ELEKTRÁRÒA
PIEŠŤANY
Nové využitie Mestskej elektrárne v Piešśanoch
Bratislava, 5.2.2009

Vo štvrtok, 5.2.2009, boli v bratislavskej design factory vyhlásené výsledky študentskej architektonickej súśaže
ELEKTRÁRÒA PIEŠŤANY – Nové využitie historickej pamiatky, Mestskej elektrárne v Piešśanoch. Do súśaže sa zapojilo 24 študentov Fakulty
architektúry STU v Bratislave. Víśazom sa stal autorský kolektív Michal Ganobjak a Vladimír Hain. Zároveò bola otvorená rovnomenná výstava
dokumentujúca celú súśaž, ktorá potrvá v design factory do 10.2.2009.
Študentskú architektonickú súśaž ELEKTRÁRÒA PIEŠŤANY vyhlásila dòa 30. septembra 2008 spoloènosś
Západoslovenská energetika, a.s. (ZSE, a.s.) v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave (FA STU) a design factory, o.z. Predmetom
súśaže bolo vytvorenie ideového návrhu pre nové využitie kultúrnej pamiatky Mestskej elektrárne Piešśany z roku 1906 a jej pri¾ahlého areálu.
Pod¾a zámerov vlastníka objektu a budúceho hlavného investora rekonštrukcie, ZSE, a.s., má zrekonštruovaný priestor slúžiś najmä deśom
a mládeži k hravej forme uvažovania o kolobehu energie v prírode a v živote ¾udí. „Po viac ako polstoroèí ticha máme ambíciu odkliaś toto
pekné miesto pre deti a ich hru - hru myšlienok a nápadov o tom, ako energiu využívaś racionálne.“ uviedol Ján Orlovský, hovorca ZSE, a.s.
Príkladná spolupráca so zástupcami mesta Piešśany otvára možnosti na širšie využitie pamiatky ako kultúrno-spoloèenského stánku so stálou
expozíciou technického múzea o histórii výroby a rozvodu elektrickej energie, èi miesta komorných výstav a koncertov.

Priebeh súśaže

Ohlas medzi študentmi architektúry príjemne prekvapil – k 10. októbru 2008 sa do súśaže prihlásilo 61 študentov v 38 riešite¾ských kolektívoch.
Svoje návrhy nakoniec odovzdalo 13 kolektívov (spolu 24 študentov). Každý z nich mohol spolupracovaś s konzultantom – pedagógom.
Študenti mimo vyuèovacieho procesu FA STU mali k dispozícii externý ateliér. V priebehu októbra navštívili priamo objekt v Piešśanoch
a mohli si vypoèuś nieko¾ko prednášok v design factory (o histórii priemyselných stavieb na Slovensku a samotnej mestskej elektrárne
Piešśany, Ing. arch. Vladimír Husák, CSc., o histórii miesta, výroby a rozvodu elektriny, Ing. ¼ubomír Streicher aj o interaktívnom spôsobe výuky
pod¾a vzoru zahranièných centier „Hands on sciences“, Július Rosa).

Hodnotenie a práca poroty

Hodnotiaca komisia sa stretla dòa 23.1.2009 v design factory v zložení: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
(FA STU, predseda poroty), Ing. arch. Jana Vítková (MÚ Piešśany), PaedDr. Ján Orlovský a Ing. Gizela Szilágyiová (ZSE, a.s.),
Július Rosa (Slovenské národné múzeum), Ing. arch. Martin Paško (design factory, o.z.),
doc. Ing. arch. Ján Ilkoviè, PhD (FA STU), Jana Šulcová, PhDr. (Pamiatkový ústav SR) a prof. Ing. arch. Helena Zemánková (FA VUT Brno).
Porota hodnotila 13 odovzdaných projektov pod¾a nasledovných kritérií: komplexná architektonická kvalita ideového návrhu, kvalita
navrhovaného riešenia z poh¾adu pamiatkovej ochrany, kvalita navrhovaného riešenia v urbanistickom kontexte, reálnosś a realizovate¾nosś
navrhovaného riešenia, ekologická a energetická udržate¾nosś navrhovaného riešenia.

Ako najkomplexnejšie riešenie priestoru a objektov areálu v každom oh¾ade porota hodnotila súśažný návrh autorskej dvojice Michal Ganobjak
a Vladimír Hain, ktorá získala 1. miesto a finanènú odmenu 1 000 EUR (odborný konzultant: doc. Ing. arch. Eva Krá¾ová, PhD.).
2. miesto a finanènú odmenu 700 EUR získala autorka Mária Flórová (odborný konzultant: Ing. arch. Pavol Paulíny) a na 3. mieste s odmenou
350 EUR skonèil autorský kolektív Bc. Tomáš Hubinský, Bc. Filip Krump a Bc. Ján Legény (v spolupráci s Bc. Dušanom Kolenkášom). Porota
udelila aj èestné uznanie so zvláštnou finanènou odmenou 175 EUR návrhu Simony Krèmárekovej a Lukáša Kloknera
(odborný konzultant: doc. Ing. arch. Eva Krá¾ová, PhD.).

Výstava

Spolu s vyhlásením výsledkov bola otvorená výstava ELEKTRÁRÒA PIEŠŤANY, ktorá predstavuje všetky súśažné návrhy i súèasnoś a históriu
objektu elektrárne. Výstava je v design factory otvorená denne od 10.00 do 18.00 a potrvá do 10.2.2009. Neskôr bude reinštalovaná
v priestoroch FA STU a v Piešśanoch.

Obecná dieslová elektráreò v Piešśanoch

Bývalá obecná dieslová elektráreò sa nachádza na Staniènej ulici v Piešśanoch.
“Kultúrna pamiatka. Budovu postavenú pod¾a anonymného projektu, odovzdali do užívania v roku 1906. Jej charakteristickým exteriérovým
znakom je tehlové, režné murivo, skladobné možnosti lícovej tehly sú zúroèené v plastickej výzdobe fasád, kde predovšetkým
rímsové partie ponúkajú pestrú vzorkovnicu skladieb v podobe zuborezov, rozmanitých výstupkov èi iných ozdôb. Pozoruhodným vnútorným
priestorom bola ve¾ká hala s galériou, vybavená dômyselným strojovým a prístrojovým inventárom. Táto významná technická pamiatka,
ktorá prestala plniś pôvodné poslanie je priam predurèená na využitie pre kultúrne ciele.“
Prevzaté z web portálu Piešśanského informaèného centra
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