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„Architektúra je pre mňa tvorbou priestoru. Mierkou 
priestoru je človek a jeho vnemy. Pre mňa nie je roz-
diel medzi urbanizmom a architektúrou. Sú len úlo-
hy rozmerovo a podrobnosťou rozdielne. Architektúra 
je priestor, ktorý je vymedzený hmotou. Prioritou je 
komponovať priestor. Hmota domu je prostriedok – 
materiál k  vymedzeniu priestoru. Myslím, že toto je 
podstata architektonickej tvorby.“ Prof. Jan Bočan1

Zastupiteľský úrad ako architektúra diplomacie je 
prostredím, kde sa občan cudzieho štátu má mož-
nosť prvýkrát oboznámiť s inou krajinou, s iným štá-
tom. Vníma inú kultúrnu vyspelosť a  identitu, iný 
civilizačný stupeň a charakter, oboznamuje sa s jed-
naním a mentalitou ľudí druhej krajiny. Zastupiteľ-
ské úrady v kontexte dejinného vývoja Slovenska sú 
menej prebádaným a  preskúmaným typologickým 
druhom, ktorého vývoj možno datovať od vzniku 
Československého štátu v  roku 1918. Táto štúdia si 
kladie za cieľ priblížiť prehľad a zhrnúť výber dote-
raz realizovaných zastupiteľských úradov v kontexte 
dejinného vývoja Slovenska podľa jednotlivých po-
litických období sledovaných slohovými štýlmi. Ďa-
lej je snahou analyzovať účel a umelecké spracova-
nie, osadenie v rámci mestskej zóny, vzťah konceptu 
a kontextu v prostredí atď. Snahou je aj zamyslenie 
sa nad zmyslom architektúry diplomacie a porovna-
nie tvorby a prínosu českých a slovenských autorov, 
vplyvu politického zriadenia a jeho nástrojov na tvor-
bu. v neposlednom rade stojí za úvahu aj to, či stavby 
zastupiteľských úradov majú byť ponímané ako sym-
boly štátu a v akej forme, ako aj význam výtvarného 
dotvorenie týchto stavieb. Slovenská republika väč-
šinu objektov získala do svojho vlastníctva nákupmi 
alebo darmi, ďalšie dala postaviť. Objekty odrážajúce 
stavebné slohy, ktoré v priebehu historických a po-
litických epoch v  predstave ministerstva zahraničia 
spĺňali predstavu architektúry najlepšie reprezentu-
júce našu krajinu.

Obdobie do roku 1948
Po vzniku Československa potrebovala nová republi-
ka vytvoriť samostatnú zahraničnú politiku a vybu-
dovať po celom svete sieť veľvyslanectiev. Len mizivé 
percento objektov, ktoré v  medzivojnovom obdo-
bí slúžili Československu, dodnes patria Slovenskej 
republike. Ale aj tieto charakterizujú spôsob, akým 
sa vytvárala ich sieť. Tradičné európske štáty po-
skytli Československej republike reprezentačné ob-
jekty, ktoré zodpovedali postaveniu diplomatickej 
misie a  zároveň charakterizovali aj národnú kultú-
ru hostiteľskej krajiny. Najhonosnejšie objekty veľ-
vyslanectiev tak má Slovenská republika dodnes vo 
významných európskych metropolách, z ktorých naj-
reprezentatívnejším je objekt v Bukurešti. Ide o pa-
lácové stavby v  štýle monumentálneho historizmu 

druhej polovice 19. storočia, ktoré v  sebe skrývajú 
pozostatky starších stavebných epoch. Vily poskyt-
li pre potreby československej diplomatickej misie 
tiež Švajčiarsko a Holandsko. v obidvoch prípadoch 
šlo o architektúru v slohu neskorého historizmu kon-
ca 19. storočia. Zatiaľ čo v Berne slovenské veľvysla-
nectvo sídli v  budove inšpirovanej ozdobnou fran-
cúzskou renesanciou, rezidencie veľvyslanca v Haagu 
zaujmú typickým holandským neomietnutým muri-
vom, ktoré svojou strohosťou vyvažujú bohatšie his-
torizujúce stavebné články.

V roku 1919 prenajala Československá republika 
(v súčasnosti veľvyslanectvo Českej republiky) býva-
lý šľachtický palác ako sídlo svojho diplomatického 
zastúpenia v Paríži. V roku 1924 budovu zrekonštru-
ovali francúzski architekti Charles Duval a  Emma-
nuel Gonse.2 Architektonický výraz a ráz stavby však 
ostal nezmenený. v  rokoch 2001 – 2004 bolo veľ-
vyslanectvo zrekonštruované. Rekonštrukciu vypro-
jektovali architekti Karel Scheib, Tomáš Velinský 
a Jan Šesták z ateliéru ANTA. Súčasťou rekonštrukcie 
sa stali i čiastočné stavebné úpravy, ktoré sa snažili 
nenarušiť pôvodný charakter budovy. Autori projek-
tu pracovali s ušľachtilými stavebnými materiálmi. 
Najvýraznejším zásahom do pôvodnej architektúry 
bolo vybudovanie terasy na streche. 

Ďalšou významnou stavbou tohto obdobia je Veľ-
vyslanectvo v  Ankare. Pozemok preň získalo Česko-
slovensko od tureckého prezidenta M. K. Atatürka.3 
Stavba bola projektovaná v  neoklasicistnom štýle 
v dvadsiatych rokoch 20. storočia českým architek-
tom Turkom pre prvého československého veľvyslan-
ca grófa Kolowrata a v súčasnosti patrí medzi ankar-
ské historické pamiatky. Vedľa rezidencie bola na 
pozemku postavená aj budova úradu, ktorú po roz-
delení ČSFR získala Slovenská republika. Objekt rezi-
dencie bol v roku 2000 rekonštruovaný.

V štátoch, ktoré sa v  20. storočí vyvíjali v  inom 
kultúrnom kontexte, bolo potrebné postaviť objek-
ty zodpovedajúce štandardom západnej civilizácie. 
V tom čase vzniklo veľvyslanectvo v Belehrade i re-
zidencia veľvyslanca v  Ankare. Obidve budovy cha-
rakterizuje neoklasicistický sloh. Neoklasicizmus 
najlepšie spĺňal vtedajšie predstavy architektúry dip-
lomacie. Išlo o  moderný sloh oslobodený podobne 
ako purizmus a  funkcionalizmus od ornamentálnej 
zdobnosti. Neoklasicizmus však ako jediný z medzi-
vojnových slohov kládol hlavný dôraz na monumen-
talitu, a  preto sa stal najobľúbenejším stavebným 
štýlom vládnych budov po celej Európe. 

Obdobie v rokoch 1948 – 1989
Zatiaľ čo v období prvej republiky stavalo Českoslo-
vensko nové budovy ambasád len ojedinele, po dru-
hej svetovej vojne nabrala výstavba sídiel diploma-
tických misií na dynamike. Prispel k  tomu rozpad 
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koloniálneho systému spojený so vznikom rady mi-
moeurópskych štátov, nové nároky kladené na dip-
lomatickú profesiu všeobecne i  zmena zahraničnej 
politickej orientácie republiky. Rozdiel medzi archi-
tektúrou konca prvej republiky a prvých povojnových 
rokov si však uvedomíme okamžite pri pohľade na re-
alizované stavby i na stránky Architektury ČSR. Je tým 
strata elegancie.4 v  päťdesiatych rokoch realizovalo 
Československo stavby dvoch zásadných ambasád 
– Moskvy a Pekingu. Z vtedajšieho politického hľa-
diska šlo o mimoriadne dôležité lokality, a preto aj 
architektúre diplomatických zastúpení bola venova-
ná mimoriadna pozornosť. Veľvyslanectvo v Moskve 
(1954 – 1955) bolo vybudované v  štýle špičkového 
socialistického realizmu (na Západe nazývaného „ko-
munistický neoklasicizmus“). Návrh projektu bol zve-
rený sovietskym architektom. Podieľali sa na ňom 
však aj – predovšetkým riešením interiérov – F. Cubr 
a  Z. Pokorný, neskorší autori bruselského pavilónu 
EXPO’58 a spoluautori tzv. bruselského štýlu. Aj veľ-
vyslanectvo v Pekingu (1959 – 1961) nesie stopy so-
cialistického realizmu, ale na ňom sa prejavuje sna-
ha opäť nadviazať kontakt s  vývojom architektúry 
mimo sovietskeho bloku. Na čele projekčného tímu 
stál K. Filsak. Medzi členmi Filsakovho tímu patrili 
okrem iného aj K. Bubeníček, J. Louda a J. Šrámek. 
Títo architekti zohrali dôležitú úlohu v nasledujúcej 
dekáde. 

Šesťdesiate roky predstavovali prelomové obdobie 
vo vývoji architektúry československých veľvyslanec-
tiev. Práve vtedy sa naplno prejavila zvýšená potreba 
budovania nových veľvyslanectiev, ktorú podnietil 
povojnový vývoj. Ale aj po úspechu československé-
ho pavilónu na EXPO ’58 nebolo presadenie zmien 
na domácej pôde jednoduché. Aj na konci päťde-
siatych rokov len málo architektov našlo odvahu 
propagovať západnú kultúru a  prvé väčšie projekty 
v modernom duchu. 6 Čiastočná liberalizácia komu-
nistického režimu súčasne umožnila českosloven-
ským architektom opustiť monopolný socialistický 
realizmus a  pracovať so súčasnými štýlmi, ktoré sa 

presadzovali v  západnej Európe. Najväčšiu obľubu 
si získal brutalizmus. „Považujeme architektúru za 
bezprostredný výsledok životného spôsobu… Od jed-
notlivého stavebného diela… sme postupovali k vy-
šetrovaniu… ľudského súžitia a vzťahu, v ktorom sa… 
ocitajú stavanie a spoločnosť. Brutalizmus sa pokú-
ša… odpovedať spoločnosti masovej produkcie a zís-
kať zo spletitých a mocných síl… drsnú poéziu. Bru-
talizmus žiada zapamätateľný obraz stavby, jasné 
zvýraznenie konštrukcie a  jasné vyjadrenie materiá-
lu. Architekti majú postupovať podľa reality daného 
miesta v danej dobe.“ (Reyner Banham)5. Brutalistic-
ká architektúra pracovala so železobetónom. Na roz-
diel od zdobeného socialistického realizmu sa nesna-
žila maskovať stavebné postupy a  ako dekoratívne 
prvky využívala napríklad nezakryté stopy po debne-
ní a škáry medzi panelmi. Brutalizmus, ktorý vychá-
dzal z neskorej tvorby najslávnejšieho architekta 20. 
storočia Le Corbusiera, zapustil v Československu sil-
né korene. Prispela k tomu okrem iného aj miestna 
tradícia. Podobne ako si miestni architekti obľúbili 
purizmus a funkcionalizmus, ku ktorého popredným 
tvorcom Le Corbusier patril, ich povojnoví stúpenci 
obdivovali architektúru, ktorá z týchto slohov logicky 
vychádzala a obdobným spôsobom akcentovala pria-
me línie, pravé uhly a strohé fasády. Brutalizmus sa 
u nás postupom času zdevalvoval sériovou výstavbou 
panelákových sídlisk. v  šesťdesiatych rokoch však 
ešte otváral priestor k  invenčným projektom a  tvo-
rivým experimentom. v  jeho duchu postavili archi-
tekti ateliérov pražského Projektového ústavu rad 
zaujímavých veľvyslanectiev. Pilotným projektom sa 
stala budova veľvyslanectva v Brazílii (1962 – 1965), 
na ktorej sa pod vedením K. Filsaka a K. Bubeníčka 
autorsky podieľali i J. Šrámek a J. Bočan, ktorí neskôr 
pracovali v rámci samostatného ateliéru. Asi najvy-
darenejšou realizáciou Filsakovho a  Bubeníčkovho 
ateliéru predstavuje veľvyslanectvo v  Dillí  (1969). 
Medzi ich ďalšiu tvorbu sa radí aj budova v Káhire, 
realizovaná až v neskoršej dekáde. 

Pri hľadaní identity zastupiteľských úradov Slo-
venska sa núka otázka, aký rozdiel a či vôbec bol roz-
diel v ponímaní tvorby medzi českými a slovenskými 
architektmi vo vtedajšom spoločnom štáte. Formu-
lovanie odpovede na túto otázku je značne zložité, 
a  to hneď z niekoľkých dôvodov. Po prvé – treba si 
uvedomiť skutočnosť, že tvorba českých autorov bola 
sústredená v  ére obrody šesťdesiatych rokov v  ob-
dobí „uvoľnenia“ politických vzťahov. Naproti tomu 
väčšina zastupiteľských úradov z dielne slovenských 
autorov bola realizovaná v  sedemdesiatych rokoch 
po okupácii spojeneckými vojskami po roku 1968. Po 
druhé – zrejmá je priama nadväznosť a ohlas na mód-
ny architektonický štýl toho obdobia – bruselský štýl 
a  brutalizmus. Väčšina diel zastupiteľských úradov 
z „českej dielne“ boli realizované v tomto duchu, a to 
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nielen v celkovom výraze, ale aj v čiastkových výra-
zových prostriedkoch od riešenia architektonického 
konceptu až po detail, interiér a dizajn nevynímajúc. 

Postavenie českých architektov bolo už od prvej 
republiky v  rámci architektúry pre diplomaciu vý-
razne  dominujúce. Istý pozitívny posun pre scénu 
slovenských architektov nastal po vzniku federácie 
v druhej polovici šesťdesiatych rokov, v období poli-
tického uvoľnenia. Otvorenosť v rámci Európy a sve-
ta bola charakterizovaná budovaním a rozširovaním 
objektov  zastupiteľských úradov. Vtedajší pragocen-
tralizmus bol charakterizovaný aj výsadným postave-
ním prominentných  ateliérov K. Filsaka, J. Šrámka, 
J.  Loudu. v  časopise Architektúra ČSR zo šesťdesia-
tych rokov je množstvo publikovaných súťaží pre-
zentujúcich aj veľvyslanectvá v Brazílii, Londýne, To-
kiu či v Štokholme. Spomínané diela patria aj teraz 
k tým najlepších príkladom architektúry diplomacie 
Československa. Formy bruselského štýlu a  bruta-
lizmu reagovali na vtedajšie svetové architektonic-
ké trendy. Zastúpenie slovenských architektov bolo 
v teritóriu ázijských lokalít ako Peking, Fenjan a ne-
skôr Ulánbátar. Povedané v skratke a mierne cynic-
ky – na západ od Moskvy realizovala Praha a na vý-
chod od Moskvy Bratislava. v  neskorších rokoch sa 
slovenskí architekti dostali k  realizácii zastupiteľs-
kých úradov aj vo Viedni a v Bonne. Dôležitosť a vý-
znam objektu pre diplomaciu v rámci zahraničnej re-
prezentácie bol zrejmý aj predstaviteľom vtedajšieho 
politického zriadenia. Napriek tomu sa nerodili tieto 
diela bez problémov. V  rámci  federálnej reciprocity 
boli  projektovaním Spoločenského domu v  Moskve 
a Veľvyslanectva ČSSR v Ríme poverení slovenskí ar-
chitekti J. Chovanec a F. Milučký. Aj to bol prejav li-
beralizácie konca šesťdesiatych rokov. F. Milučký bol 
po úspechoch v Montreali uznávanou osobnosťou aj 
v rámci Československa. Bol predpoklad, že z jeho rúk 
vyjde dielo porovnateľné s českými špičkami. Obidve 
architektonické diela patria medzi dôstojných repre-
zentantov bývalého Československa.

Signifi kantným príkladom „českej“ architektúry 
pre diplomaciu je najmä realizácia zastupiteľského 
úradu v  Londýne od autorov Šrámek, Bočan, Rot-
hbauer v  spolupráci s  ateliérom Robert Matthew 
a  Johnson Marshall, realizovaného v  rokoch 1967 
– 1970, za ktorú získali v  roku 1971 cenu RIBA. Po 
tom ako v  roku 1956 vypršala nájomná zmluva na 
pozemok na Grosvenor Place, kde stáli dve budo-
vy, ktoré Československá republika od konca prvej 
svetovej vojny využívala ako sídlo svojho veľvysla-
nectva, ministerstvo zahraničia sa po niekoľkých 
provizoriách rozhodlo vybudovať pre diplomatickú 
misiu v Londýne novostavbu veľvyslanectva. Česko-
slovenská republika si pre ňu prenajala pozemok na 
rozhraní štvrtí Kensington a Notting Hill na nároží 
ulice Kensington Palace Gardens. Presťahovaním z 

Grosvenor Place veľvyslanectvo opustilo susedstvo 
Buckinghamského paláca a londýnskej vládnej štvr-
te. Súkromná ulica Kensington Palace Gardens však 
predstavuje asi najexkluzívnejšiu adresu v meste, kde 
sídlia najbohatší a najvplyvnejší príslušníci londýn-
skej spoločnosti. Táto realizácia sa v odborných ar-
chitektonických kruhoch dodnes vníma a  cení ako 
nadčasové dielo, kladne prijaté v čase realizácie a aj 
v  súčasnosti. Na toto dielo je však možné nazerať 
z viacerých uhlov. Prvý náhľad je na riešenie koncep-
cie diela v kontexte s prostredím. Manifest brutaliz-
mu kontrastne vsadený do lokality reprezentačných 
viktoriánskych a neoklasicistických víl na Kensington 
Garden Palace v centre Londýna je svedectvom doby 
a  presne vystihuje ideály a  túžby autorov po vše-
obecnej obrode, slobode a  modernite. Laická verej-
nosť to však vníma ako necitlivý zásah do genia loci, 
a  to najmä použitím brutalistických foriem. Druhý 
náhľad je na samotnú objemovú koncepciu, ktorá je 
neúmerne naddimenzovaná potrebám našej krajiny 
dnes, čo však môžeme konštatovať aj v období reali-
zácie. Otázkou teda je, čo viedlo autorov k takémuto 
zámeru? Automaticky sa natíska asi „lacná“ odpoveď 
diktátu vtedajšej ideologickej dogmy ako manifest 
socializmu. Možné je však aj iné vysvetlenie, triezvej-
šie, a to, že autori mali v tom čase voľnejšie ruky pri 
tvorbe. V neposlednom rade je tu ešte tretí náhľad, 
ktorý je špecifi cký pre všetky, a  to nielen hodnotné 
diela realizované v minulosti. Je ním absencia tech-
nického štandardu porovnateľného s dnešným, čo je 
však pri tempe vývoja nových technológií a techniky 
prirodzené. Aj z tohto dôvodu bola realizovaná v os-
tatných dvoch rokoch rekonštrukcia časti objektu. 
Po rozpade Československa bol komplex ambasády 
rozdelený medzi obidva nástupnícke štáty. Pôvodnú 
budovu veľvyslanectva získala Slovenská republika. 
Z objektu určeného na byty, obchodné a konzulárne 
oddelenie sa stalo veľvyslanectvo Českej republiky.7 
Výtvarne bohatšia stavba ostala Slovenskej republi-
ke. České veľvyslanectvo je však objemovo dvojná-
sobne väčšie a obsahuje takisto rad zaujímavých prv-
kov, ako napríklad abstraktné reliéfy na obvodových 
stenách od Stanislava Kolíbala. 

Ak nazrieme na scénu slovenských autorov tej čias, 
môžeme opäť za všetky spomenúť jeden príklad, a to 
zastupiteľský úrad v Ríme od autorov Chovanec – Mi-
lučký, realizovaný v  rokoch 1969 – 1971. Milučkého 
koncepcia vychádza z Miesových princípov jednoty 
a  prelínania exteriéru s  interiérom. Následne tento 
princíp dotiahli ďalej Škandinávci v  líniových ste-
nových koncepciách (S. Fehn, H. Larsen). Milučký vo 
svojej sérii dopracoval tieto priestorové schémy tak-
mer k dokonalosti. Objekty z tejto série patria k au-
torovým najvýznamnejším dielam. Koncepcia budo-
vy jednoznačne zapadá do mozaiky Milučkého diel 
založených na  plynúcich priestoroch vyčlenených 

Zastupiteľský úrad Berlín
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líniovými  stenami. Aj tu možno vnímať istú para-
lelu a  vzťah autora so škandinávskymi prototypmi 
pri porovnaní pôdorysov veľvyslanectva v Ríme, kre-
matória, domu umenia či vlastného architektovho 
domu. Na nich sa dá pochopiť princíp tvorby plynú-
cich priestorov, priečne prenikanie cez steny, situova-
nie komunikácií, vkladanie zasklených stien a najmä 
budovanie vzťahu k exteriéru. Všetko sú to solitérne 
objekty, situované v prírodnom prostredí, ktoré pre-
nikajú do interiérov. Príroda a nový poriadok spoloč-
ne vytvárajú harmonický celok. Zastupiteľský úrad 
je súčasťou obytného kondomínia s dvoma vstupný-
mi  vrátnicami. Od bývalého olympijského  areálu  a 
Mussolliniho  mramorového štadiónu sem vedie Via 
dei Colli della Farnesina. v rámci kondomínia tu boli 
plánované viaceré zastupiteľské úrady a  rezidencie. 
v súčasnosti je to exkluzívna obytná štvrť s mestský-
mi vilami v píniových a cyprusových hájoch. Objekt 
sa nachádza v  nádhernej mestskej štvrti na severe 
Ríma, ale je trochu odtrhnutý od mesta. 

Na príklade vzájomného porovnania spomínaných 
dvoch diel možno konštatovať, že tvorbu českých 
a  slovenských architektov charakterizovali rozličné 
architektonické slohy – na jednej strane bruselský 
štýl a  brutalizmus, na strane druhej škandinávsky 
štýl –, ktoré boli cestami k  zhodnému vyjadreniu, 
a to spojenie túžby po slobodných architektonických 
formách a  jasný odklon od dogmatizmu socialistic-
kého realizmu.

Sedemdesiate roky sú vo všeobecnosti charakteri-
zované najmä použitím technológie ťažkej prefabri-
kácie. Architektúra u nás tak na dlhých dvadsať rokov 
nevzniká. Je iba výsledkom abstrahovanej prefabriko-
vanej výroby. Ani vedúce osobnosti 60. rokov českej 
scény – K. Filsak, K. Prager, Z. Řihák atď. nedosiahli 
v tejto dobe neprajúcej kultúre úroveň svojich pred-
chádzajúcich výkonov. Jan Šrámek opúšťa bravúrnu 
brutalistickú estetiku, a spolu s Alenou Šrámkovou 
realizujú administratívny objekt ČKD na spodnej 
hrane Václavského námestia (1974 – 1983) so zjavne 
postmodernou artikuláciou.

Expresívnym spôsobom pôsobila v tejto dobe tvor-
ba architektov Machoninových, autorov karlovarské-
ho hotelu Thermal či pražského obchodného domu 
Kotva. k monumentálnemu účinku stavieb architek-
tov Machoninových prispievali fasády s využitím dy-
mových skiel, rovnako ako veľké vnútorné priestory 
prestupujúce niekoľko poschodí. Pôsobivo vyznieval 
i  futuristický interiérový dizajn akcentovaný výraz-
nou farebnosťou. v  tomto duchu vytvorili architek-
ti Machoninoví tiež veľvyslanectvo v Berlíne (1975 – 
1978). Pre problémy s  režimom im však nebolo 
umožnené osobne kontrolovať záver stavby, neboli 
ani pozvaní na otvorenie OD Kotva. 

V 70tych rokoch doznievala tvorba predchádzajú-
ceho desaťročia v realizácii Filsakovho projektu kom-
plexu veľvyslanectva v  Káhire  (1974 – 1980) a  veľ-
vyslanectva v Tokiu (1975 – 1977) z ateliéru J. Loudy. 
70. a  80. roky priniesli odklon od pôvodného bru-
talizmu aj bruselského štýlu do viac menej  prefab-
rikovanej panelovej výstavby. Navzdory tomu však 
aj v  tomto období vznikajú výnimočné diela tento-
raz z dielne slovenských architektov. Veľvyslanectvo 
v  Bonne je toho dokazom. Autormi boli architek-
ti Ľ. Jendreják, L. Kušnír, P. Puškár a J. Šilinger. Sa-
motný projekt a realizácia boli v rokoch 1980 – 1985. 
v  súčasnosti je to budova konzulárneho pracoviska 
Českej republiky v  Nemecku. Zariadenie Českoslo-
venského ve ľvyslanectva v  Nemeckej spolkovej re-
publike sa stala aktuálnou po upravení zahranično-
politických vzťahov medzi obidvoma krajinami. Pre 
jej realizáciu bol určený pozemok v  tichej mestskej 
štvrti Bonnu v  Ippendorfe, ktorá je typickou obyt-
nou štvrtou Bonnu. Komplex zariadení veľvyslanec-
tva pozostáva z dvoch hlavných funkčných častí, a to 
administratívnej a obytnej, ktoré sú prevádzkovo na-
vzájom nezávislé. Táto skutočnosť je uplatnená aj 
v architektonickom výraze oboch hmôt. Charakteris-
tickým kompozičným prvkom tejto hmoty objektu je 
trojpodlažná úradná časť na horizontálnej podnoži 
vstupných a spoločenských priestorov. 

Architekti Jendreják, Kušnír, Puškár a  Šilin-
ger boli autormi aj ďalších významných objektov 
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zahraničných zastupiteľstiev ako napr. budovy Ob-
chodného zastupiteľstva v  Moskve  (1975) za ktorú 
získali v roku 1981 cenu ZSA9, budovy veľvyslanectva 
ČSSR v Pchjongjangu – Kórea (1958 – 1963), budo-
vy veľvyslanectva ČSSR v  Ulánbátare – Mongolsko 
(1976) alebo rezidencie ČSSR v  Bonne (1975 a  rea-
lizovaný v rokoch 1975 – 1976). Ďalším objektom od 
architektov F. Milučký a J. Chovanec, za ktorú získali 
v roku 1972 cenu Dušana Jurkoviča8 je Spoločenský 
dom pre Československé veľvyslanectvo v Moskve.

V jednotlivých dejinných politických etapách mož-
no takisto s  určitosťou konštatovať, že formovanie 
zastupiteľských úradov bolo do istej miery priamo 
alebo nepriamo ovplyvňované štátnou idelológiou 
vtedajšej moci. Túto tézu reprezentuje asi najviac 
obdobie tesne po komunistickom puči v  roku 1948 
a v období perzekúcie a politických previerkach päť-
desiatych rokov. v neskoršom období a v čase obrody 
šesťdesiatych rokov akýsi masívny politický nátlak 
samotní autori zastupiteľských úradov, mnohí ešte 
dnes žijúci, už nepociťovali. Dokonca ani samotné ar-
chitektonické návrhy zastupiteľských úradov nepod-
liehali špeciálnemu straníckemu procesu schvaľova-
nia vhodnosti, respektíve nevhodnosti diela, ako to 
bolo v iných sférach umení toho obdobia.

Výtvarné dotvorenie (napr. štylizované štátne sym-
boly, umelecké diela atď.) je ešte extrémnejším vy-
jadrením predošlých prístupov. Ich úloha v jednotli-
vých etapách je však samostatnou kapitolou, ktorá 
by si zaslúžila vlastný odborný článok.

Obdobie od roku 1989 po súčasnosť
Prvý január 1993 znamenal prelomový okamih v his-
tórii Slovenska, lebo s  rozdelením Českej a Sloven-
skej Federatívnej Republiky súvisel vznik samostat-
ného suverénneho štátneho útvaru – Slovenskej 
republiky. Tradícia v  súvislosti so štátnosťou na 
Slovensku absentovala, keďže vo svojej histórii bý-
vala súčas ťou iného štátneho útvaru s  výnimkou 
relatívne krátkeho obdobia Slovenského štátu v ro-
koch 1939 – 1945. Demokratická spoločnosť deväť-
desiatych rokov poskytla architektom opäť možnosť 

slobodne sa inšpirovať súčasnými svetovými trend-
mi. Pre architektúru slovenských ambasád to však 
neznamenalo nástup tvarovo pestrých postmoder-
ných štýlov. Z nových výtvarných slohov si architek-
túra určená pre diplomaciu najzreteľnejšie privlast-
nila neofunkcionalizmus, a  tak pokračovala v  línii 
strohých pravidelných stavieb, ako tomu zodpovedá 
tradícia funkcionalizmu a brutalizmu u nás.

Sieť zastupiteľských úradov Slovenskej republi-
ky v zahraničí sa systematic ky tvorila od vzniku sa-
mostatnej Slovenskej republiky na základoch bývalej 
za hraničnej siete úradov ČSFR, pričom zastupiteľs-
tvá vznikli predovšetkým v  tých krajinách, kde Slo-
venská republika nadobudla nehnuteľný majetok. 
Prio ritnou úlohou zahraničnej služby Slovenskej 
republiky bola postupná reštruktu ralizácia siete za-
stupiteľských úradov zodpovedajúca politickým, 
hospodár skym a bezpečnostným záujmom, ako aj fi -
nančným možnostiam štátu.10

Dynamika vývoja medzinárodných vzťahov v  kon-
texte prebiehajúcich pro cesov globalizácie posta-
vila architektov pred úlohu tvorivo pristupovať 
a  presadzo vať vlastnú invenciu a  kreativitu s  refl e-
xiou na súčasné architektonické trendy. Rozvoj siete 
zastupiteľských úradov je determinovaný potrebami 
a  možnosťami Slovenskej republiky. Slovensko ako 
malá krajina má v súčasnosti pomerne rozsiahlu sieť 
zastupiteľských úradov, ktorá je prakticky od svojho 
vzniku v procese transformácie a prispôsobovania sa 
potrebám samostatného Slovenska aj jeho meniace-
mu sa postaveniu vo svete.

Prvou stavbou veľvyslanectva v samostatných de-
jinách Slovenska je budova veľvyslanectva vo Was-
hingtone z  dielne ateliéru M. Bogár, D. Fischer, 
L. Králik, P. Lizoň a L. Urban, projektovanom v roku 
1995 (realizácia 2001). v  ranej tvorbe ateliéru BKU 
(Michal Bogár, Ľubomír Králik a Ľudovít Urban) po-
zorovať inklináciu k očistnej forme a k sofi stikovanej 
umeleckej výpovedi. Na výraze projektov spred roku 
1995 vidno prvky moderného hnutia od dvadsiatych 
rokov po šesťdesiate roky. Inklináciu a obdiv k mo-
dernému hnutiu neskrývajú a  radi ho vkladajú do 
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svojich projektov. Ateliér BKU sa v roku 1991 tvorivo 
podieľal spolu s architektmi J. Bahnom a L. Závod-
ným aj na medzinárodnej súťaži Kultúrne a informač-
né stredisko ČSFR – Paríž, v ktorej získali 2. cenu.

Zastupiteľský úrad chápaný ako priame zobrazenie 
predstavy štátu, respektíve národa alebo ako dobrá 
dobová architektúra internacionálneho výrazu asi 
najviac demonštruje zrejme najvýznamnejšia stavba 
zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, a to bu-
dova veľvyslanectva v Berlíne z ateliéru BKPŠ, ktorej 
autormi sú M. Kusý, P. Paňák a M. M. Kusá a kde ba-
dať skĺbenie princípov tvorby architektúry diploma-
cie. „Prístupy k tvorbe ambasád sú rôzne. Ja by som 
sa sústredil zhruba na tri. Jedným tým kritériom, ktoré 
sa dá použiť na túto stavbu je, že je to kvalitná archi-
tektúra, že to realizuje kvalitný architekt podľa svo-
jich predstáv a názorov. Je možné zvoliť prístup, v kto-
rom ambasáda nejakým spôsobom interpretuje svoju 
krajinu, je možný prístup, že tá krajina hľadá nejaký 
vzťah ku krajine, v ktorej je tá ambasáda postavená 
a je možné tieto metódy spájať. Myslíme si, že taký-
to prístup robí potom tú stavbu hlavne identickú. My 
sme sa rozhodli riešiť ten objekt tak, že sme vychá-
dzali z charakteristík toho miesta, na ktorom ten dom 
bude stáť.“ (M. Kusý)11 

V anonymnej súťaži získal ich návrh 1. cenu. Pro-
jekt bol riešený v rokoch 2003 – 2004. Objekt veľ-
vyslanectva je situovaný v  štvrti Tiergarten. Berlín 
je – ako jedno z hlavných miest Európy – samotný 
veľkou výzvou. Navyše je zaujímavá lokalita. Sú tam 
sústredené ďalšie zastupiteľské orgány z celého sve-
ta. Každý štát sa tam snaží reprezentovať špičkovou 
architektúrou, ktorú je jeho národ schopný vytvoriť.12 

Táto mestská časť je charakterizovaná ako rezidenč-
ná s viacerými zastupiteľskými úradmi, pri ktorých je 
reprezentačnosť architektúry artikulovaná kultivova-
nosťou, noblesnosťou a  značnou mierou elegancie. 
Tvar a orientácia pozemku spolu s nadväznosťou na 
okolité prostredie boli nesmierne náročné na tvor-
bu koncepcie navrhovaného objektu. Pozemok urče-
ný na výstavbu ambasády je charakteristický svojím 
úzkym a dlhým tvarom. Limitujúcim faktorom bola 
skutočnosť, že parcela susedí aj s pozemkom tureckej 
ambasády. Objekt má teda tri fasády, pričom každá 
z nich má špecifi ckú artikuláciu. Vstupná fasáda má 
výrazný skulpturálny výraz, kde ústredným motívom 
je hmota prerušená sklenenou štrbinou evokujúcou 
transparentnosť a  ľahkosť, otvorenosť Slovenska 
voči občanom cudzích krajín a štátov. Zadná a boč-
ná fasáda objektu orientovaná do menšej záhrady je Slovenský zastuputeľský úrad v Ulanbatare
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charakterizovaná minimalistickým rastrom predsa-
denej železobetónovej konštrukcie. Raster však v ko-
nečnom dôsledku výtvarne modeluje vonkajší plášť 
domu do elegantnej a  reprezentatívnej formy a sú-
časne zámerne narúša prirodzené vnímanie mierky 13. 
Veľvyslanectvo má päť nadzemných podlaží a jedno 
podzemné podlažie. V objekte sa okrem reprezentač-
ných priestorov nachádzajú aj byty, ktoré v hmoto-
vo-priestorovej koncepcii tvoria približne dve tretiny 
objemu stavby.

V rokoch 1989 – 2011 boli postupne vypracované 
projekty generálnych alebo čiastočných rekonštruk-
cií zastupiteľských úradov v mnohých krajinách. Za 
všetky možno spomenúť ambasádu v  Prahe, Paríži, 
Helsinkách, Štrasburgu, Londýne, v Budapešti atď., 
ktorých autormi boli atelier 3plus, J. Pavúk, P. Han-
zalík, P. Mikuška, P. Puškár a iní. Postupne dochádza 
k ich realizácii.

Súhrn
Architektúru diplomacie – zastupiteľské úrady 
v  kontexte dejinného vývoja Slovenska reprezentu-
je dobová refl exia na vtedajšie architektonické tren-
dy a štýly. Autorské snaženie dosiahnutia účelnosti 
a umeleckého spracovania a naplnenie vzťahu kon-
cepcie a  kontextu v  prostredí bolo reprezentované 
na špičkovej svetovej úrovni najmä v období obrody 
šesťdesiatych a  sedemdesiatych rokov. Snaha o  re-
prezentatívnosť architektúry tohto druhu stavieb 
však bola aj v  ostatných dekádach. Aj v  súčasnosti 

možno konštatovať, že zastupiteľské úrady Sloven-
ska nezaostávajú za aktuálnymi trendmi v rámci sve-
tovej architektúry. Je však škoda, že najmä vplyvom 
fi nančných možností štátu je ich súčasná tvorba 
a  rekonštrukcia do značnej miery obmedzená. Úlo-
hou architekta pri návrhu zastupiteľského úradu je 
do značnej miery pozitívne ovplyvniť poznanie našej 
krajiny cudzím štátnym príslušníkom vytvorením ar-
chitektúry reprezentujúcej štát. Lokalitný program 
so špecifi ckými požiadavkami na prevádzku, logistiku 
a bezpečnosť architekt napĺňa zakaždým svojím oso-
bitým autorským prístupom a názorom, ako aj svojím 
životným presvedčením. 

zdroj foto:  http://www.ulozisko.sk/
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