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Porota súťaže o Cenu prof. Emanuela Hrušku za najlepšiu seminárnu a ateliérovú prácu 
študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave za akademický rok  2017/2018. 
dátum zasadnutia:  
26. 06. 2018 
miesto konania: miestnosť č. 233, Fakulta architektúry STU, Nám. Slobody 19, Bratislava. 
 
 
Zloženie komisie: 
 
 
Ing. arch. Ľudmila Holíková 
 
Ing. arch. Marián Šovčík, PhD. 
 
Ing. arch. Ľubomír Klaučo 
 
Ing. arch. Michaela Kozáková 
 
Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. 
 
 
 
Tajomníčka:  
 
Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 
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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  
2017/2018. Dátum zasadnutia: 26. 06. 2018 
miesto konania: miestnosť č. 233, Fakulta architektúry STU, Nám. Slobody 19, Bratislava. 
 
Zloženie komisie: 
Ing. arch. Ľudmila Holíková 
 
Ing. arch. Marián Šovčík, PhD. 
 
Ing. arch. Ľubomír Klaučo 
 
Ing. arch. Michaela Kozáková 
 
Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. 
 
Tajomníčka: 
  
Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 
 
Zasadnutie poroty otvoril vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty 
architektúry Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. a zástupkyňa vedúceho Doc. Ing. arch. 
Alžbeta Sopirová, PhD. privítaním členov poroty a oboznámením o rozmanitosti prihlásených 
prác, o témach zadaní. 
 
Po oboznámení o štatúte ceny tajomníčkou Doc. Ing. arch. Silviou Bašovou, PhD. si členovia 
poroty navrhli a zvolili za predsedu poroty Ing. arch. Mariána Šovčíka, PhD. Tajomníčka 
súťaže predložila porote zoznam prihlásených prác s menami študentov a témami prác 
uchádzajúcich sa o Cenu prof. Emanuela Hrušku.  Z 34 prihlásených prác sa súťaže reálne 
zúčastnilo 32 prác.  
Porota sa uzniesla na hodnotení prác v dvoch kolách. Porota posudzovala práce najprv 
individuálne s predpokladom postupu 10 najlepších prác do druhého kola, pričom vylúčila 2 
práce kvôli neúplnosti. Potom pristúpila postupne spoločnému vyhodnoteniu prác ktoré 
postúpili do druhého kola. Vyhodnotila najlepšie práce z hlavných tematických okruhov 
predovšetkým z hľadiska: 
*ideovo – filozofického prístupu 
*kompozičných kvalít, 
*funkčno-prevádzkových kvalít 
*z hľadiska zvládnutia vytvárania identity mestského alebo vidieckeho  priestoru 
*z hľadiska grafického podania. 
Porota ocenila zadania s tematikou obytných súborov k malým ateliérom aj ich výstupy vo 
forme kvalitných a pestrých návrhov pre mestá Topoľčany, Komárno i pre MČ Bratislavy 
Záhorskú Bystricu, lokalitu Ivance. Tiež pozitívne hodnotila prínos v zadaní pre modul M8 
pre IV. ročník bakalárskeho štúdia s témou Komárno – nábrežie Dunaja, návrhy k tejto téme 
hodnotila porota predovšetkým z hľadiska tvorby priestorov nábrežných lokalít, ich 
špecifickú mierku a prácu s krajinárskymi prvkami na urbánnom pozadí. V zadaní pre 
Topoľčany vyzdvihla porota práce s prínosom kvalitných súborov pre bývanie v kontexte na 
okolitú krajinu i dotvorenie existujúceho južného územia mesta na sútoku dvoch riek. 
V zadaniach pre 5. ročník porota ocenila náročnosť zadania ale zároveň vyjadrila aj náročnosť 
posudzovania prihlásených 6 prác, keďže sa ťažiskovo vstupovalo do stabilizovanej 



sídliskovej štruktúry, kde v modeloch bolo len ťažko čitateľné dotvorenie námestia, 
intenzifikácia štruktúry a krajinárske osi prepájacích alejí. 
 
Po diskusii a vzájomnom dohovore o jednotlivých prácach v druhom kole určili členovia 
poroty jednu prácu na Cenu Profesora Hrušku a dve práce na odmeny. 
 
 
Cena prof. Emanuela Hrušku 
Komárno – nábrežie Dunaja 
Ateliér navrhovania VII, 4. ročník 
Dávid Repiský, Matúš Fornadeľ FA STU, 2017/18 
Pedagóg: Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.  
 
Odmena 
BA – MČ Záhorská Bystrica, lokalita Ivance 
Ateliér V, 3.ročník 
Kristián Ján Vidiš, Andrej Vojtko FA STU, 2017/18 
Pedagóg: Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.  
 
Odmena 
Obytný súbor Topoľčany 
Ateliér V, 3.ročník 
Kristína Macharová, Zuzana Michalíková FA STU, 2017/18 
Pedagóg: Ing. arch. Eva Putrová, PhD. 

 
 
Celkové hodnotenie poroty, závery: 
Porota konštatovala pestrosť tém i náročnosti prihlásených prác urbanistických projektov. 
Porota odporúča venovať sa viac formovaniu idey a filozofie zadania a spôsobu 
jednoznačného grafického vyjadrenia riešenia v schémach i v koncepte, prezentácia 
čitateľnými portfóliami, venovať sa kresbe voľnou rukou formou skicovania, abstrahovanému 
vyjadreniu problémov a dôrazu na model.  
 
 
V Bratislave,  26.06. 2018                               

 
 
zapísala: Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


