
Milý Jozef, 
 
pripadla mi veľká česť rozlúčiť sa s Tebou v mene našej architektonickej obce. V mene Spolku architektov 
Slovenska i Slovenskej komory architektov, ktorých si bol dlhoročným členom.  
Ale hlavne v mene architektúry, ktorej si zasvätil  celý svoj profesionálny život. 
 
Tvoja architektonická tvorba je veľmi rozsiahla a rôznoobrazná. Jej krásnou antológiou je katalóg k výstave z roku 
2009, kedy Ti prezídium SAS za celoživotnú architektonickú činnosť udelilo Cenu Emila Belluša. 
 
Október roku 1994 sme spolu v šestici architektov strávili na výlete za architektúrou Ameriky. Dobre sme sa bavili, 
keď sme pre uspokojenie našich hostiteľov aj nad nie zrovna vydarenými architektonickými počinmi nadšene 
vykrikovali „so marvellous, so beautyfull!“ 
Za tých 11 dní - zblížení aj presunmi autom po nekonečných amerických highways - som mal možnosť spoznať 
ťa ako prísneho hodnotiteľa, ale aj dojatého obdivovateľa skutočnej architektonickej krásy.  
Mal si takmer 60, ja 30. Generačný rozdiel. Avšak vôbec si nám mladším, nedal pocítiť výsosť nedotknuteľnej 
autority. Naopak, pri rozhovoroch z Tvojich očí presvitala akási hravosť a milota nadhľadu človeka, ktorý už mal 
dlhé roky architektonickej praxe za sebou, ale stále ním šil mladícky záujem o novoty. Vtedy som tú iskru 
v Tvojich očiach ešte nevedel dešifrovať. Dnes si myslím, že to bude zrejme tou povestnou zmesou 
nekompromisnej valašskej tvrdosti, tak skúpej na okázalé prejavy náklonnosti a širokého srdca, ktoré však po 
prekonaní kritického prahu citlivosti vie vybuchnúť do exaltovaného návalu emócií. Tých, bez ktorých nevznikne 
ani nadčasová architektúra. Taká, aká vznikla, keď ste v roku 1965 s kolegom Čurillom vyhrali súťaž na areál 
Slovenskej televízie v Mlynskej doline.  
Práve cez túto stavbu som mal možnosť do detailu spoznať tvoje dielo a tvoju osobnosť architekta-profesionála. 
Bolo to dva roky pred našou americkou anabázou, keď sme na základe súťaže na vstupné priestory a oplotenie 
areálu, následne na modernizáciu vysielacích pracovísk v Mlynskej doline mali možnosť nazrieť do jej 
najtajnejších útrob. Cez pôvodnú projektovú dokumentáciu sme spoznávali koncept stavby, rozdelenie na 
výškovú časť, horizontálnu základňu technologických pracovísk a spravodajstva až po vysielacie a nahrávacie 
štúdiá. Doteraz som fascinovaný, s akou technickou bravúrou pri zachovaní umeleckej kvality je každý segment 
tohto rozsiahleho komplexu navrhnutý. Vysoká administratívna veža BTP okrem toho, že bola svojho času 
najvyššou budovou v Československu, je komponovaná s mimoriadnou eleganciou v základnej proporcii, aj 
v tektonike priečelí,  zavŕšenej  korunou reštaurácie. Takmer nebadateľný, ale premyslený detail riešenia stále 
otvorených požiarnych dverí svedčí o tom, že autorovi nebola ľahostajná ani takáto, pre mnohých iných 
nepodstatná záležitosť. Veľmi dômyselne, priam s antickým zmyslom pre prirodzenú technickú kvalitu je 
vyriešená distribúcia vzduchu pre akusticky náročné štúdiá. To všetko na pozadí elegantných línií, proporcií 
a stále prítomným zmyslom pre mierku urbanistického celku aj interiérového detailu.  
A tak, ako vtedy v polohe mladého ambiciózneho architekta som cítil veľký rešpekt pred dielom majstra, dnes v 
prizme môjho profesionálneho života pociťujem ešte väčšiu úctu ku skĺbeniu tvorivého a technického umu, ktoré 
si, Jozef, na tejto stavbe predviedol. 
 
Toto, ako si sám povedal „zasnúbenie“ s televíziou si síce vyžiadalo 15 rokov lopoty v jednej téme, ale pre 
spoločnosť si  vytvoril dielo, ktoré jej môže prinášať úžitok a pocit krásy ešte dlhé roky. O potenciáli  tejto stavby 
totiž niet pochybností, ďaleko pochybnejšia je schopnosť spoločnosti tieto kvality pochopiť a dlhodobo využívať. 
Verím, že na rozdiel od mnohých iných stavieb, pre ktoré je ďalším krokom pri aktuálnom nevyužití ich asanácia, 
areál televízie postretne iný osud. Najmä, ak pred časom neúspešná snaha premiestniť sídlo verejnoprávnej 
RTVS do nových lokalít nakoniec potvrdila kvalitu a adaptabilitu pôvodnej stavby pre moderné  postupy televíznej 
práce i nové kapacity. 
A že nedopadne rovnako, ako Tvoj ďalší majsterštuk - Telekomunikačná budova a Pošta v Žiline, kde z priam 
corbusierovsky čistej formy s unikátnym konštrukčným riešením vznikla nedávnou prestavbou generická nič 
nehovoriaca kancelárska budova bez duše. 
 
Spoločenské zmeny roku 1989 Ťa zastihli na prahu 55-ťky. Vtedy už architekt disponuje mnohorakou 
skúsenosťou na profesnom poli, dokonca mnohých aj prepadne myšlienka na ústup z pozícií. To však rozhodne 
nebol tvoj prípad, naopak s novou vervou sa púšťaš do práce v nových podmienkach reality, kedy bolo treba 
okrem iných novôt napríklad aj konvertovať z pauzáku na počítače. 
 
Nepochybujem, že Tvoje pracovné vyťaženie a zanietenie vyžadovalo veľa pochopenia a tolerancie od 
najbližších. Bol si však z tých šťastných, ktorí žili architektúrou aj v rámci najbližšieho rodinného spoločenstva, 
schopného prejaviť viac pochopenia. Najmä ak sa koncom 90-tych rokov do aktívnej spolupráce vášho týmu 
zapojila aj dcéra Petra. Veď aj toho ostatného 26. mája si s Petrou dohadoval ďalšie kroky novej akcie.  
Vitálny, plný chuti do práce. 
 
Odišiel si v stoji. 
Teraz si už môžeš prisadnúť – tam hore na náš architektonický Olymp. Tvoji učitelia Belluš, Koula, Hruška, Piffl , 
Karfík - už čakajú. Tvrdo racionálneho, ale citlivého a krásne spievajúceho chlapca z valašských lúk si k sebe isto 
radi pripozvú. 
 
 
Zbohom 


