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Since its completion, the Slovak Radio Building has been struggling with notable unpopularity; 
however, the situation is now changing. Responsibility for this shift has been due to the actions of 
Slovak Radio and Television (RTVS). In cooperation with the Faculty of Architecture of the Slovak 
Technical University (STU) and the Department of Architecture at ÚSTARCH SAS, RTVS has estab-
lished in the premises of the Slovak Radio building an educational path “prečo pyramída” [Why a 
Pyramid], presenting the greatest attractions and uniqueness of the Slovak Radio Building. Since 
its opening, the Radio Building’s educational path has been visited by a large number of visitors. 
This circumstance has signi�cantly improved the image of the building. Until the end of 2015, the 
activities of the civil association “Jedlé mesto” [Edible City] also contributed to improving the image 
of the building through the creation of a community garden on the building’s open terraces that 
had not been in use for 30 years. Although this project did not fully succeed, it focused attention on 
the potential of these spaces (the terrace). This has stimulated RTVS to the decision to reconstruct 
and continue to use the roof terrace space for public activities. 

The basic idea of the proposal of the reconstruction of the roof terrace was the aim to pre-
serve their social life by integrating functions and services otherwise absent in this part of the 
city. In this way, the original concept of the terrace, only as a space to be passed through, would 
be changed and the terrace would itself become a destination point. All suggested interventions 
adhere to the original proposal, and also respect the principle of reversibility while not damaging or 
in any way interfering with the existing elements of the Slovak Radio Building.

Revitalizácia strešných terás Slovenského rozhlasu, 
príspevok k zlepšovaniu imidžu budovy 
Revitalisation of the Roof Terraces of the Slovak Radio 
Building: A Contribution to the Improvement  
of Its Image 
Štefan Bekeš
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„Obrovská oceľová pyramída postavená hore nohami, ufo 
vznášajúce sa nad pylónom mosta, nekonečné plochy traver-
tínového obkladu či nadrozmerný plechový portál rámujúci 
pohľad na historický palác – to je obraz slovenskej architektúry 
druhej polovice 20. storočia,“1 tak, ako to v predošlom citáte 
trefne zhodnotila Henrieta Moravčíková v knihe Moderné a/alebo 
totalitné v architektúre 20. storočia na Slovensku, silueta obrátenej 
pyramídy Slovenského rozhlasu, autorov Štefana Svetka, Štefana 
Ďurkoviča a Barnabáša Kisslinga, patrí už od čias realizácie 
medzi charakteristické stavby nielen neskorej moderny, ale aj 
celej Bratislavy. Svedčí o tom i Lumír Lýsek, ktorý o rozhlase 
tvrdí: „Budova Slovenského rozhlasu je jedna z tvarovo najvý-
raznejších architektúr Bratislavy, bola plánovaná ako jedinečná 
monumentálna a ikonická stavba.“2 Tak ako Eiffelova veža v čase 
svojho vzniku aj budova Slovenského rozhlasu svojím netradič-
ným tvarom podnietila nejednu polemiku o opodstatnenosti jej 
existencie. Pohľad odbornej verejnosti na budovu sa však rýchlo 
ustálil na postoji, že ide o „architektonicky a historicky cennú 
budovu“.3 Dokonca časť odborníkov začala volať po jej vyhlásení 

za národnú kultúrnu pamiatku (NKP).4 Už v roku 2008 a násled-
ne na to v roku 2012 skupina odborníkov z Oddelenia architektú-
ry ÚSTARCH SAV, dlhodobo sa zaoberajúcich výskumom archi-
tektúry 20. storočia na Slovensku, sa rozhodla spracovať a podať 
najskôr jeden a po jeho odmietnutí i druhý, doplnený návrh na 
vyhlásenie budovy rozhlasu za NKP. Žiaľ, ani ten nebol akcep-
tovaný aj napriek tomu, že podľa Márie Topolčanskej budova 
Slovenského rozhlasu spolu s hotelom Kyjev, obchodným do-
mom Prior, so Slovenskou národnou galériou či s Krematóriom, 
boli autorsky a štýlovo rozmanité špičky slovenskej lokálnej 
scény.6 Je možné, že za odmietaním vyhlásenia rozhlasu za NKP 
môže byť aj predsudok, ktorý sa viaže s obdobím výstavby. Toto 
tvrdenie môžeme podporiť i citátom Márie Topolčanskej, ktorá 
tvrdí: „V čase svojho dokončenia boli budovy ako Slovenský roz-
hlas pre diskurz na demokratických scénach niečím, proti čomu 
už architekti tej istej generácie stavali antimanifesty. Zároveň 
ich peripetie dlhej, často viac ako dekádu trvajúcej realizácie, 
posunuli do obdobia po roku 1968 a z konceptov, ktoré vznikli 
v uvoľnenej spoločenskej situácií, sa stali výstupmi a obrazom 
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normalizačnej doby, čo ich zrealizovala.“7 Javí sa, že až s určitým 
odstupom, ako je to pre ikonické stavby veľmi typické, môžu 
začať budovy, aké reprezentuje rozhlas s procesom rehabilitácie. 
Ten sa začal najmä vďaka Oddeleniu architektúry ÚSTARCH 
SAV, ktoré v spolupráci s rakúskou ÖGFA (Österreichische Gesell-
schaft für Architektur) každoročne organizuje popularizačno-ná-
učné podujatie Dni architektúry, v rámci ktorých sa v roku 2006 
konala prehliadka rozhlasu, ktorú viedol sám architekt Štefan 
Svetko. V roku 2010 sa Dni architektúry začali práve na terasách 
rozhlasu a mali podtitul Pocta Štefanovi Svetkovi, ktorý v roku 2009 
zomrel. Na podujatí prezentovali viaceré domáce aj zahraničné 
osobnosti svoje názory na rozhlas.8 Pri popularizácii tejto budo-
vy v zahraničí signi�kantnou mierou prispela kniha Eastmodern9 
a fotografka Hertha Hurnaus, ktorá do nej nafotila architektúru 
slovenskej moderny. Kniha dostala budovu rozhlasu (a nielen ju) 
do povedomia širokej verejnosti aj na Západe.

 U laickej verejnosti procesu rehabilitácie paradoxne 
najviac pomohol britský bulvárny denník Telegraph, ktorý v roku 
2012 zostavil rebríček tridsiatich najškaredších budov sveta.10 
V tomto rebríčku sa na 10. mieste umiestnil i Slovenský rozhlas. 
V médiách sa strhla búrlivá debata, či patrí do tohto zoznamu, 
alebo nie. Práve vtedy možno prvýkrát väčšmi zarezonovali aj iné 
atribúty budovy ako tie, čo rozhlas ukazuje navonok. Novinári, aj 
tí z bulvárnych periodík, sa vo svojich článkoch začali predháňať 
v prezentovaní jeho unikátností. To malo za následok zvýšenie 
všeobecného povedomia o stavbe. Svedčí o tom aj anketa medzi 

čitateľmi bulvárneho internetového denníka Topky.sk, kde zo 
6 717 hlasujúcich až 46 % nesúhlasilo so zaradením budovy 
Slovenského rozhlasu medzi najškaredšie budovy sveta.11 Ďalším 
faktorom napomáhajúcim meniť povedomie verejnosti sú osve-
tové a popularizačné aktivity rôznych občianskych združení a 
organizácií. Za všetky môžeme spomenúť OZ PUNKT stojace za 
projektom Localicon, ktorý chce poukázať na jedinečnú sloven-
skú architektúru šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Túto 
architektúru verejnosť a niekedy aj samotní architekti často 
vnímajú negatívne len preto, že pochádza z obdobia socializmu. 
Zámerom tvorcov Barbary Zavarskej, Aleša Šedivca, Marcela Ben-
číka, Braňa Matisa, Ľubice Segešovej i ďalších zainteresovaných 
je sprístupňovať túto architektúru širokej verejnosti pomocou 
jej rozmieňania na príťažlivé logo a originálnu značku, ktorá je 
prezentovaná ako jednoduchá potlač na tričkách, odznakoch či 
pohľadniciach. Súčasne informuje aj o architektúre a jej auto-
roch, nabáda na jej vystopovanie a znovuobjavenie.12 Aktivity OZ 
PUNKT vo veľkej miere nadväzovali na aktivity OA ÚSTARCH 
SAV, ktorí už v roku 2008 v rámci projektu Registruj!13 ako prví 
ponúkali tričká s architektonicky najvýznamnejšími budovami 
neskorej moderny na Slovensku. Tento projekt bol vôbec prvým 
projektom na poli ochrany a obnovy povojnového modernizmu 
na Slovensku. Spomínané počiny pomohli vzbudiť záujem o bu-
dovu rozhlasu najmä medzi mladými (nielen) bratislavskými 
umelcami a trendsettermi.
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 Ďalšie spopularizovanie budovy rozhlasu priniesli oslavy 
30. výročia jej sprevádzkovania. Súčasný vlastník Rozhlas a te-
levízia Slovenska (RTVS) sa pri tejto príležitosti rozhodol bližšie 
priblížiť zaujímavosti a jedinečnosti svojho rozhlasového stredis-
ka na všetkých vysielacích okruhoch. V týždni od 20. do 27. mar-
ca 2015 rádiá Slovenského rozhlasu prinášali širokej verejnosti 
veľké množstvo zaujímavostí a faktov prezentujúcich budovu 
Slovenského rozhlasu.14 Pri tejto príležitosti sa realizovalo aj 
slávnostné nasvietenie inštalované takisto v týždni medzi 20. až 
27. marcom 2015 (autor nasvietenia: Štefan Bekeš). Toto nasviete-
nie malo za cieľ upozorniť na budovu rozhlasu aj v obraze nočnej 
Bratislavy. Farby nasvietenia – biela a ružová mali symbolizovať 
organizáciu sídliacu v budove (korporátne farby RTVS). Mimo-
riadne úspešná prehliadková trasa Prečo pyramída? približujúca 
v desiatich zastaveniach návštevníkom rozhlasu jeho najzaují-
mavejšie priestory, mala svoje slávnostné otvorenie práve v pia-
tok 20. marca 2015 (začiatok osláv 30. výročia sprevádzkovania 
budovy). Autori výstavy Štefan Bekeš, Peter Szalay a Boris Meluš 

POHĽAD NA VSTUP  
NA STREŠNÉ TERASY

VIEW OF THE ENTRANCE  
TO THE ROOF TERRACE

Autor Author: Štefan Bekeš

POHĽAD NA  
STREŠNÚ ZÁHRADU 

VIEW OF THE ROOF GARDEN 

Autor Author: Štefan Bekeš

POHĽAD NA KAVIAREŇ  
NA STREŠNOM TRHU

VIEW OF THE COFFEE BAR  
ON THE ROOF MARKET 

Autor Author: Štefan Bekeš



115A&U 1 – 2 / 2016

sprevádzali návštevníkov náučného chodníka až do konca júna 
2015 (Borisa Meluša v sprevádzaní nahradila Veronika Kozáko-
vá). Do tohto času sa na prehliadke zúčastnilo viac ako 1 200 
záujemcov a zúčastnilo by sa ich aj viac, ale kapacitné obmedze-
nia to nedovoľovali. Práve pre vysokú návštevnosť prehliadky 
sa vedenie RTVS, už pod vlastnou gesciou, rozhodlo predĺžiť 
fungovanie náučného chodníka na neurčito. Do dnešných dní 
sa na prehliadke zúčastnilo viac ako 2 000 návštevníkov a stále 
je o ňu nevídaný záujem. Dokumentuje to aj fakt, že posledne 
zverejnené termíny (na marec 2016) sa zarezervovali v priebehu 
24 hodín.15 Prehliadka a nasvietenie rozhlasu mali nemalý ohlas 
aj v printových médiách.16 V októbri 2015, v rámci festivalu Biela 
noc prišla belgická skupina ATK! „rehabilitovať stavbu minulosti 
prostredníctvom zásahu súčasného umenia“.17 Pre tento zámer 
si vybrali práve budovu Slovenského rozhlasu. Dňa 10. októbra 
sa stala súčasťou multimediálneho diela s názvom ARC – Ar-
chitektonické Centrum Rehabilitácie dvojice Ofera a Ishtara 
Smilanskych (ATK!) a umeleckej producentky Juliette Bibasse. 

Autori pracovali s „charakterom budovy ako celku, s jej uhlami 
a plochami. Budova generovala zvuk a svetlo – výbuchy energie 
pretínajúce každodenný vizuálny smog. Kontroverzná a zároveň 
milovaná bratislavská ikona sa počas Bielej noci premenila na 
dejisko oslavy zvuku a svetla“.18 Išlo o najrozsiahlejší projekt, aký 
dosiaľ belgická skupina ATK! zrealizovala. Tieto počiny nielen 
laická verejnosť považovala za veľmi vydarené a budove priniesli 
nemalú želanú publicitu a to nielen na Slovensku. 

Budova Slovenského rozhlasu však nezápasí len s „nepriaz-
nivým imidžom“. Ďalší z jej problémov vychádza z nedokon-
čenosti koncepcie parteru, z ktorého vyplýva aj nefunkčnosť 
strešných terás. Tá bola spôsobená neujasnenosťou funkcie 
priečnej osi, ktorá sa v priebehu projektovania aj počas staveb-
ných prác na budove len ujasňovala. Pri prvej urbanisticko-archi-
tektonickej súťaži bola plánovaná ako pás zelene prechádzajúci 
naprieč mestom. O niekoľko rokov neskôr tu už existoval návrh 
využiť túto os na dopravné účely, ale ani ten nebol „uchránený“ 
od zmien. Plánovaná koncepcia dopravy v okolí rozhlasu sa 
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tiež zmenila z pôvodne navrhovanej polozapustenej štvorpru-
hovej komunikácie na variant, ktorý v tomto priestore počítal s 
vytvorením estakády. To autorov donútilo zrušiť vyprojektované 
pešie lávky vedúce ponad Žilinskú, Mýtnu a Štefanovičovu ulicu, 
reagujúce na skutočnosť, že zo všetkých týchto strán mali budo-
vu rozhlasu obklopovať významné mestské dopravné ťahy. Tým 
sa narušil ich základný zámer, v ktorom navrhované nadchody 
mali byť pospájané rozsiahlymi strešnými terasami, na ktorých 
sa mal „netradične“ nachádzať obchodný parter a pod ktorými sa 
mali rozprestierať výrobné a prevádzkové časti rozhlasu. Objekt 
tak stratil prvý a dôležitý horizont svojej funkcie i kompozície 
ovplyvňujúci väzby zdôraznenia vstupu do budovy. Z pôvodného 
návrhu sa realizovali len strešné terasy a vďaka zmene konceptu 
dopravy stratili svoju pôvodne navrhovanú funkciu a nová sa 
pre ne už takmer 30 rokov nenašla. V súčasnosti je tu torzo toho, 
čo by tam mohlo byť a čo sa už nikdy nebude môcť realizovať 
v takej podobe, ako bol pôvodný návrh. Zámerom tvorcov bolo 
priniesť život do „centra budovy“ – na prízemie, ale aj na jej stre-
chu. Dlhé chápadlá nadchodov, ktoré mali premosťovať okolité 
cesty a spájať i začleňovať strechu rozhlasu do „kvázi parteru“ 
(hoci o podlažie vyššieho) ostali nepochopeným zámerom, ktorý 
nemohol naplno ukázať svoj potenciál.19 Premostenia ostali 
slepé a neskôr pribudli nové budovy, ktoré tento zámer úplne 
zablokovali. Realizovaným terasám už nepomohlo ani to, že 
boli vydláždené a bez funkčnej náplne. Smutnú bodku za touto 
ideou dali „skejteri“, ktorí túto plochu začali využívať ako svoje 
ihrisko. Dopady skejtbordov na dlažbu sa ozývali v réžiách a na-
hrávacích štúdiách, preto padlo rozhodnutie zneprístupniť tieto 
terasy verejnosti. Pozitívna správa okolo vývoja situácie terás 
prišla v polovici septembra 2014, keď občianske združenie Jedlé 
mesto v spolupráci s RTVS spustilo projekt komunitných záhrad 
na opustených strešných terasách Slovenského rozhlasu. Ako 
hovorí architektka projektu Dominika Belanská: „Tento priestor 
pod ikonickou stavbou slovenskej moderny je magický. Má nie-
čo, čo ľudí pritiahne a dúfam, že sa stane miestom, ktoré bude 
ľudí spájať pri nových zážitkoch.“20 Napriek tomu, že v priebehu 
dvoch sezón sa kvôli veľkému množstvu podujatí organizova-
ných RTVS na terasách rozhlasu naštartoval spoločenský život, 
projekt komunitných záhrad sa neujal. Bolo to spôsobené najmä 
absenciou kontinuálnej starostlivosti o tieto záhrady, v dôsledku 
nedostatku dobrovoľníckych a �nančných zdrojov, ale aj kvôli 
otázke samotnej opodstatnenosti umiestnenia komunitnej zá-
hrady na terasách rozhlasu (potenciálneho mestského verejného 
priestoru ponúkajúceho aj kultúrno-spoločenské podujatia). 
Hoci tento projekt sa na konci roku 2015 skončil21, pre rozvoj 
terás bol nesmierne nápomocný, lebo vďaka nemu sa znova sprí-
stupnili verejnosti, a súčasne sa ukázal ich potenciál pre budúce 
možné využitie. 

Zdá sa, že pod vplyvom všetkých spomenutých okolností sa 
začal meniť i pohľad vlastníka a užívateľa budovy. Uvedomujúc 
si význam a hodnotu budovy Slovenského rozhlasu vykonal 
RTVS prvé kroky na ceste zlepšenia jej obrazu v očiach verej-
nosti. Bolo by preto vhodné, aby svoje ďalšie úsilie nasmeroval 
na zachovanie sprístupnenia a revitalizáciu strešných terás, čo 
by znova prispelo k vylepšeniu jej imidžu. A práve možnosti 
využívania strešných terás aj celková obnova a revitalizácia 

rozhlasu je od roku 2013 súčasťou výskumu v rámci dizertačnej 
práce s názvom Moderná architektúra ako pamiatka.22 Zámer obnovy 
načrtnutej v práci bol prezentovaný vedeniu RTVS.23 Podľa tohto 
návrhu vznikne na terasách rozhlasu verejný park s kultúr-
no-spoločenským priestranstvom a s malým trhom. Zabezpečí 
sa tak celoročné využitie tohto miesta a jeho oživenie súčasne 
zlepší celkový obraz budovy v očiach verejnosti. Bude to ďalší 
významný príspevok do procesu rehabilitácie tohto objektu. 
Riešený priestor bol de�novaný ako priestranstvo strešných 
terás nadväzujúce na Mýtnu ulicu. Toto vymedzenie sa opiera 
najmä o výsledky prieskumu pešej dopravy v okolí budovy Slo-
venského rozhlasu, z ktorého vyplynulo, že najfrekventovanejšie 
využívaný chodník v jeho okolí je práve chodník na Mýtnej ulici, 
čiže aj strana budovy prislúchajúca k tejto pešej komunikácii 
má najväčší potenciál pre umiestnenie občianskej vybavenosti 
komerčného rázu. Celoročné denné minimá pešej dopravy na 
tomto skúmanom úseku dosahovali priemerne až 200 chodcov 
za hodinu. Táto nameraná hodnota takmer dvojnásobne preko-
nala minimálnu odporúčanú vyťaženosť komunikácií potrebnú 
na rentabilný chod komerčných prevádzok.24 Celková koncepcia 
návrhu revitalizácie strešných terás, spracovávaná v dizertačnej 
práci, nadväzuje na diplomovú prácu25, v ktorej boli identi�kova-
né základné kompozičné princípy, podľa ktorých boli postavené. 
V rámci týchto artikul sa určili potenciálne priestory na umiest-
nenie dostavieb alebo hmotovo objemného mobiliáru, kde by sa 
bez potlačenia pôvodnej autorskej koncepcie mohli umiestniť. 
Základnou ideou návrhu bol zámer udržať spoločenský život na 
terasách pomocou integrácie funkcií a služieb absentujúcich 
v tejto časti mesta. Pozmenilo by sa tak pôvodné využitie terás, 
cez ktoré sa malo len prechádzať a ktoré mali spájať nadchody 
na to, aby sa na ne cielene prichádzalo príjemne tráviť svoj čas 
na verejných podujatiach či pri šálke kávy. Spomínanej idei mal 
pomôcť aj návrat k pôvodnému zámeru autorov umiestniť na 
strešných terasách trhovisko a zeleň. Prvú spomenutú myšlien-
ku v skúšobnej verzií (vianočných trhov), s veľkým úspechom 
odskúšala samotná RTVS. V deň otvorenia ostatných Vianočných 
trhov pod pyramídou, navštívilo terasy rozhlasu približne 4 500 
ľudí.26 Na základe aktuálneho návrhu by sa mal strešný trh 
premiestniť zo súčasnej pozície na nástupnom priestranstve 
terás do kompozične a prevádzkovo vhodnejšej polohy nachá-
dzajúcej sa v zadnej časti terás prislúchajúcich k Námestiu 
slobody. Z kompozičného hľadiska kumulácia objemných prvkov 
(stromov a trhu) je v tejto časti výhodnejšia najmä z dôvodu 
nenarušenia pôvodného kompozičného princípu – zápornej 
gradácie hmôt smerujúcej k hlavnému vstupu. Z prevádzkového 
hľadiska je novonavrhovaná poloha výhodnejšia najmä z dôvodu 
uvoľnenia centrálneho nástupného a ťažiskového priestoru pre 
novú hlavnú funkciu terás – na organizovanie verejných podu-
jatí, trh sa súčasne dostane do „nenápadnejšej, viac intímnej“ 
polohy vzadu. Ako predajný priestor sú navrhované 4 prepravné 
kontajnery, ktoré vďaka plátenému prestrešeniu budú spolu 
vytvárať až 16 odbytových priestorov. Inšpiráciou pre koncept 
prestrešenia boli staré (nielen) bratislavské trhoviská, na ktorých 
bolo bežným javom zakrývať plátnom i chodník medzi stánkami. 
Tento zvyk sa dodnes zachoval aj na blízkom trhu na Žilinskej 
ulici. Zdvihnutie prestrešenia nad úroveň kontajnerov zabezpečí 
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exteriérovým priestorom bazilikálne osvetlenie. Cortenová 
atika nachádzajúca sa po obvode prestrešenia má zasa z kom-
pozičného hľadiska za úlohu zjednotiť všetky kontajnery do 
jedného vizuálneho a objemového celku. Z funkčnej stránky má 
tiež umožniť v zimných mesiacoch inštaláciu sklenenej steny 
zabezpečujúcej nerušenú prevádzku trhu aj v chladnom období. 
Drevené latkové obloženie, nachádzajúce sa z interiérovej a 
exteriérovej strany kontajnerov, dovoľuje veľkú variabilnosť v 
rozložení regálov s tovarom. Tým umožňuje širokému spektru 
potenciálnych prevádzok využívať tento priestor. Premiestnením 
trhu z centrálneho priestranstva strešných terás, nahradením 
súčasných nepôvodných valcových strešných svetlíkov plochými 
pochôdznymi a ich následným spojením do jednoúrovňového 
celku vznikne nové pódium. Monumentálne schodisko oproti 
mu bude slúžiť ako auditórium či am�teáter. Tak by tu vzniklo 
nové kultivované a atraktívne miesto na konanie koncertov ale-
bo iných verejných podujatí pod záštitou RTVS. Zvyšný priestor 
terás sa pomocou mobiliáru premení na strešnú záhradu. 
Stromové črepníky reštaurujú pôvodnú ideu autorov o zazelena-
ných terasách. Oproti klasickým stromovým črepníkom, ktoré 
sú pomerne vysoké, navrhované črepníky sú nižšie, širšie a so 
zahnutými stranami. Znížením, rozšírením a zahnutím strán 
črepníka sa vytvorí po jeho stranách priestor na osadenie lavi-
čiek. Ich integráciou do jedného objektu sa znižujú obstarávacie 
náklady. Rozšírením plochy črepníka sa zasa znižuje zaťaženie 
strechy (na m2). Podobná integrácia zariadenia terás bola rea-
lizovaná aj na navrhovaných stoloch. Na zhotovenie strešného 
mobiliáru je navrhovaná cortenová oceľ, ktorá je použitá aj v 
exteriérovom obklade obrátenej pyramídy, takže po dozretí bude 
farebne harmonizovať s okolím. Corten bol vybraný aj z dôvodu 
jeho odolnosti, húževnatosti a bezúdržbovosti po dlhé roky. 

Všetky navrhnuté zásahy nenarušujú pôvodnú realizovanú 
koncepciu návrhu, skôr sa z veľkej časti vracajú k nerealizova-
ným ideám (zelené terasy, trh). Len tie, ktoré už nie je možné 
reštaurovať, boli nahradené novými ideami odstraňujúcimi z bu-
dovy 30-ročný problém spôsobený neujasnenosťou urbanistickej 
koncepcie v okolí budovy. Predkladaný návrh striktne dodržuje 
princíp reverzibility, nepoškodzuje ani nijakým spôsobom ne-
zasahuje do existujúcich prvkov rozhlasu. Na základe všetkých 
už skôr spomenutých faktov možno konštatovať, že budova Slo-
venského rozhlasu sa v ostatnom čase stala zaujímavou nielen 
pre odbornú verejnosť, ale aj pre tú laickú, čo významne zvýšilo 
šancu na jej postupnú rehabilitáciu. Predkladaný návrh revitali-
zácie strešných terás je ďalším príspevkom na ceste zlepšovania 
jej imidžu.




