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MYTOLÓGIA POJMU DIZAJN 

THE MYTHOLOGY OF THE CONCEPT OF DESIGN 
SYNOPSIS

Robert Špaček

The text is a reaction to the excessively broad 
conception of the topic encapsulated in the slo-
gan “everything is design and design is every-
thing” in the degree program 2.2.6 Design at the 
Faculty of Architecture of the Slovak University of 
Technology. 

At the present moment, the idea of “dizajn” 
has come rushing down through our vocabulary 
here in Slovakia with the force of an avalanche. 
Originally, it made its appearance through the 
assumption of the word’s original English form, 
design, most often preceded with the word “in-
dustrial” (priemyselný). Within the former federal 
Czechoslovakia, the idea received institutional 
backing in such designations as IPD – “Institut 
průmyslového designu” [Industrial Design Insti-
tute], the journal Průmyslový design [Industrial 
Design] and the like. Indicating its domestication 
within the Slovak language is the later transcrip-
tion according to Slovak phonetic rules into the 
current “dizajn”, used as a masculine substantive, 
with the adjective expanded as “dizajnérsky”.

Nonetheless, while English expands the gram-
matical range further into the realm of the verb “to 
design”, we in Slovakia still “tvarujeme, navrhu-
jeme, tvoríme” [i.e. form, propose, create].

Equally noteworthy is the development of 
design as a concept, its semantic fixation being 
described in the Slovak setting through the works 
and studies of a variety of authors (Ľudovít Petrán-
sky, Zdeno Kolesár, Bohdan Malanjuk et al.)
     In this original use, the idea of design implied 
the creation of elements intended for industrial 
mass production. 

From the outset, neither the meaning nor the 
word posed too many problems. As of December 
1986, Ministry of education of the Slovak social-
ist republic began the systematic implementa-
tion of university programs in industrial design 
through establishing working groups: creation of 
individual custom-made structural elements was 
assigned to architecture, while the creation of el-
ements intended for mass production in set quan-
tities was viewed as “design”. During this period, 
the conceptual model followed was the German 
practice termed “industrielle Formgebung”.

As the idea made its way into professional 
usage in Slovakia, discussion focused on its ne-
cessity and foundations, along with a search for 
a domestic linguistic terminology – priemyselné 
tvarovanie, priemyselné navrhovanie, and the 
like. In the decades to follow, the situation 
changed dramatically: the idea became fashion-
able and exclusive, particularly in the very word’s 
shift back to the original Anglicism of “design”.

The general content and sense of the concept 
of design still remains close to the primary formu-
lation: the shaping or forming of practically any-
thing. Recently, we have witnessed the phenom-
enon of “design hotels” where not a single item 
of furnishings or interior surfaces is standardised, 
but instead “designed”. Design is no longer re-
stricted merely to industrial mass production: 
now it is enough to propose, formulate, create 
one unique, unrepeatable situation. 

In essence, we have two possibilities. For pop-
ular communication, we could leave everything 
as it is, where anyone can “design” anything 
(indeed, we don’t have any other possibility). 
And on the other hand, in professional usage we 
should (?) continually take care of the purity and 
consistency of the basic idea. 

Design will undoubtedly remain the object of 
investigation among theorists, whose interest it 
is on the one hand to formulate a sensible com-
prehension of the idea and its content, and on 
the other to delineate their position in the “mar-
ketplace”. As long as we support the thesis that 
design is everything that is an object of creation, 
then simultaneously we risk the complete loss of 
the subject of investigation. Yet this loss, after all, 
only applies to its etymological and linguistic as-
pects. With respect to the study program Design 
2.2.6, this is a luxury we cannot allow.

We feel a natural need to return back to 
Heidegger his own “return to the things”, since 
the greater part of research and texts suffer from 
excessive “over-interpretation” of the objects or 
processes they describe. Design must return 
from its position of a speculative metaphysical 
(indeed somewhat totalitarian) ideology back to 
the description of concrete activities, processes 
and things. 
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In the case of activities within a university pro-
gram, we need to insist that the material content 
of the idea remains bound by the descriptions 
of the program itself in the accreditation papers 
for the relevant period. But bearing in mind that 
the accreditation certificate completely lacks 
a definition of the idea in concrete terms, it still 
remains possible that “design” occurs whenever 
the word is used. In the interest of establishing 
clarity, there is no reason not to continue with the 
nomenclature of the current second study level, 
“Product Design”. 

In the program Design 2.2.6, it is of course 
possible to look for a wider context, but it is not 
possible for research to leave out design as it 
transpired within its historic (Czecho-)Slovak 
framework. 

Following the evaluation of several years of the 
ongoing conference on technical education, it is 
possible to establish the existence of two phases 
or branches. One is theoretical, grounded in the 
natural sciences, possibly a preparatory stage; 
the second is active, creative, finalising. Within 
the international context, this second level is best 
captured by the English term design. 

If, however, we use the idea of design for eve-
rything that the word describes and implies in 
English, then we would have a blanket concept 
encompassing all of the area of plan-making, 
creating, or constructing. Theoretically, we could 
then have – in place of the present Faculty of 
Architecture – a new “Faculty of Design” with de-
partments of urban design, architectural design, 
landscape design, environmental design, prod-
uct design...civil engineers would have building 
design, structural design, chemists could have 
“design of technological or production sys-
tems”...going even further, lawyers could have 
“law design”.... if the theoretician of design is (in)
sufficiently versed in English, then the tendency 
would be to incorporate all of this into the um-
brella concept of design, just we originally stated, 
i.e. the design of products and possibly as well 
graphic design: ergo, all into the program Design 
2.2.6. 

With all of this, the Slovak University of Tech-
nology could then theoretically divide itself into a 
basic two-part structure: a faculty of design with 
all construction areas reflecting creative work, 
and a faculty of science with specialised theory.

Text je reakciou na príliš uvoľnené chápanie 
pojmu dizajn „všetko je dizajn a dizajn je všetko“ v 
študijnom odbore 2.2.6 Dizajn na FA STU. 

VŠEOBECNÁ DISKUSIA POJMU 

Pojem dizajn sa v našej slovnej zásobe v ostat-
nom čase lavínovite rozpriestranil. Pôvodne k nám 
prenikol prevzatím jeho anglickej pôvodiny design, 
najmä s prívlastkom priemyselný. Inštitucionálne 
sa to v bývalom Československu premietlo najmä 
do názvov IPD – Institut průmyslového designu, 
časopisu Průmyslový design a podobne. Výrazom 
jazykového osvojenia si pojmu slovenčinou bola 
jeho neskoršia transkripcia do podoby dizajn. 
Dizajn sme prevzali ako podstatné meno a prisú-
dili sme mu mužský rod. Používame aj prídavné 
meno vo forme dizajnérsky (-a, -e, -i). Pre angličti-
nu prirodzené sloveso to design ostalo odkázané 
na „robiť dizajn“. Zatiaľ čo Angličan vykonáva „to 
design“, my tvarujeme, navrhujeme, tvoríme.

Vývoj pojmu, jeho obsahové fixovanie u nás 
je predmetom prác a štúdií viacerých autorov 
(Ľudovít Petránsky, Zdeno Kolesár, Bohdan 
Malanjuk a i.).

Pôvodne pojem znamenal tvorbu prvkov 
určených pre (hromadnú) priemyselnú výrobu. 
Vtedy sme tvorbu jednotlivostí predkladali do 
komisií SFVU ako atypické interiérové, prípadne 
architektonické prvky, od toho sa odvíjala aj 
štruktúra honoráru... Komisia pre dizajn posu-
dzovala návrhy so stanovenou dolnou hranicou 
počtu vyrobených a do priestoru osadených 
prvkov (stoličky, svietidlá...).

Zo začiatku s pojmom neboli problémy ani ob-
sahovo, ani jazykovo. Ministerstvo školstva SSR 
sa od decembra 1986 začalo systematicky zaobe-
rať vysokoškolským vzdelávaním priemyselných 
designerov zriadením príslušnej pracovnej 
skupiny /1/. Slovenský fond výtvarných umení 
mal tiež „jasno“. Tvorba jednotlivých atypických 
prvkov patrila do komisie pre architektúru, tvorba 
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pre hromadnú výrobu stanoveného počtu prvkov 
bola považovaná za dizajn. V tom čase sme ako 
nemecký ekvivalent zohľadňovali Industrielle 
Formgebung. Voľnejšie interpretácie pojmu sú 
novšie (Ľudovít Petránsky).

Prienik pojmu do nášho odborného prostredia 
priniesol diskusie o jeho potrebnosti a opod-
statnenosti, hľadali sa slovenské ekvivalenty 
– priemyselné tvarovanie, priemyselné navrhova-
nie a podobne. V ostatných desaťročiach sa si-
tuácia dramaticky zmenila. Pojem sa stal módny 
a exkluzívny najmä spätne v jeho pôvodnej forme 
design.

Všeobecný obsah a zmysel pojmu dizajn je 
stále blízky svojej pôvodine. Ide o navrhova-
nie, tvarovanie, prakticky čohokoľvek. Lepšie 
kvetinárstvo, kde nepoužívajú celofán a stuhy 
sa volá Green design. V poslednom období sú 
aj u nás populárne designérske hotely, žiadny 
prvok mobiliáru ani na povrchoch interiérov nie 
je typový, všetko je „nadizajnované“. Dizajn 
už nepôsobí len pre hromadnú priemyselnú 
výrobu, stačí navrhnúť, vytvoriť, vytvarovať jednu 
ojedinelú, neopakovateľnú situáciu. Diskotékové 
drogy, ktoré nepochádzajú z makovíc, 
koky či konope, sú plne syntetické, nadobúdajú 
exkluzivitu aj tým, že ich nazvú dizajnérske, 
lebo ich niekto vytvoril. Bill Mollison vo svojej 
permakultúre „dizajnuje pestovateľské systémy“. 
Takto by sa dalo pokračovať ďalej, dizajnujeme 
zubné náhrady, účesy, mejkap... 

Máme v zásade dve možnosti. V oblasti po-
pulárnej komunikácie nechajme všetko tak, nech 
si ktokoľvek dizajnuje čokoľvek (aj tak nemáme 
inú možnosť). Naopak, v odbornej komunikácii 
budeme (?) ustavične pestovať čistotu a konzis-
tentnosť pojmu. 

Dizajn bude nepochybne predmetom skú-
mania najmä teoretikov, ktorí chcú jednak 
poctivo uchopiť pojem a jeho obsah a jednak si 
vymedzujú svoju pozíciu „na trhu“. Pokiaľ posta-
víme tézu, že dizajn je všetko, čo je predmetom 
tvorby, tak zároveň riskujeme úplnú stratu pred-
metu výskumu. Ostane len jeho etymologická 
a lingvistická stránka.

Na účely tohto stručného pojednania spo-
meniem vysvetlenie pojmu podľa Cambridge 

International Dictionary of English /2/.
Sloveso robiť alebo kresliť (plány) pre niečo... 
Kto (designed) túto budovu/šaty/nábytok?

Podstatné meno design je (plán)... Videli ste 
(design) pre nové shopping centrum?

Sloveso úmysel, zámer... tento slovník je (de-
signed) pre pokročilých študentov angličtiny. 
Telefonoval si mi k narodeninám náhodou, 
alebo (by design)?

(pattern), vzor, ornament, dekor, ... rastlinný, 
geometrický, abstraktný (design), páči sa mi 
(design) na tvojom tričku

V podstate tieto výklady preberá aj Slovník 
súčasného slovenského jazyka /3/. Pri rešpektovaní 
jazykovej kodifikácie nemáme problém. Môžeme 
polemizovať, či máme k jazyku pristupovať orto-
doxne „vedecky“, alebo voľne /4/. Jazykový korpus 
sa ustavične dopĺňa a podľa voľnej koncepcie 
majú jazykovedci len sledovať, čo sa v ňom deje. 
To, čo môže byť prínosom pre všeobecnú slovnú 
zásobu, vedie v odbornej terminológii často ku 
skresleniam.

Dizajn má, samozrejme, filozofický, etický, 
sociálny, ekonomický rozmer. Materiálové 
a technologické inovácie, prirodzene, hrajú 
akceleračnú úlohu. Objavili sa celkom nové 
tvorivé výzvy, od greendizajnu po trashdi-
zajn. Vždy však ide o tvorbu prvkov, bez 
ohľadu na šírku kontextu. Dizajn interiérových 
prvkov, dizajn architektonických prvkov, dizajn 
prvkov mestského mobiliáru. Pri „zoomovaní“ 
mierky prvku sa mení aj mierka kontextu. 
Dizajn dverí, dizajn kovania, dizajn hlavy vrutu 
a podobne, väčší prvok je nositeľom menších prv-
kov. Nešťastne používaný pojem architektonický 
dizajn je vždy dizajn architektonických prvkov, 
stavebný dizajn je dizajn stavebných prvkov... 
urbanistický dizajn je dizajn prvkov mestského 
mobiliáru. S food dizajnom začal už Delacroix svo-
jimi omeletami, aj keď vtedy o tom nevedel. To, že 
dizajn ovplyvňuje a bude ešte viac ovplyvňovať 
životný štýl, nespočíva v tom, že predmetom dizaj-
nu bude samotný spôsob života, ale že náš život 
bude sprevádzaný a vypĺňaný čoraz väčším poč-
tom prvkov, ktoré budú predmetom dizajnu. Pri 
dizajne nejde o tvorbu kontextu, ale o kontext 
tvorby. Ten môže byť ľubovoľne široký.
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Môžeme teda položiť otázku, či stvo-
riteľ zvolil pre svoj vesmír správny dizajn, 
skončiť môžeme úvahou, nakoľko nám vyhovuje 
boľševický dizajn súčasnej politiky. Pojem dizajn 
by plne substituoval slovenské pojmy tvorba, 
navrhovanie, tie by sa stali obsolentné. Alebo 
dospejeme do stavu... dizajn je len slovo. Pokiaľ je 
cieľom(?) diskusie metodologické znejasňovanie, 
tak je cieľ splnený, pokiaľ za cieľ výskumu považu-
jeme objasňovanie, tak sme na scestí, nepomôže 
ani postmoderný radikálny pluralizmus.

Pri konkrétnych textoch máme opakovane 
problémy pri spätných prekladoch do angličtiny /5/.
Napríklad podiel dizajnu pri rekonštrukcii architek-
tonických pamiatok.

The ratio of design in reconstruction of architec-
tural monuments... a naspäť... podiel navrhovania 
pri rekonštrukcii architektonických pamiatok alebo 
podiel tvorby prvkov, jednotlivostí, pri rekonštruk-
cii... V slovenčine oprávnene očakávame, že 
pôjde o dizajn – ponúka sa široké pole možností, 
aký nábytok budeme používať pri zariaďovaní re-
konštruovaných architektonických pamiatok, aké 
vypínače a zásuvky použijeme v takýchto priesto-
roch, aké prvky sanitárnej keramiky, umývadlové 
a sprchové batérie... Budeme hľadať a používať 
ponášky na príslušné historické obdobie alebo 
pôjde o suverénne autorské prejavy a nastolenie 
zámerného kontrastu. Rozpätie od filozofie tvorby 
až po pragmatické analýzy. Problémom je, ak je 
v takejto konkrétnej situácii dizajn považujeme za 
tvorbu všeobecne.

Cítime prirodzenú potrebu vrátiť sa Hei-
deggerovmu „späť k veciam“, pretože veľa 
výskumov a textov trpí tým, že opisované 
predmety alebo javy sú preinterpretované, na-
dinterpretované. Dizajn sa musí vrátiť z polohy 
špekulatívnej metafyzickej (boľševickej) ideológie 
k opisu konkrétnych činností, procesov a vecí. 
Jednoduché riešenia stačia, lenže tým rozumie 
takmer každý a neostáva možnosť vyčleňovať 
priestor pre zopár zasvätených.

Landscape design, urban design... kam až sa 
dostaneme so všeobjímajúcim chápaním pojmu? 
Pod dáždnikom zahmlievajúceho metafyzického 
súcna pojmu dizajn, dizajn akoby sa stal po no-
osfére a informačnej sfére ďalšou antropogénnou 
sférou obopínajúcou Zem. 

V prípade výkonov v rámci štúdia – vzdeláva-
nia, musíme pri pojme nekompromisne zotrvať na 
obsahových náležitostiach vymedzených 
v opise obsahu študijného programu v akre-
ditačnom spise v relevantnom období. Ale 
vzhľadom na to, že akreditačný spis v opise 
odboru v podstate upúšťa od obsahového de-
finovania pojmu, môže ísť o dizajn vždy, keď 
použijeme to slovo. V záujme nastolenia jedno-
značnosti nie je dôvod neprevziať názvoslovie zo 
súčasného 2. stupňa študijného progranu dizajn 
výrobkov /6/. Na začiatku slovenskej histórie v tejto 
oblasti boli pojmy priemyselné návrhárstvo, prie-
myselné tvarovanie... dizajn sa presadil neskôr, 
ale v zmysle týchto slovenských pojmov. 

V študijnom odbore 2.2.6. Dizajn možno, 
samozrejme, hľadať širší kontext, ale nemožno 
z výskumov vynechať dizajn v zmysle jeho 
(česko)slovenskej obsahovosti. 

K ARCHITEKTONICKÉMU DIZAJNU

Keď sme pojem dizajn ako všeobecný prevzali, 
začali sme ho podrobovať ďalšiemu metodo-
logickému členeniu. Jednak pre pestovanie 
vedeckého poznania i samotnej tvorby a tiež pre 
hľadanie a nachádzanie vlastného miesta na slnku. 
Každý z nás potrebuje sformulovať svoj prínos 
k rozvoju vednej disciplíny, hľadáme si „diery 
v trhu“, aby sme sa nemuseli báť, že sme len dopo-
vedali, čo začali iní, že sme len nepatrne prispeli. 
V ostatných rokoch sme vstúpili na vratkú pôdu či 
tenký ľad. V rámci klasifikácie pojmu sme začali 
hovoriť o starom dobrom priemyselnom dizajne 
či dizajne výrobkov industrial design – product 
design ... grafickom dizajne, dizajne stavebných 
prvkov, až sme sa dostali k ARCHITEKTONICKÉMU 
DIZAJNU (DESIGNU). Už vopred konštatujem, že 
sme pojem odtrhli od jazykového pôvodu (archi-
tektonická tvorba) a zbavili sme ho pôvodného 
obsahu a zmyslu. Začal žiť vlastným životom, v na-
šom prostredí nadobúdal nové významy, obaľoval 
sa novými konotáciami. Postup je bežný, sloven-
čina sa takto obohacuje sústavne. Všetko by bolo 
v poriadku, ak by sme nemuseli prekladať naše 
študijné programy do angličtiny. 

Bez toho, aby som sa snažil vniknúť do hĺbky 
prekladateľskej problematiky, možno konštatovať, 
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že pre slovenčinu sú niektoré jazyky viac „prekla-
dové“ a iné skôr ekvivalentné. Medzi slovenčinou 
a nemčinou sa môžeme skôr spoľahnúť na prekla-
danie pojmov, iba občas sa musíme dopracovať 
k nepreložiteľným ekvivalentom. Zložitejší vzťah 
má slovenčina k angličtine. Ospravedlňujem 
sa, že som schopný komentovať len niektoré 
praktické súvislosti. Objavili sa v rámci vzájomnej 
anglicko-slovenskej komunikácie pri prezentovaní 
našich študijných programov a ich porovnávaní 
s programami anglofónnych škôl. Sústredím 
sa len na zdanlivo jednoduchú dvojicu pojmov 
„architektonický dizajn“ v slovenčine a „archi-
tectural design“. Ak sa uspokojíme s formálnym 
prekladom, nemáme problém. Ak zaradíme skú-
senosť, zistíme, že si tiež rozumieme. Celé roky 
sme učili ateliérovú tvorbu. Učili sme tvoriť, navr-
hovať architektúru. Rad prednášok z teórie, dejín, 
typológie, staviteľstva, sociológie... výtvarná tvorba 
a iné predmety vytvárajú rámec pre ATELIÉROVÚ 
TVORBU. Ateliéry sú potom melting pot, taviaci 
kotol, kde vzniká názor, predikcia, koncepty, 
projekty ARCHITEKTÚRY. Keď navštívime na ang-
lofónnej škole architektúry „studio“, zistíme, že 
robia to isté, čo my v ateliéri. To, čo učia ako 
ekvivalent našej ateliérovej tvorby, nazývajú „ar-
chitectural design“.

Čiastkový záver: 

architektonické navrhovanie = architectural design, 
prekladovo, obsahovo, zažitou skúsenosťou. 

U nás sa architektonický dizajn zrejme stal 
kategóriou na pomedzí priemyselného, pro-
duktového dizajnu a interiérovej tvorby. Zasa 
je viac možností. Architekti robia dizajn alebo 
navrhujú systém prvkov pre alebo na, prípadne do 
architektonického diela. Asi všetci cítime, že archi-
tektonický detail vôbec nie je taký exkluzívny ako 
architektonický design predstavujúci systém jed-
notlivostí v architektúre. Pokiaľ tvoríme koncept, 
potom sme naspäť pri architectural design, teda 
navrhovaní architektúry.

Architectural design sme po jednej účelovej 
línii preložili – preniesli do slovenčiny ako architek-
tonický dizajn, nie ako architektonické navrhovanie. 
Prisúdili sme mu nové obsahy a významy. Ak 

pojem, cítiac jeho slovenské významy preložíme 
späť do jazyka jeho pôvodu, narazíme na nepo-
chopenie. Všetci anglofóni sú presvedčení, že 
máme na mysli to, čo oni architectural designom 
chápu. Náš model štúdia potom pre nich beží tak, 
že celá fakulta učí všeličo okolo architektúry a len 
to jedno – sub – okienko v programe učí tvorbu. 
Jediné zameranie na pomedzí architektúry a 
dizajnu – architektonický dizajn je pre anglicky 
rozumejúcich čítajúcich náš študijný program 
podstatou všetkého, čo robíme. Aby bolo jasné, 
oni si myslia, že celá fakulta učí teóriu, typológiu... 
a len architektonický dizajn znamená ateliérovú 
tvorbu. Cítime sa ukrivdení, lebo nám nerozumejú. 
Pri prezentácii štruktúry činností FA STU v rámci 
EAAE (European  Association for Architectural 
Education) sme museli použiť v schematickej 
tabuľke k jednotlivým pojmom obrázky, aby sme 
boli pochopení. 

Na začiatku sme azda chybu urobili my. Aby 
sme si naozaj rozumeli, mali by sme architek-
tonický dizajn nadpísať nad všetky ateliérové 
tvorby. Mohli by sme hovoriť o architektonickom 
dizajne rodinných domov... architectural design 

Jozef Bača: skladací čln, 
2010, príklad študentskej 
práce z Fakulty architektúry 
STU v Bratislave

Jozef Bača: stowing 
boat, 2010, an example 
of student work from 
Faculty of Architecture 
SUT in Bratislava
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of family housing... architektonickom dizajne 
verejných budov... architectural design of public 
buildings... teda o architektonickej tvorbe, navrho-
vaní rodinných domov... 

Žiadny prirodzený jazyk nemá autorské práva 
sám na seba, svoj systém, slová. Existuje však 
samozrejmá kultúrnohistorická tradícia medzi-
jazykového putovania slov a pojmov. Jazyk sa 
slova zmocní alebo slovo doň vnikne, jazyk si ho 
osvojí a uplatní svoj systém derivácií a ohýbania. 
V slovníkoch študujeme odkazy na pôvod slov, ich 
pôvodné významy, všetko toto je viac-menej jasné 
a korektné. K prirodzeným právam slov a pojmov 
by malo patriť, že keď ich preložíme späť do jazyka 
zrodu či pôvodu, mali by znamenať to isté. Teda 
slovenský dizajn preložíme design a základné 
významy fungujú obojstranne. Neplatí to však pre 
architektonický dizajn v našom (dobrodružnom) 
ponímaní. 

Formálne: architectural design = architekto-
nický dizajn, ale „náš“ architektonický dizajn  
architectural design

Porušujeme prirodzené jazykové práva anglic-
kého pojmu.

V kontexte nášho vstupu do Európskej únie sa 
v mienkotvorných odborných médiách mienko-
tvorný človek podpísal pod nasledujúce preklady 
z direktívy Európskej komisie č. 85/384:

structural design = štukturálny dizajn
Pritom structural design je navrhovanie kon-
štrukcií, prípadne konšrukčné navrhovanie

building design = dizajn výstavby
Pritom building design znamená navrhovanie 
budov

Na základe vyhodnotenia viacerých rokov 
konferencií o inžinierskom vzdelávaní možno kon-
štatovať, že existujú jeho dve fázy, vetvy. Jedna je 
teoretická, prírodovedná, možno prípravná, druhá 
je aktívna, tvorivá, finalizačná. V medzinárod-
nom kontexte, v angličtine tú druhú nazývajú 
dizajn. Dizajn čohokoľvek, všetkého v oblasti 
techniky, inžinierstva. Tvorba, navrhovanie, konštru-
ovanie, tvorba technologických systémov, všetko je 
zahrnuté do pojmu dizajn – ale nie v zmysle obsahu 
nášho študijného odboru Dizajn!

Písanie textov architektmi vždy malo a má 
v architektonickej spisbe rôzne postavenie. 
Vypĺňa rozpätie medzi sprievodnými správami, 
„slovami autorov“ až po knihy architektov, ktoré 
majú charakter míľnikov (Eisenman, Tschumi, 
Koolhaas...). Texty architektov nezriedka odzr-
kadľujú potrebu zaradiť sa do kontextu poznania 
sveta. Nestačia kritiky, ktoré to robia o nich a o 
ich architektúre. Architektúra sa sebadefinuje ako 
čosi nesmierne komplexné, architekti seba radi 
vidia ako ľudí schopných túto komplexnosť svojimi 
du-(ševnými)-chovnými vnútornosťami nastoliť a 
zviditeľniť pre celý svet. Auto-definície a – reflexie 
potom hovoria o tom, že tvoriť architektúru je 
veda, že architekt je zároveň filozof. Hoci často 
ide o slová. „Filozofia“ konkrétneho návrhu býva 
slovným vyjadrením zámeru, zvoleného postupu. 
Filozofovanie sa zamieňa s prostým rozprávaním, 
formulovaním názorov, ktoré vedú k porozume-
niu. Takéto zľahčovanie býva nebezpečné. Keď 
berieme „slovo Božie nadarmo“ a hovoríme o 
filozofii návrhu, konceptu, o jeho logike, ľahko nás 
nachytajú na hruškách všetci, ktorí naozaj vedia, 
čo sa za pojmami a v pojmoch skrýva.

Dôvodov, prečo písať premýšľavo a kon-
štitutívne je teda dosť. Konkrétne: zmyslom 
nášho premýšľania by nemalo byť zaraďovanie 
študijného programu do „správnej kolónky“, ale 
predovšetkým vnútorná konzistentnosť programu 
a názvoslovia tak v slovenčine, ako aj pri preklade, 
najmä do angličtiny a späť. Ďalšie interpretácie, 
analýzy ukazujú, že dizajn je navrhovanie ako 
proces a zároveň „vlastnosť“ artefaktu (aký to má 
dizajn). Zdá sa mi zbytočne komplikované uva-
žovať nad tým, čo to je vlastne architektonický 
dizajn?, pretože z anglického architectural design 
je to jednoznačne architektonické navrhovanie 
a to, čo tým chceme povedať v slovenčine, je 
architektonická podrobnosť, fajnovosť, detail. 

Hľadanie zmyslu spojenia slov dizajn v archi-
tektúre je umelý slovenský konštrukt, s ktorým sa 
medzijazykovo takmer nedá pracovať. Konotácie 
s industrializáciou stavebných postupov či 
architektonických (?) konceptov vedú k cieľu len 
zdanlivo cez formálnu podobnosť so zaužívaným 
priemyselným dizajnom. Paradoxne vyznieva kon-
štatovanie, že keď sa už dizajn osamostatnil, treba 
ho vrátiť do súčinnosti s architektúrou a umením, 
ako keby tú súnaležitosť niekedy stratil.
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„Dizajn prvkov interiéru“, interiérový dizajn je 
architektonické navrhovanie, architektonická tvor-
ba, najmä keď hovoríme o komplexe prostredia. 
Interiérová tvorba má svoje pevné miesto pod 
slnkom, nedokážem si predstaviť nikoho z rele-
vantného prostredia, kto by o tom pochyboval. 
Príliš zložité metafyzické dokazovanie veci skôr 
skresľuje, ako objasňuje.

Architektúra má svoj vnútorný priestor, interiér 
má architektúru, k interiéru možno, samozrejme, 
pristupovať metódami dizajnu, stále však ide o 
architektonickú tvorbu.

Dizajn teda v našom ponímaní znamená tvorbu 
prvkov, jednotlivostí. Nechajme bokom, či pre 
hromadnú – priemyselnú výrobu, alebo pôjde 
aj o prvky individuálnej tvorby s presahom do 
voľnej výtvarnej tvorby. Aj súčasný trendový typ 
dizajnérskych hotelov znamená, že objekt je v 
užívateľsky zaujímavých priestoroch autorsky 
doriešený vo všetkých jednotlivostiach, od archi-
tektonického konceptu po prvky. 

Pokúšať sa o autonomizáciu architektonického 
dizajnu je umelý konštrukt smerujúci k paradoxu:
Rozdiel medzi architektonickým navrhovaním 
a architektonickým dizajnom... preložme vetu do 
angličtiny, dostaneme... the difference between 
architectural design and architectural design... 
a preložme to späť do slovenčiny... rozdiel medzi 
architektonickým navrhovaním a architektonic-
kým navrhovaním. Nemusíme byť ani veľkí znalci 
Wittgensteina, aby sme pochopili, že tu ide o 
nepravé alebo nezmyselné vety.

Nie je zrejme chyba angličtiny, že nevie stráviť 
naše (latentné) deformácie svojich pojmov, iba ak 
si povieme everything is possible, everything is 
design.

Zdá sa mi teda celkom zbytočne uvažovanie 
nad tým, čo to je vlastne architektonický dizajn, 
pretože pojem nepotrebujeme. Podobne ako 
urbanistický dizajn...

ZÁVER 

V kontexte rizík nedorozumenia v medzija-
zykovej komunikácii som už dávnejšie uviedol 
nasledujúci príklad rozvoja otázky a odpovede v 
medzijazykových transferoch:

Otázka v ruštine:
ΚΑΚ ΠΡОΧΟДИΤ ДΕΛΟ?
Odpoveď v nemčine:
ES GEHT SCHIEF!
Začiatkom „pražskej jari“ ešte Rusi hovorili 
ΕΤΟ ΒΑШЕ ДΕΛΟ, 
študenti v sprievode ťahali maketu alebo mož-
no aj naozajstný malý kanón, na ktorý napísali
ΕΤΟ ΗΑШЕ ДΕΛΟ, 

prvú otázku je možné korektne preložiť:
AKO SA VÁM DARÍ?
So značnou dávkou študentskej recesie:
AKO PRECHÁDZA KANÓN?

Odpoveď sa v nemčine číta s dlhým í v posled-
nom slove, preklad:
JE TO NAHNUTÉ! (neveľmi dobre...)
Pri nekorektnom vyslovení, s krátkym i, je 
možné započuť SCHIFF, teda loď, nepresný 
fonetický preklad:
IDE LOĎ
Teda, korektne:
AKO SA VÁM DARÍ?
JE TO NAHNUTÉ! (nie veľmi dobre...)

Sa zmení na:
Preklad otázky... AKO PRECHÁDZA KANÓN?
Preklad odpovede... IDE LOĎ!

Podobne pracujeme s používaním pojmu 
dizajn.

Z histórie poznáme ešte jednu kuriozitu pra-
meniacu z problémového prekladu. Uvádza ju 
napríklad Arthur C. Clarke v Snehoch Olympu /7/. V 
roku 1877 taliansky hvezdár Giovanni Schiaparelli 
na základe pozorovania vytvoril mapu Marsu. 
Úzke štruktúry na povrchu nazval „canali“, čo 
bolo v anglosaskom svete preložené ako „ca-
nals“, slovom s celkom odlišnými konotáciami. 
Canal v angličtine znamená ľuďmi vytvorené dielo, 
spravidla prieplav, na rozdiel od slova „channel“ 
označujúceho prirodzený prieliv. Vďaka slovu 
canal, ktoré predpokladalo existenciu staviteľov, 
sa v ľudskej predstavivosti zrodili Marťania...

Ani Stakeholder nie je ten, čo drží steak, aj keď 
je to možné.

Problematika si, samozrejme, vyžaduje 
podstatne podrobnejšiu analýzu, aj hľadanie 
východísk a riešení. 
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Ak budeme dôsledne používať pojem dizajn 
ako plnohodnotný ekvivalent anglického design, 
tak kvôli jednoznačnosti zrušme architektonickú 
tvorbu a zaveďme architektonický dizajn. To, čo 
celé roky chceme vyjadriť pojmom dizajn, potom 
nazývajme dizajn výrobkov. Slovenčina je možno 
chudobnejšia na absolútny počet používaných 
slov ako angličtina, ale prečo nevyužívať jej poten-
ciál, keď je všetko jasné.

Prekladané pojmy obsahujúce (pojem – slovo) 
design, znamenajú tvorbu. Environmental design 
je tvorba prostredia od urbanistickej tvorby po 
architektonickú tvorbu až po tvorbu prvkov, teda 
dizajn. Urban design je urbanistické navrhovanie 
– tvorba. Landscape design je tvorba krajiny. 
Interior design je navrhovanie vnútorného priesto-
ru, súčasťou je aj dizajn prvkov. Nail design studio 
je miesto, kde sa upravujú nechty...

Keď budeme používať pojem dizajn na všetko, 
čo popisuje a znamená v angličtine, tak by sme 
mali zastrešujúci pojem pre celé navrhovanie, 
tvorbu, konštruovanie. Fiktívne by sme mohli mať 
namiesto súčasnej fakulty architektúry fakultu 
dizajnu s urban designom, architectural designom, 
landscape designom, environmental designom, 
product designom... stavári by mali building 
design, structural design, chemici možno design 
of technological či production systems... právnici 
v anglofónnych krajinách majú design zákonov... 
Pokiaľ je teoretik dizajnu ne(de)zorientovaný 
v angličtine, tak je náchylný toto všetko inkorpo-
rovať pod pojem dizajn, ako sme ho pôvodne 
konštituovali u nás, teda dizajn výrobkov, prípadne 
grafický dizajn; ergo do odboru 2.2.6 Dizajn. Už 
aj multimediálny dizajn je v našom jazykovom 
kontexte umelý a zbytočný konštrukt. Pri takomto 
prístupe by sme mohli učiť aj food dizajn.

STU by v určitom zmysle mohla mať základné 
členenie na Faculty of design so všetkými kon-
štrunkčnými odbormi zaoberajúcimi sa tvorbou 
a faculty of science s odbormi teórie.

V architektúre máme situáciu menej kompli-
kovanú. Tu nám teória nevnucuje, aby sme do 
štúdia v odbore zaradili Gorbačovovu archi-
tektúru európskeho domu alebo architektúru 
počítačov.

Na VŠVU vyriešili situáciu svojsky (nepriama 
aplikácia Peterovej bočnej arabesky /8/) aby sa 

odlíšili od odboru... 5.1.1 Architektúra a urbaniz-
mus, akreditovali program... 2.2.7 Architektonická 
tvorba, teda v podstate Architectural Design /9/. 
Zmyslom tu nie je obsahový rozdiel, ale možnosť 
kvalifikovať sa bez doktorátu.

Ak zohľadníme reálne poznanie medzinárod-
ného – medzijazykového kontextu, zistíme, že 
samotný pojem design je viac-menej stotožňovaný 
s priemyselným dizajnom, teda s pojmom, ako 
bol v stave zrodu zavedený u nás (v česko-sloven-
skom jazykovom kontexte). Podporuje to snahu 
potláčať pojmové dobrodružstvá.

Podstatné je, že slovenské dizajn s prívlastkami 
urbanistický, stavebný, nebodaj environmentálny, 
preniká do zaujímavej oblasti anglického jazyka. 
Spomenutý výkladový slovník /2/ uvádza kategóriu 
false friends pre 16 jazykov. Falošný priateľ je 
slovo, ktoré medzi jazykmi vyzerá alebo znie po-
dobne, ale má iný význam. Dôvody sú dva, 1. slová 
v oboch jazykoch majú spoločný pôvod, ale 
vyvinuli sa do iných významov, 2. alebo si jazyk 
slovo požičia z (angličtiny) a dá mu nový, odlišný 
význam (s. 502). 

Ak princíp aplikujeme na našu úvahu, tak 
máme konkrétne:

urban design, pôvodne – urbanizmus, tvorba 
mesta; skreslene – urbanistický dizajn, tvorba 
prvkov v mestskom interiéri (samotný pojem 
mestský interiér je vo svojej definícii oxymoron, 
ale to teraz nechajme bokom);

building design, pôvodne – navrhovanie 
budov; skreslene – stavebný dizajn, navrhova-
nie stavebných prvkov;

environmental design, pôvodne – tvorba 
prostredia; skreslene – akákoľvek tvorba for-
málne umiestnená do nášho študijného odboru 
dizajn;

structural design, pôvodne navrhovanie 
konštrukcií, konštrukčné navrhovanie; skres-
lene – štrukturálny dizajn, zrejme založený na 
rešpektovaní akýchsi štruktúr a podobne.

Falošní priatelia tu vedú k nedorozumeniam 
typu onoho vtipu, keď sa poľský domorodec 
pýta blúdiaceho slovenského turistu... pan szuka 
mieszkanie? a odpoveď... nie, pan zmeškal...
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Autor príspevku bol členom tejto skupiny.

2
 Cambridge International Dictionary of English. Cam-

bridge University Press 1995, s. 372.

3
 Slovník súčasného slovenského jazyka. Bratislava, 

VEDA 2006, s. 662. 

4
 AKÁCSOVÁ, Elena: Lezie lezúň po hovníku. Týždeň, 

2011, 8, s. 67 – 69.

5
 Autor bol posudzovateľom viacerých prác v odbore 

Dizajn.

6
 ŠTUDIJNÝ ODBOR 2.2.6 DIZAJN, http://www.akred-

kom.sk/index.pl?tmpl=odbory

Absolvent 2. stupňa ŠO Dizajn, t. j. magisterského štúdia 
(Mgr. art.) získa teoretické a praktické poznatky, založe-
né na štúdiu dizajnu a rozvíja schopnosti ich uplatnenia 
v samostatnej tvorbe alebo pri pokračovaní vo vyso-
koškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného 
programu v študijnom odbore dizajn, alebo v príbuznom 
odbore. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti 
a medzinárodnej konfrontácie. Absolventi druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia odboru dizajn dokážu analyzo-
vať a navrhovať dizajn produktov v oblastiach vymedzený-
mi jednotlivými študijnými programami v odbore dizajn...

7
 CLARKE, Arthur C.: Sněhy Olympu. COLUMBUS 1995.

8
 Peter&Hull: Das Peter Prinzip, Rowohlt 1988, s. 28... 

pre náš kontext sme si požičali pojem „bočná arabeska“ 
skôr formálne.

9
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