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Tvorivosť v procese prezentácie 
architektonického dedičstva 

 
Ing. arch. Silvia Petrášová 

Fakulta architektúry STU v Bratislave 

Abstrakt 
V odborných kruhoch v oblasti architektúry rezonuje otázka, do akej miery je 

práca architekta pri obnove architektonickej pamiatky tvorivá, či je vôbec nutné, aby 
túto funkciu zastával architekt. Zároveň dochádza ku konfliktu medzi ochranou 
pamiatok a  novou tvorbou, keď nie je historické prostredie chápané ako potenciál, 
ale ako problém. Dôvodom je nedostatočná kultúrna identita a kríza vzťahov medzi 
konzumnou spoločnosťou a duchovnými hodnotami. Kvalitná prezentácia 
architektonického dedičstva je predpokladom pozitívnej zmeny. 
 

1      Architektonické dedičstvo a jeho prezentácia 
„Architektonická pamiatka je dokladom tvorivej činnosti človeka, zameranej na 

organizáciu a tvorbu životného prostredia hmotnými, technickými a umeleckými 
prostriedkami. Priestorové (int. a ext.) vnímanie  odlišuje architektonický výtvor od 
iných umeleckých diel.“ 84 

Architektonické pamiatky spolu možno nazvať architektonické dedičstvo – je 
súčasťou kultúrneho dedičstva. 

Hlavným cieľom ochrany pamiatok85 je uchovať a prezentovať architektonické 
dedičstvo (ďalej PAD). PAD je najdôležitejšia z hľadiska kontinuity kultúrnej 
a národnej identity, preto by nemala byť podceňovaná.  

2 Proces PAD 
Rámcovo je proces PAD definovaný zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane 

pamiatkového fondu.  

                                                 
84 Gregorová, Jana a kol.: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava, STU 2003. ISBN 80-
227-1837-8 s. 14 
85 zákon č. 49/2002 Z. z. O ochrane pamiatkového fondu používa pojem „ochrana pamiatkového 
fondu“ (ochrana pamiatok) ako ekvivalent termínu „pamiatková starostlivosť“ pôvodne používaného 
v československom pamiatkovom zákone č. 27/1987 Z. z. O štátnej pamiatkovej starostlivosti (v SR 
platnom do roku 2002) 
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Schéma č. 1: Proces prezentácie architektonického dedičstva – inštitúcie a legislatíva  

Ako začiatok procesu PAD možno označiť konanie o jej vyhlásenie za kultúrnu 
pamiatku a koniec zrušenie tohto vyhlásenia (napr. z dôvodu straty pamiatkovej 
hodnoty). Zánik hmotnej substancie pamiatky nemusí byť koncom jej prezentácie. 
Možno ho rozdeliť na niekoľko fáz: 
1. fáza príprav: výskumy, prieskumy, rozbory, posudky 

interpretácia výskumov 
2. fáza návrhu: návrh pamiatkovej obnovy a prezentácie 

projekt 
3. fáza realizácie  
4. fáza prezentácie  

Príspevok sa bude ďalej venovať 1. a 2. fáze procesu, lebo pri hľadaní vhodnej 
metódy obnovy a jej následnej aplikácii na konkrétnu architektonickú pamiatku možno 
ťažiskovo hovoriť o tvorivosti v procese PAD. 

 
Schéma č. 2: Profesie v procese PAD  

 
Osoby vstupujúce do procesu PAD musia mať odbornú spôsobilosť na 

vykonávanie príslušných činností, sú zástupcami konkrétnych profesií (schéma č. 2). 
Potreba ich interdisciplinárnej spolupráce si vyžaduje koordinátora.  
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Hypotéza: Ak máme ambíciu prezentovať architektonickú pamiatku ako 
architektonický produkt, je nutné, aby bol koordinátorom obnovy architekt. Ak ju 
máme ambíciu prezentovať ako exponát, nie je nutné, aby bol koordinátorom obnovy 
architekt. 

3 Tvorivosť  
Tvorivosť je daná stupňom tvorivosti a štýlom tvorivosti – kognitívnym štýlom. 

Kognitívny štýl je spôsob, akým človek spracováva informácie.  
Kirton definoval dva kognitívne štýly: adaptívny a inovatívny. Človek môže mať 

oba, ale vždy preferuje práve jeden. Majú rovnakú úroveň tvorivého potenciálu a sú 
nevyhnutné pre rast a rozvoj spoločnosti86:  
adaptívny kognitívny štýl – Človek s týmto štýlom myslenia hľadá osvedčené riešenia 
problémov, preferuje maximálnu kontinuitu a stabilitu. Chce „robiť veci lepšie“. 
inovatívny kognitívny štýl – Človek s týmto štýlom myslenia objavuje problémy a cesty 
k riešeniu. Má malú úctu k vlastnej minulosti, problémy s pravidlami a nikdy o sebe 
nepochybuje. Chce „robiť veci inak“. 

Vychádzajúc z Kirtonovej teórie sa ponúka nasledovná úvaha: Architekti 
produkujúci nové trendy sú viac nositeľmi inovatívneho štýlu myslenia, architekti 
pracujúci s architektonickým dedičstvom sú viac nositeľmi adaptívneho štýlu 
myslenia. Pri PAD ale rozoznávame synteticko-rekonštrukčný a analyticko-
modernistický princíp, preto je možné nájsť tu uplatnenie pre oba štýly myslenia - 
dokonca je možné tvrdiť, že PAD si ich pre dosiahnutie kultúrnej kontinuity oba 
vyžaduje. 

Rhodes pomenoval štyri prvky, z ktorých každý je samostatný, ale spolu tvoria 
celok významu pojmu tvorivosť: osoba, proces, produkt, prostredie. 

 
Schéma č. 3: Aplikácia Rhodesovej teórie tvorivosti na PAD (vlastná interpretácia) 

                                                 
86 spracované podľa: M1 Creativity. Creative Thinking for business problems.  
dostupné na (jan. 2013): http://www.m1creativity.co.uk/kirton-adaptor-innovator.html  
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Všetky profesie vstupujúce do PAD vo svojich tvorivých procesoch získavajú 
čiastkové produkty, ktoré koordinátor používa ako vstupné informácie celkového 
tvorivého procesu. 

Prostredie tvorivosti je vo fáze príprav viac vedecké, vo fáze návrhu viac 
umelecké. Ich kvalita závisí od konkrétneho prípadu PAD. 

Ťažiskové pozície  v procese PAD sú metodik - autor návrhu pamiatkovej obnovy, 
alebo pracovník KPÚ a projektant87 - autor projektu. Tvoria prevodový mechanizmus 
medzi exaktnými výstupmi skúmania architektonickej pamiatky a jej budúcou 
prezentáciou. 

4 Metodik 
„Metodik výskumník“ - autor architektonicko-historického výskumu, definuje 

pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky, ktoré sú nevyhnutným predpokladom 
stanovenia presnej metodiky ochrany. Ak sa výskum vykonal ako príprava obnovy, 
jeho nevyhnutnou súčasťou je návrh obnovy, ochrany a prezentácie, ktorý obsahuje 
základnú filozofiu a stratégiu akéhokoľvek ďalšieho zaobchádzania s pamiatkou. 
K ďalším záležitostiam plánovanej obnovy, ktoré priamo a bezprostredne nesúvisia 
s výskumom ani s jeho výsledkami (napr. prístavba) sa návrh vyjadruje iba z hľadiska 
zachovania pamiatkových hodnôt a rešpektovania predmetu ochrany88. Vzniká tak 
priestor, v ktorom majú možnosť naplno sa prejaviť schopnosti a talent architektov. 

Krajské pamiatkové úrady disponujú odbornými radcami – „metodikmi úradníkmi“, 
ktorí s architektmi projekty konzultujú a vedú ich tak k získaniu kladného stanoviska 
k žiadosti o rozhodnutie o zámere obnovy, na základe ktorého vydáva svoje 
rozhodnutie stavebný úrad.  

5 Architekt 
Architekt vstupujúci do historického prostredia sa stretáva so špecifickými  

situáciami, ktoré nie je možné riešiť šablónovito. 
Determinanty tvorivého prístupu architekta k prezentácii architektonického 

dedičstva sú: 
stav zachovania originálu NKP (schéma č. 4) 
metóda obnovy originálu NKP: konzervácia, rekonštrukcia, analytická prezentácia,... 

                                                 
87 Podľa osobitného predpisu (§32 zákona o ochrane pamiatkového fondu) môže projektovú 
dokumentáciu nehnuteľnosti v pamiatkovom území spracovať fyzická osoba autorizovaná podľa 
Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení zákona č. 236/2000 Z.z. V príspevku je projektant z dôvodu vzniku príspevku na pôde fakulty 
architektúry špecifikovaný ako architekt. 
88 spracované podľa: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky: Usmernenie Pamiatkového úradu SR pre 
spracovávanie dokumentácie pamiatkového architektonicko-historického výskumu. dostupné na (máj 
2013): http://www.pamiatky.sk/content/data/obrazky/File/pamiatkovy_vyskum/arch_histor.pdf 
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Schéma č. 4: Stavy zachovania originálu NKP (vlastné rozdelenie) 

Výsledkom tvorivého procesu architekta je návrh - produkt, ktorý obsahuje zložky: 
materiál – vo vzťahu k originálu NKP môže byť tradičný, alebo nový 
kompozícia – vo vzťahu k originálu NKP môže byť tradičná, alebo nová 

Kombináciou kvalít týchto zložiek je možné definovať štyri možné tvorivé prístupy 
architekta k obnove pamiatky: 
1. použitie tradičného materiálu v tradičnej kompozícii 
2. použitie tradičného materiálu v novej kompozícii 
3. použitie nového materiálu v tradičnej kompozícii 
4. použitie nového materiálu v novej kompozícii 

Výber vhodného prístupu je daný vzdelaním, skúsenosťami a estetickým cítením 
architekta, koriguje ho odborný radca príslušného krajského pamiatkového úradu.  

Otázku vzdelania architekta pre tvorbu v historickom prostredí popisuje architekt 
Václav Girsa nasledovne: „Požiadavka na účasť architekta ako garanta tvorivej 
a koordinačnej zložky kvalitnej obnovy historického stavebného diela neznamená, že 
každý architekt má morálne právo zasahovať do pamiatky. To by malo byť vyhradené 
len tomu, kto spĺňa podmienku kvalifikácie „architekta pamiatkára“, ktorú tvorí okrem 
vzdelania a skúseností aj talent, altruizmus, pokora a vedomie vyššej zodpovednosti. 
Starostlivosť o umelecký odkaz minulosti je nemysliteľná, ak chýba hlboká znalosť 
zdedených hodnôt, vzťah k nim a schopnosť ústretovej odborovej a medziodborovej 
spolupráce.“ 89  

Vysokoškolské vzdelanie projektanta je v súčasnosti možné získať na troch 
školách. Ateliérovú tvorbu z oblasti obnovy pamiatok však zabezpečuje len jedna 
z nich.  

Dokument Zámery a ciele ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 202190 
analyzuje súčasný stav ochrany pamiatok, kde vidí ako jednu zo slabých stránok 

                                                 
89 preklad z: Girsa, Václav a Hanzl, Miloslav: Typologie obnovy. ČVUT, Praha, 2011. ISBN 978-80-01-
04770-5 s. 56 
90 Zámery a ciele ochrany pamiatkového fondu v SR do roku 2021. prístupné na (jan. 2013):  
http://www.1snsc.sk/clanok-0-2555/Zamery_a_ciele_ochrany_pamiatkoveho_fondu_v_SR_ 
do_roku_2021.html  
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práve nedostatočnú odbornú úroveň a špecializáciu projektantov. Riešenie vidí vo 
vytvorení postgraduálneho štúdia pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva. Tomu by 
malo predchádzať stanovenie povinnosti absolvovať toto štúdium pre projektovanie 
obnovy pamiatok inštitúciou, ktorá vydáva oprávnenie na projektovú činnosť – 
v prípade architektov je to Slovenská komora architektov. Tá však toto riešenie 
nepodporuje. 

6 Záver 
Ak je snaha o pozitívny posun v procese PAD, ako kľúčové sa javia pojmy 

špecializácia, interdisciplinárna spolupráca, koordinácia.  
Špecializácia by mala byť požadovaná tak na strane architekta, ako aj na strane 

metodika. Už Prof. Ing. arch. V. Krch rozviedol v diskusnom príspevku k referátu 
o architektúre a staviteľstve z hľadiska vývoja a perspektívnych potrieb v roku 1959 
potrebu ešte špecializovanejšej výchovy poslucháčov architektúry a stavebníctva, 
pričom sa nesmie oslabiť komplexnosť výchovy91. Architekt A. Fiala považoval 
špecializáciu výskumníkov za cestu k čo najlepšiemu poznaniu pamiatky ako 
predpokladu jej správnej prezentácie, preto počas svojho pôsobenia v štátnych 
pamiatkových inštitúciách postavil tím špecialistov na konkrétne typologické druhy. 
Dôraz kládol na talent a schopnosti, nie na typ vzdelania. Niektorí z nich sú stále 
v praxi a vychovali ďalších nasledovníkov. Iní výskumníci sa prirodzene vyprofilovali 
sami. Nijaká inštitúcia ani zákon však špecializáciu výskumníkov nevyžaduje. Pre 
funkciu jednotlivých KPÚ je v súčasnej dobe špecializácia odborných radcov tiež 
považovaná za nereálnu.  

Interdisciplinárna spolupráca je tímovou prácou. Má svoje potenciály aj riziká, ale 
pri takej komplexnej problematike, akou je PAD, je nevyhnutnosťou. Dôležité je 
zloženie tímu po profesijnej aj ľudskej stránke, jeho schopnosť ísť za spoločným 
cieľom, komunikovať, vytvárať alternatívy, nepresadzovať vlastné záujmy a byť 
sebakritický. To dáva predpoklad tvorivého procesu s pozitívnym výsledkom.  

Koordinácia procesu PAD by mala byť vychádzajúc z komplexnosti vzdelania 
všetkých profesií vecou architekta – v jeho vzdelaní sa stretávajú technická, funkčná 
aj umelecká zložka architektonického diela. Nemusí to však byť nevyhnutnosťou. 
V záujme optimálnej PAD nie je rozhodujúce, či to bude architekt, alebo ktorýkoľvek 
vzdelaný človek.   

Napriek zložitým podmienkam sa v dnešnej dobe nájdu realizácie PAD, pri 
ktorých prebehol proces ideálne. Je ale otázkou, či máme dúfať, že stále nejaké 
budú, alebo cielene prispejeme k tomu, aby ich bolo čo najviac... 

                                                 
91 spracované podľa: kolektív autorov: O vedeckých problémoch architektúry. Vydavateľstvo SAV, 
Bratislava, 1959. s.54  


