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14.  ROČNÍK OCENENIA VÝZNAMNÝCH OSOBNOST Í

Kategória Architektúra
Architektúra ako samostatná kategória bola zara-

dená medzi ocenenia Krištáľové krídlo pred štyrmi
rokmi. Prvým nositeľom ocenenia v tejto kategórii je
architekt Ivan Matušík, druhým je dvojica Martin
Kusý a Pavol Paňák a tretím architekt Ľubomír
Závodný. A práve Pavla Paňáka a Ľubomíra Závod-
ného pozvala pani Mária Vaškovičová aj do toho-
ročnej odbornej poroty. Ľubomíra Závodného ako
predsedu a Pavla Paňáka ako člena poroty. Toho-
ročnú porotu okrem nich tvorili ešte prof. akad arch.

Ing. arch. Ján M. Bahna, prezident Spolku architek-
tov Slovensko, Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.,
konateľka a šéfredaktorka Vydavateľstva EURO-
STAV a architekt Iľja Skoček ml. 

Odborná porota sa na svojom zasadnutí dňa
10.11. 2010 zhodla, že na cenu Krištáľové krídlo
nominuje architektov Andreja Alexyho a Viktora
Šabíka a režiséra Ladislava Kaboša.

Aktuálne informácie o Krištáľovom krídle 
nájdete na www.kristalovekridlo.sk

16. januára 2011 večer sa v novej budove Opery a baletu Slovenského národného divadla
v Bratislave uskutoční slávnostný galavečer vyhlasovania najvýznamnejších osobností Slovenska za
rok 2010 Krištáľové krídlo. Krištáľové krídlo je významnou aktivitou, ktorej zakladateľkou je Ing. Mária
Vaškovičová a ktorej cieľom je zviditeľnenie významných osobností a ich počinov z oblasti divadla
a filmu, medicíny a vedy, publicistiky, hospodárstva, výtvarného umenia, architektúry a hudby.
Cena Krištáľové krídlo je odovzdávaná aj ako Mimoriadna cena za celoživotné dielo.

N O M I N Á C I E  V  K A T E G Ó R I I  A R C H I T E K T Ú R A

Andrej Alexy

Patrí k mladšej
generácií sloven-
ských architektov.
Vlastní architekto-
nickú kanceláriu
ALEXY & ALEXY 
a pôsobí aj na
Fakulte architektú-
ry STU v Bratisla-
ve. Medzi jeho najznámejšie realizá-
cie patrí Polyfunkčný dom Kráter na
Vysokej ul. v Bratislave (spolu s R.
Hájekom), za ktorý získali v roku 1998
Cenu ARCH a nomináciu na Cenu
Mies van der Rohe, Polyfunkčný dom
Mondrian v Bratislave-Ružinov (spolu
s A. Klimkovou), Bytový dom Black &
White v Bratislave (spolu s A. Klimko-
vou), administratívno-výrobná hala
ETIS Slovakia vo Vrakuni, a ďalšie. 

Na ocenenie Krištáľové krídlo bol
nominovaný najmä za architektonické
diela realizované v roku 2010 (poly-
funkčný komplex Račany Bianco
v Bratislave (spolu s A. Klimkovou),
Nákupno-zábavné centrum Galéria
Mlyny v Nitre (spolu s P. Kollárom a R.
Vrankom). 

Viktor Šabík

Patrí tiež k mlad-
šej generácii archi-
tektov a pôsobí naj-
mä v Nitre a okolí. Je
spoluzakladateľom
združenia architek-
tov BARAK architek-
ti, ktorý pod jeho ve-
dením uspel vo via-
cerých verejných alebo vyzvaných archi-
tektonických súťažiach.. K jeho najús-
pešnejším realizáciám patria Prezentá-
cia archeologických nálezov v kazema-
tách nitrianskeho hradu, ktorá bola oce-
nená Cenou CE.ZA.AR 2007 v kategórii
Interiér, Kaštieľ v Mojmírovciach, Mest-
ská športová hala v Nitre, za ktorú získal
v roku 2008 nominácie na Cenu ARCH,
Cenu CE.ZA.AR a Cenu Mies van der
Rohe. K úspešným realizáciám patrí aj
budova Cheese house v Nitre. 

Na cenu Krištáľové krídlo bol nomino-
vaný za rekonštrukciu vstupných pries-
torov Starého divadla v Nitre, za dostav-
bu areálu základnej školy na Tulipáno-
vej ul.  a nový hotel Mikado v Nitre. 

Ladislav Kaboš

Režisér a scená-
rista, ktorý sa ve-
nuje dokumentár-
nej tvorbe aj v ob-
lasti architektúry.
Za vytvorenie do-
kumentárneho fil-
mu Moderná ar-
chitektúra na Slo-
vensku, ktorý bol vyrobený pre Sloven-
skú televíziu a stretol sa s pozitívnym
hodnotením odbornej a širšej kultúr-
nej verejnosti, získal minulý rok Cenu
prof. Martina Kusého. Za tento film zís-
kal aj ďalšie ocenenia, ako napr. Igric
2009 za filmovú a televíznu dokumen-
tárnu tvorbu - Cena Slovenského filmo-
vého zväzu, Únie slovenských filmo-
vých tvorcov a Literárneho fondu atď. 

Na ocenenie Krištáľové krídlo 2010
bol nominovaný za nový dokumentár-
ny film o architektovi slovenského
pôvodu Ladislavovi Hudecovi, ktorý
mal svetovú premiéru v slovenskom
pavilóne počas svetovej výstavy EXPO
2010 v Šanghaii. 


