
5. ROČNÍK CELOŠTÁTNEJ ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE 
„PROSTREDIE A DETAIL“  O CENU DIRICKX BC TORSION -  

 
 

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

 
1. Téma súťaže:            ŠTUDENTSKÁ TERASA, areál Fakulty architektúry STU 
 
2. Vypisovateľ súťaže: DIRICKX  BC TORSION, s.r.o. 

Brezová pod Bradlom  
Ing. Tibor Lazarovič, MBA, generálny riaditeľ  
a 
Fakulta architektúry STU v Bratislave 
Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc.,  
dekan fakulty 

                                      
3. Garant súťaže:       Prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD,  
                                    Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb  

     Fakulta architektúry STU v Bratislave 
   
4. Organizačný garant: Ing. arch. Jozef Kollár,  

Tel.: 02/ 57276317 
e- mail: kollar@fa.stuba.sk 

 
5. Tajomník súťaže:     Ing. arch. Jozef Kollár, 

Ústav konštrukcií v architektúre a inž. stavieb                                      
Fakulta architektúry STU v Bratislave                                      
Nám slobody 19, 812 45 Bratislava                                       
č.dv 307, Tel.: 02/ 57276317 
 



 
6. Druh súťaže:            Celoštátna  architektonická študentská - anonymná  
 
7. Termín súťaže:         30.10. 2008 – 30.01.2009                                        
 
8. Účastníci súťaže:      Študenti fakúlt a škôl architektonického zamerania SR a ČR 
 
9. Porota:                      dekan fakulty architektúry STU v Bratislave   

zastúpenie DIRICKX  BC TORSION                                     
zastúpenie  Ústavu konštrukcií v architektúre FA STU 
zástupca Slovenskej komory architektov 
zástupca Spolku architektov Slovenska 
zástupca ústavov architektúry FA STU                                
zástupca odborných médií                                      
zástupca Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave 
zástupca študentov delegovaný študent. parlamentom 

 
. 
 
 
10. Predmet riešenia: 
 

Študenti fakulty architektúry v Bratislave pociťujú absenciu exteriérových 
priestorov pre voľné posedenie, štúdium a kultúrne aktivity v v areáli fakulty. 
Takéto priestory sú bežnou  súčasťou  moderných škôl vo svete a slúžia pre 
stretnutie, diskusie, štúdium, výučbu, voľné expozície a zábavu v sezónach 
jar, leto, jeseň.  
Obsahom súťaže je architektonické riešenie  priestoru  pre stretávanie sa 
študentov architektúry v tesnej blízkosti  budovy FA STU v Bratislave 
s pracovným názvom  „študentská terasa “.  

 
11. Lokalitný program:  
 

Priestor pre riešenie je vymedzený severovýchodným priečelím budovy FA  
STU a hranicou parkoviska zo strany Námestia slobody.  Navrhované riešenie 
môže byť v tesnom dotyku s budovou, ale môže byť i samostatným celkom. 
Môže bezprostredne nadväzovať na vestibul fakulty, ale funkčne s budovou 
bude prepojený len v čase úradnej prevádzky (systém elektronických kariet ). 
Posedenie môže byť fixné i mobilné, zariadenia pre občerstvenie s automatmi 
možné, vybavenie pre odpad nutné. Návrh ohraničenia priestoru, spôsob 
osvetlenia a ochrany proti vandalizmu mimo prevádzky je vítaný. 
Nepredpokladá sa funkcia plateného dozoru. Ochrana pred nepriazňou 
počasia a kapacita je súčasťou autorského návrhu a súvisí s architektonickou 
mierkou riešenia. Obsahová náplň priestoru  (napr. terasa, pódium, amfiteáter, 
expozícia ap.) je takisto súčasťou návrhu Koncept prevádzky v areáli je 
potrebné dokladovať graficky. 

 
                                      
12.Špecifikum súťaže: 
 



Terasa je v bezprostrednej blízkosti Bellušovej budovy a konštrukčné riešenie 
by sa jej nemalo v princípe dotknúť. Priestor  za budovou bude ďalej slúžiť na 
parkovanie áut, ktorých počet môže byť zredukovaný, ale prístup s nákladným 
autom a vykládka cez vestibul musí byť dodržaná.. Návrh terasy bude 
neustále konfrontovaný s parkoviskom a vytvorením relatívne pokojnej zóny 
pre študentov. Úlohou súťažiacich je       vystihnúť vhodnosť navrhovaného 
objektu, jeho  charakteru podľa vlastnej filozofie a vlastného libreta.  
 

 
13. Kritéria posudzovania súťažných návrhov: 
 

-   presvedčivosť vo filozofii riešenia, génius locci  
-   osadenie a kompozícia hmoty 
-   funkčnosť priestorov 
-   súlad konštrukčného a architektonického riešenia 

 
 
 
 
   
14. Požadovaný obsah súťažného návrhu: 
 

- všetky výkresy musia mať rozmer A3 ( formáty  sa musia dať usporiadať do   
  fakultnej  výstavnej prezentácie 700x1000 mmm -  viď prílohu )                              
             
- výkresč.1:   situácia: existujúci stav v mierke cca 1:200 
                     arch. situácia: navrhovaný stav cca1:200  
                     foto skutkového stavu, filozofia návrhu  
- výkres č.2:  architektonická štúdia: pôdorysy, rezy, pohľady,  
                     v mierke 1:100 –1:50, popis riešenia.- prevádzkové  schémy 
             
 - výkres č.3: kompozičné štúdie hľadania a tektonika,  
                     detaily dizajnu konštrukčných prvkov návrhu 
             
- výkres č.4: 1x veľká vizualizácia + malé 
 
- Model min.1:100 vo vzťahu ku kubusu budovy ( k časti)   
 
- všetky grafické časti súťažného elaborátu musia a odovzdané aj v digitálnej 
podobe (2x CD). Nesplnenie požadovaného obsahu súťažného návrhu 
znamená vylúčenie zo súťaže   

 
15. Podkladové materiály:  

-   situácia existujúceho stavu, pôdorys a rez vestibulu s predloženým  
    schodiskom, pohľady na priečelia budovy:   web: www.fa.stuba..sk 
-   fotodokumentácia existujúceho stavu 

 
16. Grafické spracovanie a označenie návrhu: 
 



Návrh musí byť spracovaný grafikou architektonickej  štúdie na jednotnom 
formáte A2 vytlačený na papieri (nie matrice). Obal musí byť označený heslom 
(max. 7 znakov) a nápisom Súťaž ŠTUDENTSKÁ TERASA Podobne bude 
napísané na  zalepenej obálke, v ktorej bude heslo, meno a priezvisko, štud. 
ročník,  adresa autora       návrhu, telef. kontakt (mobil) e- mail. Každý výkres 
bude označený heslom a názvom ŠTUDENTSKÁ TERASA 

                                  
17. Termíny ukončenia súťaže: 
  

Súťažný návrh  musí  byť poslaný  poštou, alebo odovzdaný osobne do 
12.hod. 30.01.2009 tajomníkovi súťaže na Ústave konštrukcií v architektúre 
FA STU. 

 
18. Hodnotenie poroty  
 

Zasadanie hodnotiacej poroty bude  do 9.02.2009, výsledky budú oznámené 
do 13.02.2009 a úspešní riešitelia budú  oslovení písomne. 

 
 
 
 
19. Ceny a odmeny  
 
            1. cena v sume   400, -eur 
            2. cena v sume   265, -eur 
            3. cena v sume   200,- eur 
 
            3 odmeny v celkovej hodnote 360,-eur 
 

Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien a odmien neudeliť. Všetci 
neocenení účastníci spĺňajúci podmienky dostanú príspevok na režijné 
náklady do výšky 33,-eur 

 
 
20. Vyhlásenie a zverejnenie výsledkov súťaže a vyplatenie cien 
 

Výsledky súťaže budú oficiálne vyhlásené na otvorení výstavy v priestoroch 
FA STU. Súťažiaci sú povinní zúčastniť sa na inštalácii svojho návrhu, 
prípadne zabezpečiť zástupcu. Ceny a odmeny ako i réžie budú účastníkom 
vyplatené pri otvorení výstavy osobne gen. riaditeľom DIRICKX,. s r.o.Ing. 
Tiborom Lazarovičom. V prípade neprítomnosti oceneného účastníka na 
oficiálnom vyhlásení výsledkov je tento povinný zabezpečiť si svojho 
zákonného zástupcu s notársky overeným splnomocnením na prevzatie 
finančnej ceny alebo odmeny. Ak sa na oficiálnom vyhlásení výsledkov 
nezúčastní ocenený ani jeho zákonný zástupca finančná odmena prepadá. 
Výsledky súťaže budú zverejnené v odbornej tlači, ocenené návrhy budú 
prezentované na výstave v priestoroch FA STU. Povinná inštalácia výstavy sa 
uskutoční 13.2,.2009. Výstava bude trvať od 16.2.2009 do 21.2.2009. 

 
21. Prehlásenie 



 
Súťažiaci súhlasí, že odovzdané návrhy sa stávajú majetkom  Ústavu 
konštrukcií v architektúre Fakulty architektúry v Bratislave a takisto súhlasí s 
ich zverejnením, príp. použitím pre pedagogické a výskumné účely fakulty. 

 
22. Informácie o súťaži 
 

Súťažné podmienky si je možné vyzdvihnúť osobne u tajomníka súťaže na 
Ústave konštrukcií v architektúre FA STU v Bratislave, alebo na webovej 
stránke FA STU. Na súťaž sa študent nemusí prihlasovať. 

 
 
 
 
V Bratislave, 10.10.2009                           Prof. Ing. Imrich Tužinský, PhD 
 
                                                                          garant súťaže 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


