
Zápisnica zo zasadania komisie Ceny Prof. Hrušku 
 
Dňa 31.08.2010 sa konalo zasadanie komisie Ceny Prof. Hrušku za šk. rok 2009/10. 
Do súťaže o Cenu sa prihlásilo 27 projektov (70 prihlásených študentov), 
z tématického okruhu urbanistickej zóny v rozsahu od malého obytného súboru cez 
väčšie polyfunkčné mestské areály až po špecifické mono a multifunkčné areály. 
Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. úvodom uvítala  komisiu, poďakoval sa za ich čas 
a odbornosť venovanú práve otvorenému zasadaniu danej komisie a predstavil štatút 
ceny a základné tématické okruhy projektov prihlásených na „Cenu“. 
  
Komisia sa zišla v nasledovnom zložení: 
 
Doc. Ing. arch. Gabriel KOPÁČIK, CSc.   
Doc. Ing.arch. akad. arch. Ivan GÜRTLER   
Ing.arch. Eva PUTROVÁ, PhD.    
Ing.arch. Zuzana AUFRICHTOVÁ    
Ing. arch. Martin BUMBÁL     
 
Tajomníkom ceny boli Ing.arch. Silvia Bašová, PhD. a Ing.arch. Miroslav Kollár, PhD. 
 
Komisia si za predsedu zvolila jednohlasne Doc. Ing. arch. Gabriela KOPÁČIKA, CSc. 
Predseda komisie následne navrhol postup hodnotenia prác ako dvojkolové s tým, že 
každý člen vyberie v prvom kole tri práce, ktoré odporúča, aby postúpili do druhého 
kola. V prvom kole si porota prehliadla všetky prezentované projekty a urobila si 
celkový prehľad úrovne prác, pričom každý z porotcov hodnotil práce s dôrazom na: 
1) kompozičnú kvalitu, 
2) funkčno – prevádzkovú kvalitu, 
3) zvládnutie merítka priestoru, 
4) formálna stránka spracovania projektu, resp. grafická úroveň výkresov a modelu.  
V závere prvej etapy jednotliví porotcovia prezentovali a  hodnotili projekty, ktoré 
odporúčali pre postup do druhého kola. 
 
V druhom kole po spoločnom posudzovaní a diskutovaní o kvalitatívnych stránkach 
a poukázaní na prípadné nedostatky, komisia hodnotila práce postupujúce z prvého 
kola bodovým systémom od 1 po 5, keď počet bodov 5 predstavoval najvyššiu 
dosiahnuteľnú hodnotu. Podľa výsledného vyhodnotenia súčtu bodov sa komisia 
rozhodla udeliť cenu a dve odmeny prácam s najvyšším bodovým ohodnotením. 
 
Cenu prof. Hrušku získal ateliérový projekt študentov Bc. Hanáček Tomáš a Bc. 
Godarský Ivan pod pedagogickým vedením Prof. Ing. arch. Bohumila Kováča, PhD.  
Téma projektu: „Visuté záhrady – Bratislava“  
 
Odmenu získal bez určenia poradia ateliérový projekt študentov Bc. Abramovič 
Tomáš a Bc. Biroščák Lukáš pod pedagogickým vedením Doc. Ing. arch. Ľubice 
Vitkovej, PhD. 
Téma projektu: „Zlaté piesky – Bratislava“ 
 
a ateliérový projekt študentky Bc. Martina Geletová pod pedagogickým vedením Ing. 
arch. Silvii Bašovej, Phd. 
Téma projektu: „Polyfunkčná zóna Vajnory - Bratislava“ 
 
Závery komisie: 



Komisia konštatovala vysokú kvalitatívnu  úroveň  prác urbanistických projektov 
a záujem študentov o konfrontáciu svojich študentských prác formou súťaže.  
Doporučila sústredenosť na ťažiskové problémy urbanistickej praxe, možnosť riešiť aj 
problematiku na úrovni zóny, vo väzbe na existujúcu mestskú štruktúru, aj 
problematiku okrajových mestských zón. Komisia postrádala vo všeobecnosti 
v projektoch ideu inšpirovanú prostredím a zainteresovaným odporúča v maximálnej 
miere sústrediť pozornosť kvalite vypracovania návrhu vo forme fyzického modelu 
ako najpodstatnejšie vypovedateľného prostriedku urbanistickej tvorby.  
 
Zapísal: Ing.arch.Miroslav Kollár, PhD. 
  Ing. arch. Silvia Bašová. PhD. 
 
V Bratislave dňa: 1.10.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


