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Zápisnica zo zasadnutia poroty súťaže o Cenu prof. Emanuela Hrušku za najlepšiu 
seminárnu a ateliérovú prácu študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave za akademický 
rok 2011/2012.

dátum zasadnutia: 05.09.2012
miesto konania: miestnosť č. 233, Fakulta architektúry STU, Nám. Slobody 19, Bratislava

Zloženie komisie:  Ing. arch. Vladimír Hrdý ,(zvolený  predseda)
                          Doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD., 
                          Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
                          Mgr. arch. Igor Marko
                          Ing. arch. Miroslav Kollár, PhD. 
Tajomníčka:           Ing.arch. Silvia Bašová, PhD.

Zasadnutie  poroty  otvoril  vedúci  Ústavu  urbanizmu  a územného  plánovania  Fakulty 
architektúry prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. privítaním členov poroty a oboznámením 
o rozmanitosti prihlásených prác a o štatúte Ceny prof. Emanuela Hrušku.

Po  oboznámení  o štatúte  ceny  si  členovia  poroty  navrhli  za  predsedu  poroty  Ing.  arch. 
Vladimíra  Hrdého,  a následným  hlasovaním  ho  jednohlasne  zvolili  za  predsedu  poroty. 
Tajomníčka  súťaže  predložila  porote  zoznam  prihlásených  prác  s menami  študentov 
uchádzajúcich sa o cenu prof. Emanuela Hrušku, z 25 prihlásených prác bol ten istý počet 
projektov predložených komisií. 

Porota  sa uzniesla  na dvojkolovom hodnotení  prác.  V prvom kole navrhol predseda zúžiť 
celkový  počet  prác  25  na10.  Porota  posudzovala  najprv  individuálne  a koncom  I.  kola 
spoločne, všetky práce kvôli užšiemu výberu do II. kola, predovšetkým z hľadiska:

• Ideovo – filozofického prístupu
• kompozičných kvalít,
• funkčno-prevádzkových,
• zvládnutia merítka priestoru
• a tiež hodnotila grafická úroveň výkresovej časti a kvalitu spracovania modelu.

Po diskusii a vzájomnom dohovore o jednotlivých prácach a z prvého kola, porota určila 10 
prác,  ktoré  postúpili  do  druhého  kola.  Druhé  kolo  prebiehalo  formou  otvorenej  diskusie 
členov  komisie,  hľadaním  kvalitatívnych  stránok  ideovej  časti  jednotlivých  projektov, 
celkového pochopenia urbanistického zadania a jeho kontextu s okolím, zvládnutím vývoja 
projektu  v jeho výkresovej  podobe  a predovšetkým kvalitou  modelového  výstupu  riešenia 
danej lokality.



V druhom kole po diskusii, prehodnotení stránok spracovania projektu a poukázaní na kvalitu 
ale  aj  na  nedostatky  jednotlivých  prác,  porotcovia  pristúpili   k záverečnej  fáze  výberu 
najlepších prác na Cenu a odmeny. 

Na základe uznesenia poroty boli spracované písomné hodnotenia troch ocenených prác.

Celkové hodnotenie poroty (závery):

Porota  konštatovala  pestrosť  zadaní  prihlásených  prác  urbanistických  projektov  a záujem 
študentov  o konfrontáciu  svojich  študentských  prác  formou  súťaže.  Odporučila  ešte  viac 
iniciovať  študentov  k prihlasovaniu  do  daných  súťaží,  viesť  študentov  k modelovým 
aplikáciam svojej  tvorby,  k overovaniu konceptov z horizontu chodca,  ale  aj  k celkovému 
chápaniu  urbánneho  kontextu  zadaní.  Porota  odporúča  venovať  sa  kresbe  voľnou  rukou 
formou  skicovania,  abstrahovanému  vyjadreniu  problémov  a následnému  vyjadreniu 
v návrhových výkresoch i v modeloch. 

V Bratislave, na FA STU, ÚUaÚP 5.09. 2012
Zapísala: Ing.arch. Silvia Bašová, PhD

Ateliérová práca Výsledné 
hodnotenie

č.3
BA – Istrochem

K. Hrebíčková, K. Michalková
Ped. Ing.arch.A.Sopirová, PhD.

1.roč. ing. štúdia, FA STU

Cena
prof. Emanuela Hrušku

č.13
BA – Kukučínova, Račianska ul.

M.Paulišin, M. Pavlech
Ped. Ing.arch. E.Vojteková, PhD.
Ing.arch. Yakoub Meziani, PhD.

2. roč. ing. štúdia, FA STU

odmena

č.8
Čunovo

M.Kadnárová, M.Škotta
Ped. Ing.arch.A.Sopirová, PhD.

4. roč., FA STU
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