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ADR / Petr Kolář a Aleš Lapka
Architektonický ateliér ADR založili architekti Petr Kolář a Aleš Lapka. Tím kancelárie
tvoria architekti, dizajnéri a stavební inžinieri. Ateliér sa špecializuje na projekty stavieb
a rekonštrukcií, projekty interiérov, dizajn nábytku a realizáciu výstav. Ateliér pracuje
pre domácu aj zahraničnú prémiovú klientelu, realizuje projekty v Čechách i v rôznych
krajinách sveta.
a: ADR, s. r. o., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5
t: +420 2 57 21 02 52/ 69/ 76
e: adr@adr.cz
www.adr.cz

AK2
Architektonický ateliér AK2 vedú od roku 2004 architekti Andrea Klimková a Peter Kručay.
AK2 má v portfóliu široký záber rôznorodých projektov – urbanistických, architektonických
aj interiérových. Najznámejšou realizáciou ateliéru je polyfunkčný objekt RELAXX centra
v Bratislave-Petržalke, publikovaný v mnohých domácich aj zahraničných odborných
periodikách a publikáciách.
a: AK2, s. r. o., Hradné údolie 9A, 811 01 Bratislava
t: +421 2 54 41 61 62
e: info@ak2.sk
www: ak2.sk

BAAR / Daniel Šubín
Filozofiou architektonického ateliéru BAAR, ktorý vedie Daniel Šubín, je chápanie
architektúry ako sledu dialógov na rôznych úrovniach. Proces dialógu prenáša na všetky
typy architektonickej tvorby s ohľadom na základné pravidlá udržateľného rozvoja
a s úctou k tradíciám.
a: Ateliér BAAR, s. r. o., Istrijská 117, 841 07 Bratislava
t: +421 905 113 014
e: danielsubin@baar.sk
www.baar.sk

BARAK architekti / Viktor Šabík
Ateliér BARAK architekti pôsobí pod vedením architekta Viktora Šabíka v Nitre. Zameriava
sa na oblasť kritickej architektúry, jeho pracovnou metódou je skúmanie genia loci.
Od roku 2004 ateliér pôsobí v európskom network projekte WONDERLAND, ktorý bol
v roku 2008 pretransformovaný na asociáciu. V roku 2008 bol ateliér BARAK zaradený
portálom newitalianblood.com medzi TOP 10 slovenských ateliérov do 40 rokov.
a: BARAK architekti, s. r. o., Samova 4, 949 01 Nitra
t: +421 37 77 22 023
e: barak@barak.sk
www.barak.sk

CAKOV & PARTNERS
Architektonická kancelária pod vedením architektov Kalina Cakova a Metodiya Moneva
sa venuje projektom vo všetkých oblastiach architektonickej tvorby vrátane návrhov
komerčných interiérov a dizajnu. Práce kancelárie charakterizuje moderný prístup,
využívanie nových technológií a širokého spektra výrazových prostriedkov.
a: CAKOV & PARTNERS, s. r. o., Ventúrska 5, 821 01 Bratislava
t: +421 2 43 63 01 27, 43 63 01 29
e: studio@cakovandpartners.sk
www.cakovandpartners.sk
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CIGLER MARANI ARCHITECTS
Architektonickú kanceláriu CIGLER MARANI ARCHITECTS založili v roku 2001 architekti
Jakub Cigler a Vincent Robert Marani. Kancelária, ktorá patrí k lídrom na českej scéne,
sa zaoberá komplexnou tvorbou modernej architektúry pre popredných európskych
investorov. V portfóliu má množstvo významných projektov a realizácií doma i v zahraničí.
Je zakladajúcim členom rady Green Building Council Czech.
a: CIGLER MARANI ARCHITECTS, a. s., Nám. 14 října 17, 150 00 Praha 5
t: +420 2 57 32 04 90
e: info@ciglermarani.cz
www.ciglermarani.cz

Leo Čellár
Leo Čellár pracuje ako stály dizajnér značky Javorina, pre ktorú dlhodobo vytvára sortiment
nábytku z masívneho dubového dreva. Jeho dizajny sa vyznačujú nezameniteľným
rukopisom a boli viacnásobne ocenené na domácich veľtrhoch nábytku. Pravidelne sú
súčasťou výberových výstav slovenského dizajnu doma a v zahraničí.
a: Javorina, v. d., Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá
t: +421 52 45 81 660
e: info@javorina.sk
www.javorina.sk

Grido / Peter S. Gromski
Architektonická kancelária Grido architekti bola založená v 1999 v Prahe. Postupne
sa rozrástla o ďalšie dve pobočky v Bratislave a Poprade. Rozsah práce pokrýva škálu
projektov od obchodných a obytných interiérov cez komplikované polyfunkčné objekty až
po náročnejšie urbanistické štúdie. Grido je koncepčný ateliér, ktorý sa snaží riešiť zverené
zadania od konceptu až po vykonávaciu dokumentáciu.
a: Grido, architektura a design, s. r. o., Vlkova 17, 130 00 Praha 3
t: +420 2 22 71 42 92
e: grido@grido.cz
www.grido.cz

Boris Hála
Boris Hála vyštudoval Fakultu architektúry na VUT v Brne. Venuje sa tvorbe projektov
domov a multifunkčných stavieb pre domácu a zahraničnú klientelu. Od roku 2006 vyučuje
v odbore interiér na Ústave nábytku, dizajnu a bývania na LDF Mendelovej univerzite
v Brne. Je autor knihy Interiér (Grada Publishing) a menovaný súdny znalec v oblasti
dizajnu nábytku.
t: +420 608 330 485
e: boris.hala@mendelu.cz
www.mendelu.cz

Hippos design
Štúdio Hippos design založili v roku 2003 Radim Babák a Ondřej Tobola. Štúdio sa
zameriava na priemyslový a nábytkový dizajn, návrhy výstav, veľtrhové prezentácie,
interiérovú tvorbu a architektúru. Neoddeliteľnou súčasťou práce je hľadanie príbehov
a spôsobov uchopenia krásy priestoru, jeho jednotlivých detailov v súvislosti s ich
prenášaním do reálnej skutočnosti.
a: Hippos design, Chorvatská 12, 101 00 Praha
t: +420 603 856 314
e: hippos@hipposdesign.com
www.hipposdesign.com
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Viliam Chlebo
V začiatkoch profesionálnej dráhy sa Viliam Chlebo venoval najmä tvorbe priemyselného
dizajnu nábytku (1974 –1979 vo Výskumnom a vývojovom ústave drevárskeho
a nábytkárskeho priemyslu v Bratislave, 1979 – 1990 vo Výskumnom ústave miestneho
hospodárstva v Bratislave). Od roku 1990, keď založil vlastný ateliér Viliam Chlebo –
N.I.D. ŠTÚDIO, sa zameriava na tvorbu bytových a komerčných interiérov, dizajnu nábytku
a architektúry.
a: N.I.D. ŠTÚDIO, Tupolevova 4, 851 01 Bratislava
t: +421 903 959 298
e: viliamchlebo@gmail.com
www.viliamchlebo.sk

J. MAYER H.
Architektonická kancelária J. Mayer H., založená v roku 1996 v Berlíne, sa zaoberá návrhmi,
kombinujúcimi architektúru, komunikáciu a nové technológie. Filozofiou tvorby kancelárie
je, aby urbanistické štúdie, domy alebo inštalácie objektov a vzťahy medzi ľudským telom,
technológiou a prírodou vytvárali základ novovznikajúceho priestoru. Práca kancelárie je
známa po celom svete, bola mnohokrát publikovaná, vystavovaná a ocenená, je súčasťou
prestížnych umeleckých zbierok ako MoMA v New Yorku či MoMA v San Franciscu.
a: J. MAYER H., Bleibtreustrasse 54, 0623 Berlin
t: +49 30 644 90 77 00
e: contact@jmayerh.de
www.jmayerh.de

JURANI & TOMA ARCHITEKTI
Ateliér JURANI & TOMA ARCHITEKTI sa od svojho vzniku v roku 2002 kontinuálne zaoberá
navrhovaním, predprojektovou a projektovou prípravou, inžinierskou a konzultačnou
činnosťou, realizáciou stavieb i dodávkou interiérov vrátane nábytku a dizajnových
doplnkov. Kreativita a technické znalosti tímu smerujú k vytváraniu funkčných dispozícií
a tvarovej jednoduchosti v duchu zásad modernej architektúry a dizajnu s využitím
najnovších materiálov a technológií.
a: JURANI & TOMA ARCHITEKTI, Panská 15, 811 01 Bratislava
t: +421 2 54 43 10 25
e: studio@cool-architecture.sk
www.cool-architecture.sk

Petr Kvíčala
Petr Kvíčala vyštudoval Fakultu výtvarných umení VUT v Brne, kde od roku 1994 pôsobí
ako pedagóg. Od konca osemdesiatych rokov je výraznou postavou českej abstraktnej
maľby. Významné sú jeho maliarske intervencie do architektúry, ktoré realizoval
v množstve domácich a zahraničných projektov. Jeho diela sú zastúpené v českých aj
svetových zbierkach, súkromných aj verejných. V roku 2001 získal Čestnú cenu Jindřicha
Chalupeckého.
t: +420 604 176 509
e: kvicala@ffa.vutbr.cz
www.ffa.vutbr.cz

mmcité / Radek Hegmon a David Karásek
Radek Hegmon a David Karásek absolvovali štúdium dizajnu na Katedre dizajnu VŠUP
v Zlíne. Spoločne založili firmu mmcité, zameranú na vývoj, výrobu a dodávky kvalitného
mestského mobiliára. Neskôr vytvorili aj značku egoé, zameranú na vonkajší nábytok
do verejných a súkromných vonkajších priestorov. Pravidelne sa zúčastňujú významných
veľtrhov a odborných podujatí. Za tvorbu získali viaceré prestížne ocenenia za vynikajúci
dizajn doma a v zahraničí – naposledy cenu GOOD DESIGN 2009 a cenu Red Dot Design
Award za stojan na bicykle Meandre.
www.mmcite.cz
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nonconform / Roland Gruber
Architektonický ateliér nonconform sa zaoberá tvorbou architektúry ako komplexnej
kvality. Špecializuje sa na tvorbu verejného priestoru, pričom do procesu tvorby vťahuje
už v začiatočnom štádiu zainteresovaných užívateľov priamo na mieste. Z diskusií
s obyvateľmi miest a obcí uchopí najnosnejšie spoločné myšlienky, filtruje ich a následne
rozvíja optimálne a realizovateľné riešenia.
a: nonconform, Lederergasse 23/8/EG, 1080 Wien
t: +43 1 929 40 58
e: office@nonconform.at
www.nonconform.at

PER-A-PER – Ing. Zuzana Dudáková
Architektonický ateliér PER-A-PER založila architektka Zuzana Dudáková. Ateliér poskytuje
komplexné projekčné služby. Zameriava sa najmä na rodinné domy, bytové domy, strešné
nadstavby a tvorbu a dodávku všetkých typov interiérov. K špeciálnym témam ateliéru
patria projekty wellnessových a relaxačných center.
a: PER-A-PER, Záhradnícka 15, 811 07 Bratislava
t: +421 2 55 56 23 78
e: info@peraper.sk
www.peraper.sk

Puhl Antal Architect / Antal Puhl
Architektonický ateliér Puhl Antal Architect, vedený architektom Antalom Puhlom, patrí
k popredným subjektom na architektonickej scéne v Maďarsku. Bol vybraný do odbornej
publikácie o súčasnej architektúre v krajinách V4 Architecture V4 1990 – 2008. Ateliér sa
zaoberá celým spektrom architektonickej tvorby s ťažiskom na projekty multifunkčných
a spoločenských stavieb.
a: Puhl Antal Architect, Angyal u. 3, 2000 Szentendre
t: +36 26 301 - 247
e: info@puhlarchitect.hu
www.puhlarchitect.hu

SIEBERT + TALAŠ
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., je slovenská architektonická kancelária, ktorá sa zameriava
na objemovo stredne veľké a veľké investičné projekty. Vznikla v roku 2002 spojením ateliérov dvoch zakladateľov Romana Talaša a Mateja Sieberta. Poskytuje kompletné architektonické služby a zastrešuje všetky potrebné projekčné profesie k danej zákazke. Od svojho
vzniku, ale najmä po roku 2007, keď ateliér dosiahol svoju súčasnú veľkosť, sa mení a vyvíja
s cieľom vybudovať stabilnú spoločnosť, fungujúcu na základe štandardných postupov a pravidiel, a neustále sa prispôsobujúcu potrebám zákazníka.
a: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava
t: +421 2 52 93 10 01
e: info@sieberttalas.sk, www.sieberttalas.sk

VALLO SADOVSKY ARCHITECTS
Ateliér VALLO SADOVSKY ARCHITECTS založili v roku 2004 architekti Oliver Sadovský
a Matúš Vallo. Venujú sa všetkým oblastiam architektonickej tvorby s dôrazom
na komplexnú tvorbu obytného prostredia a verejného priestoru. V roku 2009 iniciovali
úspešný projekt Mestské zásahy, ktorého cieľom je revitalizácia problémových zón centier
súčasných miest. Projekt prerástol hranice Slovenska a realizoval sa po Bratislave už aj
v Prahe a Brne.
a: VALLO SADOVSKY ARCHITECTS, Ul. 29. augusta 13, 811 09 Bratislava
e: info@vallosadovsky.sk
www.vallosadovsky.sk
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Van Jarina
Architektonický ateliér Van Jarina založil architekt Ivan Jarina v roku 1997. Ateliér sa venuje
všetkým oblastiam architektonickej tvorby, na konte má okolo 100 projektov. Filozofiou
ateliéru je „slow design“ – proces a princíp tvorby, pri ktorom vzniká „iná architektúra“,
rešpektujúca individuálne potreby klienta, miesta a danej matérie.
a: Van Jarina, Čajakova 15, 811 05 Bratislava
t: +421 2 52 44 21 39
e: atelier@van.jarina.sk
www.van.jarina.sk

W8D / Marek Petrek a Ivo Šveda
Mladý architektonický ateliér W8D sa zaoberá najmä tvorbou obytnej architektúry –
rodinných domov a rezidenčných komplexov, ale aj bytových a komerčných interiérov. W8D
je autorom inovatívneho konceptu „KIWI domy“, ktorý ponúka nízkonákladové riešenia
individuálneho bývania.
a: W8D, Považská 9, 831 03 Bratislava
t: +421 2 59 30 80 30
e: atelier@w8d.sk
www.w8d.sk

Závodný
Architektonickú kanceláriu Závodný založil architekt Ľubomír Závodný v roku 1994.
Filozofiou tvorby kancelárie je snaha o poctivosť v celom procese od myšlienky po realitu
a snaha o abstrakciu a čistotu diela. Projekty architekta Závodného a jeho tímu boli
ocenené v mnohých domácich súťažiach a publikované v prestížnych odborných
publikáciách a periodikách.
a: Závodný, Svoradova 7 – 9, 811 03 Bratislava
t: +421 2 59 30 80 30
e: office@zavodny.sk
www.zavodny.sk

zerozero
Architektonický ateliér bol založený v roku 2002 v Prešove. Zameriava sa na architektúru
a urbanizmus, jeho aktivity pokrývajú spektrum stavieb od rodinných domov až
po rozsiahlejšie súbory v celej šírke typologických druhov. Ateliér sa pravidelne zúčastňuje
súťaží a výstav. V roku 2007 získal ateliér nomináciu na európsku cenu za architektúru
Mies van de Rohe Award. V roku 2010 získal 1. miesto v prestížnej európskej súťaži
EUROPAN 10 pre architektov do 40 rokov.
a: zerozero, Čs. armády 29, 080 01 Prešov
t: +421 51 77 10 741
e: studio@@zerozero.sk
www.zerozero.sk

2ka krajinní architekti
Krajinno-architektonické štúdio založili v roku 2009 Ivana Chvostaľová a Peter Pasečný,
autorizovaní krajinní architekti SKA. Obaja majú skúsenosti z tvorby rôznych projektov
z praxe v zahraničí. Zaoberajú sa tvorbou krajinnej a záhradnej architektúry, okrem
projekčnej činnosti sa venujú propagácii súčasných trendov v oblasti krajinnej architektúry
– najmä so zameraním na kultúru verejných priestranstiev.
a: 2ka, Zadunajská cesta 6/A, 851 01 Bratislava
t: +421 907 934 103
e: ivana@2ka.sk
www.2ka.sk
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