
Súčasný rodinný dom očami mladých architektov  
IV.ročník medzinárodnej študentskej súťaže 

Súťažné podmienky – národné kolo 

Nakladateľstvo Foibos Books  v spolupráci  s Fakultou  architektúry, Ústavom architektúry 
obytných budov, STU v Bratislave vypisuje národné kolo IV. ročníka medzinárodnej 
študentskej súťaže:  SÚČASNÝ RODINNÝ DOM: očami mladých architektov – dom 
v mestskom prostredí. Súťaž je adresovaná študentom fakúlt architektúry v akademickom 
roku 2014/15. Súťaž prebieha zároveň v národných kolách v Českej republike, Poľsku, 
Maďarsku a Slovinsku. 

Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu rodinného domu pre 4 člennú 
rodinu v mestskom prostredí na ľubovolne zvolenej parcele. Cieľom súťaže je nájsť 
architektonické vyjadrenie súčasných požiadaviek, ktoré by odrážali národné špecifiká 
historickej a modernej architektúry v kontexte mestského prostredia. Usporiadatelia zámerne 
nevyhlasujú žiadne ďalšie tematické obmedzenia súťažných návrhov. 

Termín odovzdania súťažných návrhov národného kola: 21.04.2015 (uzávierka 
fakultného kola) do 14:00 hod. na sekretariáte Ústavu architektúry obytných budov, FA STU 
v Bratislave (K.Baňáková), spolu s vyplnenou prihláškou do súťaže – bližšie o rozsahu: viď 
súťažné podmienky. Vyhlásenie výsledkov  súťaže: apríl 2015. 

Súťažné podmienky 
Súťaž je vypísaná pre študentov architektúry v letnom semestri 2014-2015, zúčastniť sa jej 
môžu aj tímy študentov, tím bude zastúpený jedným autorom. 
 
Obsah súťažného návrhu 
situácia  M 1:1000 
pôdorysy, rezy  M 1:100 
vizualizácie exteriéru a interiéru 
autorská správa max.1000 znakov 
texty a popisy v slovenskom a anglickom jazyku 
formát B1 700x1000mm na výšku 
model v M 1:50 na podložke 700x500mm nie je požadovaný  

Porota: 
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., FA STU, UABB 
Ing. arch. Ľubomír Závodný, hosť.prof., FA STU, UABB 
Ing. arch. Pavol Pokorný, Bratislava,  autorizovaný architekt SKA 

Tajomník súťaže: Ing. arch. Michal Czafik, PhD.,  FA STU, UABB 

Ceny: víťaz a autori odmenených súťažných  návrhov sa zúčastnia medzinárodného 
workshopu, ktorý organizuje nakladateľstvo Foibos Books 

Finančnú odmenu  v hodnote 400,0 Eur získa víťazný návrh národného kola súťaže. 

Mediálni partneri:  Vydavateľstvo Eurostav ,  časopis ARCH o architektúre a inej kultúre  
Partneri:  Baumit Slovensko 

za FA STU organizuje Ústav architektúry obytných budov, prihlášku do súťaže posielajte na 
adresu: banakova@fa.stuba.sk 

mailto:banakova@fa.stuba.sk

