
 

Zápisnica zo zasadania komisie Ceny Prof. Hrušku 
 
Dňa 8.09.2011 sa konalo zasadanie komisie Ceny Prof. Hrušku za šk. rok 2010/11. Do 
súťaže o Cenu sa prihlásilo 22 projektov z tematického okruhu urbanistickej tvorby 
v rozsahu od malého obytného súboru cez väčšie polyfunkčné mestské areály až po 
špecifické mono a multifunkčné areály. Posudzovaných bolo 20 projektov, dva boli 
vyradené pre neúplnosť odovzdaných príloh. 
Ing.arch.Alžbeta Sopirová, PhD., zástupca vedúceho ústavu, uvítala komisiu 
a predstavila základné tematické okruhy projektov prihlásených na „Cenu“. 
  
Komisia  sa zišla v nasledovnom zložení: 
 
M.arch. Ing.arch. Mária Topolčanská, PhD. 
Ing.arch. Marta Kropiláková 
Ing.arch. Marián Šovčík, CSc. 
Ing.arch. Vladimír Hrdý 
Ing.arch. Ľubomír Boháč 
Ing. arch. Peter Stec, Csc. 
 
Komisia si zvolila  za predsedu M. arch. Ing. arch. Máriu Topolčanskú, PhD.   
Tajomníkmi ceny boli Ing.arch. Silvia Bašová, PhD. A Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD. 
 
Na úvod požiadala komisia tajomníčku Ing. arch. Silviu Bašovú, PhD.  a zástupkyňu 
vedúceho Ing. arch. Alžbetu Sopirovú, PhD. o základné informácie o charaktere 
zadaní, o spracúvaných témach a lokalitách a o forme zadaní o spôsobe technického 
spracovania daných tém podľa jednotlivých ročníkov.  
 
Posúdenie projektov sa následne uskutočnilo v dvoch etapách. V prvej časti si porota 
prehliadla všetky prezentované projekty a urobila si celkový prehľad úrovne prác 
a označila bonusom (v podobe farebných značiek) tie projekty, ktoré majú 
predpoklad na umiestnenie, resp. na diskusiu o ich kvalite.  
 
V druhej časti prebehla diskusia poroty nad vybranými nomináciami, označenými 
bonusmi. Hodnotiacimi kritériami boli koncepcia, kompozícia, technické prevedenie 
a celkový prínos danej práce. Komisia odporučila desať prác na túto výstupnú 
diskusiu.  
 
V závere navrhla tri najlepšie práce na ocenenie. 



 



 
Cena Prof. Hrušku: 
 Projekt: Reurbanizácia bývalej industriálnej zóny, Seminario su Prato, 

Florencia 
 Študenti: Bc.Igor Hianik, Bc. Nikola Winková, V. ročník FA STU Erasmus UNIFI 
 Pedagóg: Dott.Arch. Fabiola Giorgeri, garant Prof. Arch. Alberto Baratelli 
 
Odmeny: 
 Projekt: Obytný súbor Rusovce 
 Študent: Andrea Froncová, Číčelová Mária III. ročník FA STU 
 Pedagóg: Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. 
  

Projekt: Bratislava Dúbravka, Veľká Lúka,  
transformácia areálu technického skla 

 Študenti: Katarína Michalková, V. ročník FA STU 
 Pedagóg: Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD. 
 
 
 
 
Závery komisie: 
 
Architekt P. Stec: „Cena profesora Hrušku preukázala záujem študentov vyšších 
ročníkov zaoberať sa urbanistickými problémami a zároveň vstúpiť do súťaže s 
dosiahnutými výsledkami. Určitá rôznorodosť spracovania vybranej problematiky 
závisela aj od metodiky riešiteľov, kde rozsah predkladaných riešení závisel aj od 
druhu ateliéru a ročníka súťažiaceho. Tradičné témy spojené s rozvojom zóny bývania 
v sídlach boli doplnené o problémy transformácie bývalých priemyselných zón. Je 
dobré, že sa týmto návrhmi tematika riešených úloh obohatila. U industriálnych zón 
je potrebné, aby riešitelia nevideli len možnosť  transformácie, resp. nového a tým len 
iného  funkčného využitia bývalej priemyselnej zóny, ale aby venovali maximum 
záchrane nášho architektonického  priemyselného  dedičstva práve zmysluplnou 
urbanistickou koncepciou transformácie. Viaceré práce prezentovali kvalitnú 



prípravnú etapu vo forme prieskumov a rozborov, čo im umožnilo dosiahnuť výstup v 
podobe graficky hodnotne podaných návrhov.“ 
 
Odporúčania  a postrehy, sumarizované predsedom poroty:  
 
Porota si stanovila z princíp svojej práce pozitívnu selekciu vybraných projektov 
naprieč všetkými súťažnými návrhmi, so zámerom zaoberať sa nadštandardnými 
študentskými výkonmi podrobnejšie. Akumulované individuálne postrehy porotcov o 
výrazne hodnotných projektoch boli neskôr argumentom pre diskusiu nad všetkými 
návrhmi postupujúcimi do finále.  
Takýto súťažný výber ukázal niekoľko jasných tendencií, ktoré vedú k úspešným a 
inovatívnym projektom: 
1.) presah zadania smerom k jasnej anotácií úlohy aj nad rámec štandardného 
ohraničenia riešenej lokality pomáha študentom výraznejšie formulovať svoje 
koncepty. 
2.) limitovanie formy ručného spracovania zadania malého ateliéru (3. ročník)  má 
zmysel len v prípade, keď študenti príjmu túto prekážku ako dôvod na rozmýšľanie, 
aplikáciu istej ´manuálnej´ filozofie do návrhu. Odmenený projekt tohto prvého 
urbanistického ateliéru (skice aj model) zmysel tejto cesty k návrhu neobyčajne 
úspešne potvrdzuje. 
3.) Víťazný návrh má potenciál viacvrstvového, hĺbkového prieskumu zóny 
(komplexné získavanie dát o prostredí - historické, sociologické dáta,...), nepracuje 
ťažiskovo s nástrojmi grafických analýz alebo viacerých variant kompozičných návrhov 
vo veľkých mierkach. Zároveň je ukážkou detailnej práce s priblížením sa k riešeným 
priestorom zodpovedajúcou mierou ´údajov´ doň vložených (mierka návrhu 
zodpovedá miere poznania problému a jeho kreslenia, resp. reprezentácie) a určite aj 
motivačného prostredia pri tvorbe návrhov v silnej študentskej konkurencií.  
 
„Všetkým odmeneným aj finalistom prajem, aby sa absolvovaním tohto ročníka 
súťaže cítili súčasťou najlepšej tradície, ktorú v tu oceňovanom odbore meno prof. 
Hrušku znamenalo vo svojej dobe, na našej fakulte, aj za hranicami Slovenska. 
Dúfam, že im takáto dobrá referencia prinesie ďalšiu motiváciu pre štúdium na FA 
STU aj v zahraničí.“ 
                                                                   M.arch. Ing.arch. Mária Topolčanská, PhD. 
 
 
 
Vedúci ústavu Prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD. sa v závere hodnotenia stretol 
s komisiou a poďakoval sa za ich prácu, čas a prínos v smere hodnotenia 
a posudzovania študentských prác z oblasti urbanizmu. 
 
Komisia konštatovala náročnosť mnohých zadaní, prínos v dôraze na spracovanie 
tretiackeho ateliéru formou skíc v merítku, záujem študentov o konfrontáciu svojich 
študentských prác formou súťaže.  Doporučila dôraz na prípravu Ceny Prof. Hrušku 
na budúci rok spracovaním krátkych anotácií k jednotlivým projektom pre urýchlenie 
vstupných diskusií k témam. 
 
Zapísala: Ing.arch. Silvia Bašová, PhD., Ing.arch.Miroslav Kollár, PhD. 
 
V Bratislave dňa: 8.9.2011 
 
 




