 
Matej Tencer 

bez názvu
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Navrhol dizajn informačného panelu, 
ktorý má viacero funkcií – prináša infor-
mácie o dopravných spojeniach v meste, 
ale aj mapu a informácie o konkrétnom 
námestí.“

He projected a design of an information 
panel, equipped with numerous 
functions – it brings information on city 
transport connections, as well as a map 
and information regarding the specific 
square.

„Prvýkrát som pracoval 
s kritériami pre čo najširšie 
spektrum užívateľov, s pri-

hliadnutím na ich vlastnosti.“

„For the first time I worked 
with criteria for a widest 

possible spectrum of users, 
taking into account their 

qualities.“

Martin Bystriansky

Infopanel / Infoboard

D
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Inšpirovala sa symbolikou stromov – 
kultúrne centrum predstavuje ako spleť 
koreňov a kultúrne aktivity ako ovocie.

She was inspired by the symbology 
of trees – she represents the cultural 
centre as a tangle of roots and the 
cultural activities as fruit.

„Rešeršovanie o univerzál-
nom dizajne ma trochu skla-
malo, ale zároveň to vnímam 

ako výzvu.“ 

„Background research 
of the universal design 

disappointed me a little, 
but, at the same time, 

I consider it to be 
a challenge.“ 

Zdenka Bubáková

TREE EVOLUTION
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Autorka sa zamerala na objekt Hurbano-
vých kasární a prostredníctvom systému 
lešenia na fasáde komunikovala, čo sa 
deje vo vnútri. Navrhla jednoduchý, rých-
ly a lacný informačný systém. 

The author focused on the object of 
Hurbanove kasárne and, by means of 
the system of scaffolds on the façade 
she communicated what is happening 
inside. She designed a simple, fast and 
inexpensive information system. 

„Chcela som dosiahnuť, aby 
budova – budúce kultúrne 

centrum – pozývala ľudí 
dovnútra.“

„I wanted to achieve that 
the building – the future 
cultural centre – would 

invite the people to step 
inside.“

Barbora Gavláková

Dynamický fasádny systém HYBAJ

GD
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dynamický 
fasádny systém

HYBAJ Dynamický fasádový systém je reakciou na súčasnú vizuálnu 
podobu budovy Hurbanových kasární. Cieľom systému je rýchle 
a nenáročné prezlečenie budovy do nových šiat, následne jeho 
vymieňanie a komunikácia so širokou verejnosťou. Mechanizmus 
pozostáva z posuvných častí, ktorých počet aj umiestenie, 
sa mení v závislosti na konkrétnych situáciách. Riešenie je 
možné aplikovať na budovu v súčasnej podobe, ako teasing na 
zmenu jej organizácie a premenu na kultúrne stredisko. Ale 
aj počas komplexného fungovania budovy, pokiaľ sa nenájde 
vhodné riešenie na jej pretvorenie. Toto riešenie je do istej 
miery inšpirované ochrannou sieťovinou, ktorá je prítomná pri 
lešenárskych prácach. Využívame ho aj pri uplatnení systému 
na iných budovách, a to viacerými spôsobmi. Štandardnou formou 
dohody alebo sponzoringu. Poskytnutím ochrannej siete budovám 
v Bratislave, kde práve prebieha rekonštrukcia. Prípadne 
stratégiou, ktorá hraničí s etikou parazitigom na budovách. 
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grafický dizajn architektúra textilný dizajn 

uberanie obkročmo a zachovanie 
informácie 

Pracujeme s teasingovým systémom na novovznikajúcom múzeu 
dizajnu. Vzhľad komunikuje jednotlivé odvetvia, ktoré budú 
prítomné v budove, avšak my sme vybrali len niektoré. Odo-
beráme každý druhý modul so zachovaním informácie (dizajn 
múzeum). Mechanizmus by sa mohol aplikovať ako odpočítava-
cí systém k otvoreniu budovy.

pravidelná redukcia 

Vzor použitý na dynamickej fasáde vychádza z ľudovej 
výšivky. Uberáme každý druhý prvok a ponechávame 
informačný modul. Dynamický fasáda predstavuje časové 
obdobie prebiehajúcej udalosti. Menší počet častí evokuje 
bližší koniec výstavy.

uberanie z krajov 

Podľa aktuálnosti výstav sa uberajú moduly 
z opačných krajov. Modelovou situáciou je výstava 
textilu a typografie. Vzory použité pre typografiu 
sú inšpirované Martinom Benkom. Informačné panely 
podliehajú tomuto pravidlu.

posuny aktuálnosti 

Vizualizácia na budove je venovaná osobnosti, prípadne 
významnej výstave. V našom prípadne je ňou slovenský 
architekt Dušan Jurkovič, zástupné prvky sme vyselektovali  
z jeho tvorby. Moduly sa postupne posúvajú do strán  
a stred je miestom pre aktuálnu udalosť. Informačné moduly 
dodržiavajú spomínané  princípy a posúvajú sa smerom ku 
okrajom budovy. 

odbery podľa vzorov 

Odoberáme moduly podľa istému vzoru. V našom 
prípade ide o dodržiavanie princípu písmena v, kde sa 
nemusí striktne odoberať z každého poschodia panel. 
Stabilné ostávajú informačné moduly. 
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prípade ide o dodržiavanie princípu písmena v, kde sa 
nemusí striktne odoberať z každého poschodia panel. 
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Stena – svojím tvarom a vlastnosťami 
izoluje námestie od frekventovanej do-
pravy a zároveň má funkciu informačnej 
plochy.

The wall – by the virtue of its shape and 
its properties, it isolates the square 
from heavy traffic and has, at the same 
time, a function of an informative 
surface. 

„Bolo pre mňa zaujímavé 
pracovať so zmyslami a vní-
maním. Predstavoval som 

si, aké to je žiť bez nejakého 
zmyslu, ktorý je pre mňa 

úplne normálny.“

„It was interesting for me 
to work with senses and 

perception. I just imagined, 
how it can be to live without 

some sense of purpose, 
which is quite normal for 

me.“

Matej Dubiš

Soundtrack wall

D
_

FA STU



Súťažný návrh rieši variabilný mestský 
mobiliár vhodný pre široké spektrum 
užívateľov.

The competition project proposes 
a solution to variable city movables, 
suitable for a wide spectrum of users.

Marek Hrebík

HURBANS BARRACKS AMMBOX

D
_

FA STU

Navrhol informačnú tabuľu pre všetkých 
užívateľov, vybavenú displejom, repro-
duktorom, a hmatovým panelom. 

He designed an information board 
for all users, equipped with a display, 
loudspeaker and a touch panel. 

„Počas práce som rozmýšľal 
nad tým, v akom rozsahu 
prácu dizajnérov určuje 

technológia, ako im pomáha 
pochopiť univerzálnosť.“

„In the course of my work 
I was wondering in which 
extent is the work of the 

designers determined 
by technology, how it 

helps them to understand 
universality.“

Martin Gažo

INFO-BOARD OF CITY TRANSPORT STOP

D
_
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Prioritou autora bolo vytvoriť centrálny 
priestor, aby sa ľudia zastavili a strávili 
v ňom príjemný čas. 

The priority of the author was to create 
a central space for the people to stop 
and spend a pleasant time here. 

„Workshop nám viac otvoril 
oči, že univerzálne navrho-

vanie nie je iba o dodržiavaní 
noriem.“

„The workshop opened our 
eyes more wide, knowing 
that universal designing 

does not mean merely 
keeping the standards.“

Michal Kontšek

bez názvu

A
_

FA STU

V návrhu autorka riešila presmerovanie 
dopravy na jednu stranu námestia, kon-
cept informačného systému prostred-
níctvom amfiteátra, využívala najmä 
vizuálne prvky – vodiace línie, zeleň.

In her project, the author dealt with 
redirection of transportation to one 
side of the square, with the concept of 
an information system by means of an 
amphitheatre, using especially visual 
elements – guiding lines, green.

„Chcela som vytvoriť miesto 
pre oddych, ktoré by spĺňalo 
potreby čo najširšieho okru-

hu užívateľov.“

„I wanted to create a place 
for relaxation, which would 

fulfil the needs of the 
widest possible range of 

users.“

Dušana Karasová

bez názvu

GLA
_

FA STU



V návrhu autori vychádzali z prepojenia 
hlavných bodov v okolí námestia. 

In their design, the authors worked on 
interconnection of the main points in 
the surroundings of the square. 

“Architektúra môže ovplyv-
niť a meniť spoločnosť. 

Princíp navrhovania pre 
všetkých je dôležitý, pretože 

každý človek sa aspoň raz 
v živote stane nejakým spô-

sobom hendikepovaný. ”

“Architecture may influence 
and alter the society. The 
principle of designing is 

important for all, because 
each human being becomes, 

at least once in his life, 
somehow handicapped.”

Katarína Mackovičová
Tatiana Maľáková 
Michal Markusek 

bez názvu 

A
A
A
_

FA STU

V návrhu námestia sa tiahne hudob-
né stĺporadie, prvok, ktorým autori 
reagovali na prirodzené potreby človeka 
využívať svoje zmysly. Vo svojej profesii 
vidia potenciál predovšetkým v širšej 
spolupráci s ďalšími odborníkmi.

In the design of the square, a musical 
colonnade stretches along – an element 
by which the authors responded to 
the natural human necessity to utilize 
one’s senses. In their profession, they 
see a potential especially in wider 
cooperation with other specialists. 

„Chceli sme vytvoriť miesto 
oddychu a rešpektovať čo 
najširší okruh užívateľov.“

„We wanted to create 
a place of relaxation and to 
respect the widest possible 

range of users.“

Anna Kvasniaková
Lenka Marekovičová 

bez názvu

GLA
GLA
_

FA STU



Návrh veľmi komplexne reaguje na zada-
nie súťaže. Prácou na súťažnom projekte 
si autorky intenzívnejšie uvedomili po-
treby užívateľov aj dočasné hendikepy 
ľudí ako niečo, na čo treba myslieť už pri 
navrhovaní.

The design responds to the assignment 
of the competition comprehensively 
indeed. By the work on the competition 
project, the authors perceived more 
intensely the needs of the users, as 
well as the temporary handicaps of 
the people as something that has to 
be considered already in the stage of 
designing.

„Najskôr sme uvažovali 
o funkciách, ktoré chceme 

mať na námestí, potom sme 
riešili formu.“

„First we considered the 
functions we wish to have at 
the square, then we solved 

the form.“

Tatiana Pliešovská
Barbara Sternmüllerová 

bez názvu

GLA
GLA
_

FA STU

Reflexia na potreby užívateľov je už 
integrovaná do ich uvažovania, súťaž 
nebola ich prvá skúsenosť s týmito 
princípmi.

Reflexion to the needs of the users is 
already integrated into their thinking; 
this competition was not their first 
experience with those principles.

„Súťaž je na to, aby sme veci 
navrhli ideálne, v praxi to 

také jednoduché už nie je.“

„A competition is meant for 
us to design things as ideal; 
however, it is not so easy to 

be done in practice.“

Jana Nagyová
Ivan Siláči 

Kollárovo námestie – miesto pre všetkých

A
A
_
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Autor prináša efektný koncept vizuálnej 
identity Hurbanových kasární, ktorý má 
široké spektrum použití pri komunikácii 
s verejnosťou.

The author comes up with an effective 
concept for a visual identity for the 
Hurbanové kasárne. It offers a wide 
range of communication possibilities to 
the public.

„Inšpiroval som sa armá-
dou, keďže ide aj o priestor 

kasární. Armáda používa 
tmavé, zelené farby, maská-
čový vzor. Zaujali ma stužky 

z uniformy z hľadiska grafic-
kého dizajnu.“

„As this is also an area of 
military quarters, I was 

inspired by the army. Army 
uses dark, green colours, 
disruptive pattern. I was 
attracted by the uniform 
ribbons from the point of 
view of graphic design.“

Vojtech Ruman

bez názvu

GD
_

VŠVU / AFAD

Prostredníctvom rôznej výšky osvetlenia 
– horné a spodné – reaguje na potreby 
rôznych užívateľov. 

By means of different heights of 
illumination – upper and lower – it 
responds to the needs of different 
users. 

„Spodné svetlo lampy má 
vytvárať pocit bezpečia, 

osvetľuje chodník a slúži aj 
ako informačný bod.“

„The lamp light from 
underneath should create 

a feeling of safety, it 
illuminates the sidewalk and 

serves as an information 
point.“

Matej Repaský

LAMP
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Autorka navrhuje okrem dizajnu aj
konkrétny materiál: perspex/akrylát.

The author suggests a specific material 
for her design: perspex/acrylate.

„Prístrešok je vytvarovaný 
z jedného materiálu, ktorý je 

rôzne povrchovo upravený 
– priesvitný (bubliny), prie-
hľadný (zvyšok prístrešku); 
bubliny sú rôzne farebné, 

cez deň prepúšťajú svetlo – 
to na zemi vytvára farebné 

plochy.“

„The shelter is made 
of one single material 

with different finishes: 
translucent (bubbles), 

transparent (rest of the 
shelter) The bubbles can be 
also be coloured variously 
and during the day they 

transmit light and project 
coloured areas that freshen 

up the space.“

Alica Ševčíková

BUBBLE

D
_

FA STU

Autor, ktorý je dizajnér, prijal výzvu 
a pustil sa do urbanistického riešenia 
námestia. Riešil predovšetkým problém 
dopravy, aby zmenil fakt, že námestím 
sa v súčasnosti len prechádza.

The author, a designer, accepted the 
challenge and assailed the urbanistic 
solution of the square. First of all, 
he was looking for a solution to the 
problem of transportation, to change 
the fact that the square is at present 
only passed through.

„Najviac ma inšpirovali 
staré fotky námestia, hlav-

ne spodnej časti, z dvad-
siatych rokov 19. storočia. 

Vyžarovala z nich harmónia 
medzi dopravou a chodca-
mi, ľudia neboli obmedzení 

v pohybe po námestí.“

„Most of all, I was inspired 
by old photographs of the 

square, especially of its 
lower part, from the 20’s of 
the 19th century. A harmony 

between the transportation 
and the pedestrians radiated 
from them, people were not 

limited in their movement 
across the square.“

Jakub Soós

bez názvu

D
_
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Námestie rozdelili do zón a priradili im 
rôzne funkcie. Zložitú dopravnú situáciu 
riešili jej presmerovaním na jednu stranu 
námestia.

They split the square into zones and 
assigned them different functions. The 
complex situation of transportation was 
solved by its redirecting to one side of 
the square.

„Myslím si, že v minulosti sa 
navrhovalo podľa jedného 
typu človeka, teraz by sa 

mali zohľadniť potreby čo 
najväčšieho počtu ľudí.“ 

(Alena Vechterová)

„I think the design in 
the past was done with 
reference to one type 

of a person. Nowadays, 
the needs of the largest 

possible number of people 
should be considered.“

(Alena Vechterová)

Alena Vechterová
Aneta Zedníková
Ivana Zrnčíková

bez názvu

A
A
A
_

FA STU

Projekt reaguje predovšetkým na 
potreby najväčšej skupiny užívate-
ľov, ktorú tvoria pracujúci a študujúci 
v okolí námestia, ktorých autorky oslovili 
s anketou. 

The project responds especially to the 
needs of the largest group of users, 
which consists of people working and 
studying in the vicinity of the square, 
being addressed by the public inquiry. 

„Súťaž len podporila náš záu-
jem o dizajn pre všetkých, je 

dôležité prezentovať myš-
lienky univerzálneho navrho-

vania voči verejnosti.“

„The competition only 
sustained our interest in 

design for all. It is important 
to present the ideas of 

universal designing towards 
the public.“

Lucia Uhnáková
Martina Ulrichová 

bez názvu

A
A
_
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Tvarovým riešením reaguje autor na 
prítomnosť inštitúcie zaoberajúcej sa di-
zajnom. Použil recyklovaný materiál a na-
vrhol mobiliár pre rôzne typy užívateľov.

By his shape design, the author responds 
to the presence of an institution dealing 
with design. He used a recyclable 
material and utilization of movables by 
various types of users. 

“Pri hľadaní inšpirácií som 
narazil na nápad využiť spo-

dok plastovej fľaše. Prečo by 
som to nepoužil pre dizajn 
lavičky s piatimi miestami 

na sedenie … A potom som 
začal kresliť.” 

“When seeking inspiration, 
I came across the idea to 

make use of the bottom of 
a plastic bottle. Why not 
to use it for a design of 

a bench with five sitting 
places… and then I started 

drawing.” 

Peter Volárik

RONDI

D
_

FA STU

Autor navrhol vizuálnu identitu budúcej 
kultúrnej inštitúcie, vrátane navádzacie-
ho systému. Riešenie akceptuje rôzno-
rodú povahu kultúrneho centra. Jednot-
livé vrstvy sa môžu využiť aj pre rôzne 
inštitúcie, či aktivity centra. 

The author designed a visual identity of 
the future cultural institution, including 
the navigation system. The solution 
respects the diversified nature of the 
cultural centre. The individual layers may 
be also utilized for various institutions 
or activities of the centre. 

„Vizuálny štýl som založil 
na kumulovaní a prelínaní 
vrstiev. Je čitateľný z ta-
kého uhla, aby pohľad 

človeka smeroval tam, kam 
ho chcem nasmerovať – na 

Hurbanove kasárne a aktivi-
ty v tomto priestore.“

„I based the visual style on 
accumulation and interlacing 
of layers. It is readable from 

such perspective that the 
sight directs the person 

there, where we want him 
to focus it – to Hurbanove 

kasárne and to activities in 
this area.“

Peter Vido

KUMUL

GD
_

VŠVU / AFAD

NÁZOV
↓
KULT → Kultúra, kult niečoho: tanca, spevu divadla umenia...,
             kultové predmety (múzeum dizajnu)
KUMUL → Kumulácia,Umenie → Kultúra

KULTUREUM → Kultúra, múzeum

↑
MODULÁRNE PÍSMO
↓
Písmo tvorí ťažisko celej identity, je zložené z troch vrstiev
ktoré sa navzájom prelínajú. Tieto vrstvy odkazujú na povahu celého
kultúrneho centra, ktoré je zložené tiež z rôznych (obsahových) vrstiev.
Pri tvorbe logotypov sa vrstvy využívajú na odlíšenie jednotlivích častí
ako divadlo, centrum dizajnu, múzeum dizajnu a podobne.

LOGOTYP–ZÁKLADNÉ VARIANTY
↓

← Najmenšia
  veľkosť

↑
Navádzací systém
Tento systém pracuje so smerom ktorím sa 
človek pozerá, nápis je čitatelný len pri 
pohľade smerom na KUMUL, využíva na to princíp
viacerích vrstiev za sebou.

LOGOTYP–ODVODENÉ VARIANTY
↓

IDEA
↓
Myšlienka vizuálu je založená na kumulovaní a prelínaní vrstiev,
ktoré ktoré bude toto kultúrne centrum obsahovať. Logotyp sa skladá
z dvoch primárnych vrstiev: slovo/obraz. Názov obsahuje významové vrstvy,
obraz sa skladá z vrstiev ktoré sa navzájom prelínajú, ich kombinovaním
sa dosahuje pestrosť odkazujúca na predpokladanú pestrú povaha inštitúcie.
V priestorovom vyhotovení počíta s materiálovou rôznorodosťou v exteriéri aj interiéri.

KONŠTRUKCIA PÍSMA
↓

←
Hĺbka naznačuje
vzdialenosť od objektu,
čím je človek bližšie,
tým je hĺbka menšia.

←
navádzací systém na sokloch
ktoré nesú ďalšie informácie

↑
navádzací systém v parku

Peter Vido
Katedra vizuálnej komunikácie

VŠVU
Pedagóg: Ondrej Gavalda
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KULT → Kultúra, kult niečoho: tanca, spevu divadla umenia...,
             kultové predmety (múzeum dizajnu)
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KULTUREUM → Kultúra, múzeum

↑
MODULÁRNE PÍSMO
↓
Písmo tvorí ťažisko celej identity, je zložené z troch vrstiev
ktoré sa navzájom prelínajú. Tieto vrstvy odkazujú na povahu celého
kultúrneho centra, ktoré je zložené tiež z rôznych (obsahových) vrstiev.
Pri tvorbe logotypov sa vrstvy využívajú na odlíšenie jednotlivích častí
ako divadlo, centrum dizajnu, múzeum dizajnu a podobne.

LOGOTYP–ZÁKLADNÉ VARIANTY
↓

← Najmenšia
  veľkosť

↑
Navádzací systém
Tento systém pracuje so smerom ktorím sa 
človek pozerá, nápis je čitatelný len pri 
pohľade smerom na KUMUL, využíva na to princíp
viacerích vrstiev za sebou.

LOGOTYP–ODVODENÉ VARIANTY
↓

IDEA
↓
Myšlienka vizuálu je založená na kumulovaní a prelínaní vrstiev,
ktoré ktoré bude toto kultúrne centrum obsahovať. Logotyp sa skladá
z dvoch primárnych vrstiev: slovo/obraz. Názov obsahuje významové vrstvy,
obraz sa skladá z vrstiev ktoré sa navzájom prelínajú, ich kombinovaním
sa dosahuje pestrosť odkazujúca na predpokladanú pestrú povaha inštitúcie.
V priestorovom vyhotovení počíta s materiálovou rôznorodosťou v exteriéri aj interiéri.

KONŠTRUKCIA PÍSMA
↓

←
Hĺbka naznačuje
vzdialenosť od objektu,
čím je človek bližšie,
tým je hĺbka menšia.

←
navádzací systém na sokloch
ktoré nesú ďalšie informácie

↑
navádzací systém v parku

Peter Vido
Katedra vizuálnej komunikácie
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Súťaž motivovala Ateliér priemyselného 
dizajnu na VŠVU a do súťaže študenti 
tohto ateliéru, pod pedagogickým 
vedením Doc. Ferdinanda Chrenku 
navrhli projekt, ktorý je okrem Kollárov-
ho námestia rozšírený o návrh koncep-
tu využitia Hurbanových kasární ako 
múzea životného štýlu. Návrh formálne 
nesplnil súťažné podmienky, ale svojím 
zaujímavým riešením má svoje miesto 
pri prezentácii výsledkov súťaže. Projekt 
otvoril priestor pre uvažovanie a disku-
siu o využití Hurbanových kasární.

The competition motivated the 
Atelier of Industrial Design at AFAD, 
and the students of this atelier, 
under the pedagogic leadership of 
Doc. Ferdinand Chrenka, proposed 
a project which is, in addition to 
Kollárovo námestie, expanded by a draft 
concept of utilization of Hurbanove 
kasárne as a museum of life style. The 
proposal did not fulfil the terms of the 
competition formally but, due to its 
interesting solution, it has its own place 
at presentation of the competition 
results. The project opened a space for 
consideration and discussion regarding 
the utilization of Hurbanove kasárne.

Kolektív autorov študentov a pedagógov VŠVU Bratislava
Collective team of authors – students and pedagogues of AFAD Bratislava

MÚZEUM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU 
MUSEUM OF LIFE STYLE



Vaško Pavel
FA STU
MULTISENZORICKÁ LAVIČKA

Vechterová Alena
Zedníková Aneta
Zrnčíková IvanA
FA STU
BEZ NÁZVU

Vido Peter
AFAD
KUMUL

Volárik Peter 
FA STU
RONDI

Žoltická Silvia
AFAD
H URBAN PARK

A študent architektúry / architecture student
D študent dizajnu / student of design
GD študent grafického dizajnu / student of graphical design
GLA študent záhradnej a krajinnej architektúry / garden
 and landscape architecture student

Zoznam súťažiacich: 

Bača Marko
Moro Marko
Tencer Matej
AFAD
BEZ NÁZVU

Brozmanová Katarína
FA STU
Design for ALLey chair

Bubáková Zdenka
FA STU
TREE EVOLUTION

Bystriansky Martin
FA STU
Infopanel / Infoboard

Czéreová Lenka 
FA STU
PINPOINT

Čanecký Andrej
Dušička Jakub
AFAD
MUUM

Detko Michal
Dzúriková Alexandra
FA STU
BEZ NÁZVU

Dubiš Matej, designer
FA STU
Soundtrack wall

Gavláková Barbora
AFAD
Dynamický fasádny systém 
HYBAJ

Gažo Matej
Morávek Andrej
Kopin Marián
FA STU
BEZ NÁZVU

Gažo Martin
FA STU
INFO-BOARD OF CITY 
TRANSPORT STOP

Hrebík Marek
HURBANS BARRACKS 
AMMBOX

Karasová Dušana
FA STU
HURBA NOVÉ kasárne

Kontšek Michal
FA STU
BEZ NÁZVU

Kořínková Veronika
AFAD
HURBA NOVÉ kasárne

Kövér Ondrej
FA STU
BEZ NÁZVU

Krchnavá Dagmar
Vričanová Mária
FA STU
BEZ NÁZVU

Kvasniaková Anna
Marekovičová Lenka
FA STU
BEZ NÁZVU

Lajčáková Katarína
FA STU
ALLin 

Mackovičová Katarína
Maľáková Tatiana
Markusek Michal
FA STU
BEZ NÁZVU

Nagyová Jana 
Siláči Ivan
FA STU
KOLLÁROVO NÁMESTIE – 
miesto pre všetkých

Okuliarová Jaroslava
Tímea Töröková
FA STU
BEZ NÁZVU

Palečková Ivana
AFAD
design museum

Pecho Juraj
AFAD

Pliešovská Tatiana
Sternmüllerová Barbara
FA STU
BEZ NÁZVU

Porubský Peter
FA STU
BEZ NÁZVU

Repaský Matej
FA STU
LAMP

Ruman Vojtech
AFAD

Soós Jakub
FA STU
BEZ NÁZVU

Ševčíková Alica
FA STU
BUBBLE

Škulec Lukáš
AFAD
ARTWAY MUSEUM

Tvarožková Lucia
Ulrichová Lucia
FA STU
BEZ NÁZVU

Uhnáková Lucia
Ulrichová Martina
FA STU
BEZ NÁZVU



COMPETING FOR ALL
public space Kollárovo square

„ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU“ – Kollárovo 
námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove 
kasárne – súťaž
/ „ARCHITECTURE AND DESIGN OF PUBLIC SPACE“ – Kollárovo 
námestie, in succession to the future cultural centre ‘Hurbanove 
kasárne’ – competition

Poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na realizícii súťaže, 
výstavy v Bratislave a na Medzinárodnom bienále dizajnu v Saint-
Étienne vo Francúzsku, na príprave katalógu a tiež súťažiacim 
a pedagógom. 
/ Acknowledgements to all who participated in realization 
of the competition, of the exhibition in Bratislava and at the 
International Design Biennial in Saint-Etienne, France; in pre-
paration of the catalogue, as well as to the competitors and 
pedagogues. 
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vysoká škola 
výtvarných umení

academy of fine arts

and design

ochranná zóna logotypu 2
safe zone of the logotype

vonkajší konštrukčný priestor  je ochrannou zónou logotypu
Do tohto priestoru nie je dovolené zasahovať žiadnou typografiou alebo inými grafickými figúrami (logá, logotypy atď.)!

The outer construction space is the safe zone of the logotype
usage of the any typography or other graphic figures (logos, logotypes etc.) within the safe zone is strictly forbidden!

pozitívna aplikácia

positive application
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