
 
Cena profesora E. Hrušku 

 
 
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  2014/2015. 
dátum zasadnutia:  
02. 07. 2015 
miesto konania: miestnosť č. 233, Fakulta architektúry STU, Nám. Slobody 19, Bratislava. 
 
Zloženie komisie: 
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD. 
Ing. arch. Vladimír Hrdý 
Ing. arch. Marián Šovčík, PhD. 
Ing. arch. Peter Vaškovič 
Doc. Ing. arch. Peter Kardoš, PhD. 
Ing. arch. Miroslav Kollár, 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. Vladimíra Hrdého. Tajomníčka súťaže predložila porote zoznam prihlásených 
prác s menami študentov a témami prác uchádzajúcich sa o Cenu prof. Emanuela Hrušku.  Z 25 prihlásených prác sa 
súťaže reálne zúčastnilo 20 prác, keďže 5 prác nemalo doložené modely.  
Porota sa uzniesla na hodnotení prác v dvoch kolách. Porota posudzovala práce najprv individuálne s predpokladom 
postupu najlepších prác do druhého kola.  
Potom pristúpila postupne spoločnému vyhodnoteniu prác ktoeé 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 mestské alebo vidieckeho verejného  priestoru. 
 
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. 
 
 
Výsledné hodnotenie:  
 
Cena prof. Emanuela Hrušku 
Bratislava – Dunajská ulica 
Maroš Kostelanský, Dominika Pjatáková, FA STU, 2014/15 
Pedagóg: Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.  
Odmena 
Bratislava – Americké, Kamenné a Šafárikovo námestie 
Beáta Urbanová, Andrea Javorková, FA STU, 2014/15 
Pedagóg: Doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.  
Odmena 
Bratislava – Pasienky - Kuchajda 
Miloš Diežka, FA STU, 2014/15 
Pedagóg: Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.  
 
Celkové hodnotenie poroty, závery: 
Porota konštatovala pestrosť tém i náročnosti prihlásených prác urbanistických projektov a tiež záujem o súťaž: 
Cena prof. E. Hrušku prebiehala 2.7. 2015, v závere školského roka 2014/15 s prihlásenými 25 prácami na 
posudzovanie.  Porota odporúča venovať sa formovaniu idey a filozofie zadania a spôsobu vyjadrenia riešenia 
čitateľnými portfóliami, kresbe voľnou rukou formou skicovania, abstrahovanému vyjadreniu problémov. Taktiež 
k jasnejšiemu vyjadreniu základnej myšlienky vo výstupných komplexných výkresoch a modeloch. S pochvalou 
porota hodnotila náročnosť zadaní i spracovanie ocenených prác a modelov.   
 
 
 
V Bratislave,  2.07. 2015                               zapísala: Doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. 
 
 


