
                                     

Ing. arch. Ivan Michalec, DrSc.
(1929 - 1993)

trenčiansky skaut

Narodený 4.2.1929.
Zomrel 16.9.1993.

Slovenský urbanista, predseda Zväzu architektov Slovenska, nositeľ Ceny Dušana Jurkoviča.
Trenčiansky skaut a vodca 1. oddielu.

Narodil sa 4.februára1929 v známej trenčianskej rodine, z ktorej pochádzala aj matka Ľudovíta
Štúra.  Jeho  otec  Rudolf  Michalec  (4.10.1902-04.1990)  bol  zamestnaním  hospodársky
pracovník,  inak  ale  trenčiansky  filatelista,  huslista,  turista,  horolezec,  fotograf,  cez  vojnu
pomáhal odboju, za čo ho v januári 1945 uväznili v Mauthausene. 

Ivan sa stal „zväzovým“ skautom v Trenčíne v čase prvej ČSR, a ešte pred vojnou bol vodca
oddielu.  Hneď po skončení druhej  svetovej  vojny bol  vodcom trenčianskeho prvého oddielu
skautov.  Zakrátko  v  Trenčíne zmaturoval  a  odišiel  študovať do  Bratislavy.  Stavebnú fakultu
Slovenskej vysokej školy technickej tu ukončil v roku 1952. Pracoval v ateliéri J. Krouhu, potom
v  Stavoprojekte  Žilina,  vo  Vojenskom  projektovom  ústave,  v  Štátnom  ústave  rajónového
plánovania  v  Bratislave.  Pracoval  vo  vysokých  riadiacich  funkciách  investičnej  výstavby  a
územného plánovania. V roku 1956 bol vedúcim rozsiahleho vyhodnotenia územnoplánovacej
dokumentácie na Slovensku. Od r.  1963 od jej  založenia pracoval  v Slovenskej  komisii  pre
investičnú  výstavbu,  potom  na  Ministerstve  výstavby  a  techniky,  v  Štátnej  komisii  pre
vedeckotechnický  a  investičný  rozvoj,  kde  bol  riaditeľom  odboru  územného  plánovania  a
stavebného poriadku do r. 1976, to všetko v Bratislave. V r. 1976 odišiel z Bratislavy do Banskej
Bystrice na Krajský národný výbor, kde založil a potom viedol odbor územného plánovania.

Zúčastňoval sa urbanistických a architektonických súťaží, najviac si cenil svoj komplexný návrh
Demänovskej  doliny  a  Bardejovských  kúpeľov.  Za  urbanisticko  architektonické  riešenie
Trenčianskych Teplíc (spoluautorstvo s R. Ondrejkom) dostal v r. 1970 Cenu Dušana Jurkoviča.
V  období  1971-1977  bol  predsedom  Zväzu  architektov  Slovenska.  V  r.  1973-1977  bol
československým  reprezentantom  v  komisii  Európskeho  hospodárskeho  spoločenstva  v
Ženeve.  V  r.  1980  sa  stal  doktorom  vied  (DrSc.)  v  odbore  urbanizmus.  Zaslúžil  sa  o
vybudovanie celoslovenského systému územného plánovania.
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Ivan Michalec nikdy nestratil vzťah spolupatričnosti k svojmu rodnému mestu a príležitostne sa
zúčastňoval  súvisiaceho  diania.  Po  dosiahnutí  veku  60  rokov  odišiel  vo  februári  1989  do
dôchodku a z Banskej  Bystrice sa presťahoval  späť do rodného Trenčína, do rodičovského
domu "Villa Ilka 1935" na rohu oproti nemocnici, kde posledný rok svojho života prežíval jeho 87
ročný otec. 
Po r. 1990 do svojej práce Zásady riešenia územného plánu mesta Trenčín a jeho vybraných
zón a problémov zahrnul preložku železničnej trate ku diaľnici, od čoho administratíva mesta
neskôr upustila. 
V Trenčíne sa zaslúžil o postavenie pamätníka Štúr - Hurban - Hodža (odhalený 2.9.1991) na
Hviezdoslavovej ulici, kde je uvádzaný ako jeden z troch spoluautorov, v jeho prípade zrejme
išlo o urbanistické riešenie. 

Keď sa koncom r. 1989 v Trenčíne obnovoval skauting, na prvé verejné zhromaždenie, kde
prišli  všetci  starí  skauti  ktorí  mohli,  prišiel  aj  Ivan Michalec  so  svojou  ženou Ľudmilou  rod.
Chorvátovou, tiež trenčianskou skautkou. Do ďalšieho skautského diania sa už nezapojil. Aj keď
bol  na  dôchodku,  ešte  stále  pracoval  vo  svojom odbore.  Boli  sme  v  styku  s  jeho  otcom,
špičkovým zberateľom starých pohľadníc Trenčína a pamätníkom jeho histórie, okolo neho sa
vytvorila skupinka, z ktorej vznikol terajší Klub starých Trenčanov, volali sme aj Ivana, dodnes si
pamätám jeho odpoveď: Chlapci, ešte čosi musím dorobiť, potom prídem medzi vás. Neprišiel,
už nestihol. Z počutia vieme, že na jeho rozostavanej chate v Súľovských skalách ho nečakane
postihla mozgová porážka a po vari troch dňoch v žilinskej nemocnici zomrel 16.septembra1993
iba ako 64 ročný.

Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, máj 2015
Historická komisia Slovenského skautingu

Poznámky:
Vychádzal  som zo  zverejneného  posmrtného  profesného  životopisu,  mojich  osobných  spomienok,  spomienok
skautov Štefana Hudeca, Jaroslava Múčku, Ing.arch.Štefana Androviča a údajov pani PhDr. Janky Karlíkovej.
Podpis I.M. je z povojnového skautského preukazu člena jeho oddielu (Stuku), ktorý bol na predaj na blšáku v
Trenčíne začiatkom r. 2015, za jeho láskavé zapožičanie ďakujem nemenovanému kupcovi „hapkuaka“.

(Koniec diela)
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