VÝSLEDKY 2. ROČNÍKA
VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE

"PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE 1999"
Garant súťaže
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Organizátor súťaže
Ústav vzdelávania a služieb
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
Poslanie súťaže
Propagácia a podpora rozvoja bytovej výstavby na území Slovenskej republiky
v oblasti progresívnych, cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných
domoch a pre spoločensky neprispôsobivých občanov, podpora obnovy bytového fondu a
propagácia kvalitných
a hospodárne navrhnutých riešení bytových stavieb.
Predmet 2. ročníka súťaže
Stavby, realizované na území Slovenskej republiky,
dokončené v priebehu roka 1999, na ktoré sa vydalo
kolaudačné rozhodnutie do 31.12.1999.

A.
B.
C.
D.

Súťažné kategórie
Bytové domy s úsporným riešením bytov
Rodinné domy
Bývanie pre spoločensky neprispôsobivých občanov
Obnova bytového fondu v bytových domoch

Ceny
Podľa štatútu súťaže odborná porota udelila spolu 8 cien a 6 čestných uznaní. Slávnostné
vyhodnotenie 2. ročníka súťaže a odovzdanie cien sa uskutočnilo dňa 2. mája 2000 na
medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH SLOVAKIA v Banskej Bystrici.
Sponzori

kategória A) Bytové domy s úsporným riešením bytov
I. miesto
Bytové domy 97 b. j., Námestie mládeže, Zohor

Investor, realizácia: SIBAMAC, a.s., Stará Vajnorská 25, Bratislava
Projektant: Ing. arch. Marián Hanzalík, autorizovaný architekt a kol., Jaskov rad 175,
Bratislava

Ocenenie za:





vyhovujúce riešenie rešpektujúce stratégiu návrhu cenovo dostupného bývania
dobrú architektonickú koncepciu, vhodné začlenenie a zakomponovanie do
prostredia obce
vytvorenie obytného komplexu, ktorý zodpovedá súčasnému európskemu trendu

II. miesto
Bytový dom 30 b. j., Ulica Pri Šajbách, Bratislava

Investor: Habyto B, družstvo, Kvetná 13, Bratislava
Projektant: Ing. arch. Juraj Hermann, Ing. arch. Patrik Pavlásek, Projekt-team
Bratislava, spol. s r.o., Martinengova 30, Partner-projekt, spol. s r.o., Čajakova 13,
Bratislava
Realizácia: OSP Danubius, a.s., Kračanská 40, Dunajská Streda

Ocenenie za:





zvládnutie objemového riešenia objektu v prostredí sídelného útvaru
architektonické riešenie, ktorým autori stanovili kvalitu obytného prostredia
celkovú koncepciu zodpovedajúcu kvalite detailov a povrchových úprav v
konštrukčnom aj tvarovom riešení

III. miesto
Bytové domy 48 b. j., Trojičné námestie, Kozárovce

Investor: Obecný úrad Kozárovce, Hlavná 685
Projektant: CM- projektová kancelária, Ul. sv. Michala 4, Levice
Realizácia: T&T Rekostav, spol. s r.o., kpt. Jaroša 2, Levice

Ocenenie za:




dobré urbanistické a objemové riešenie, vychádzajúce z kontextu sídelného útvaru
inovatívne a kultivované pôsobenie obytného súboru a jeho inšpirujúci prínos v
prostredí obce

Kategória b) Rodinné domy
I. a III. miesto odborná porota neudelila.
II. miesto
Rodinný dom Jozef Miština s rodinou, Garbiarska ulica, Prievidza

Investor: Jozef Miština, Garbiarska 33, Prievidza
Projektant: Ing. Ľubomír Krátky, 1. Mája 574, Hliník nad Hronom
Realizácia: DREVOKOV, spol. s r.o., Bzovská ul., Krupina

Ocenenie za:



vhodné riešenie využívajúce všetky prednosti ľahkých montovaných systémov na
báze dreva z hľadiska technológie montáže a energetickej efektívnosti i vnútornej
mikroklímy s dobrým prepojením interiéru s exteriérom

II. miesto
9 radových rodinných domov, Slnečná ulica, Lozorno

Investor: Obecný úrad Lozorno, 9 majiteľov rodinných domov
Projektant, realizácia: FUNDÁTOR, spol. s r.o., Miletičova 7b, Bratislava

Ocenenie za:




efektívne využitie stavebného pozemku radovou zástavbou
vyhovujúce členenie umožňujúce optimálne dispozičné
priestorov i malej rekreačnej záhradky

využitie

vnútorných

Kategória c) Bývanie pre spoločensky neprispôsobivých občanov
I. miesto
12 b. j. pre spoločensky neprispôsobivých občanov, Mlynská ulica, Rimavská Seč

Investor: Obecný úrad Rimavská Seč
Projektant: Griff, spol. s r.o., Ing. Milan Zvara, Gemerská 3/5, Košice
Realizácia: M-Stavbár, spol. s r.o., Potravinárska 4, Rimavská Sobota

Ocenenie za:





vhodné riešenie jednoduchého bývania pre sociálne problémovú skupinu
spoluobčanov s kompletnou hygienickou vybavenosťou nižšieho štandardu
primerané zakomponovanie nových obytných domov do prostredia obce
prínos v chápaní a rešpektovaní tradícií osídlenia rómskeho etnika

II. miesto
Bytový dom 24 b. j., sídlisko Muškát, Silvánová ulica, Pezinok

Investor: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7
Projektant: architektonický návrh a projekt pre stavebné povolenie: KAPPA 1, spol. s
r.o., Veternicová 22, 841 05 Bratislava, realizačný projekt: PROTES združenie
projektové, obchodné a technické služby, Zlatovská 17, Trenčín
Realizácia: UNICOSTAV, spol. s r.o., Šenkvická cesta 20, Pezinok

Ocenenie za:




prínos vo vytváraní objemovo kompaktného typu bývania pre sociálne slabšie
vrstvy obyvateľstva
vytvorenie celku primerane začleneného do existujúceho obytného prostredia
mestskej časti

III. miesto
Osada verejnej čistoty 8 b. j., Rapovská cesta, Lučenec

Investor: Mestský úrad Lučenec, Novohradská 1
Projektant: INPER projektová kancelária, Ing. Juraj Tömöl, Rádayho 16, Lučenec
Realizácia: Stavebná firma Dušan Števko, F. Lehára 10, Lučenec

Ocenenie za:



prístup a úsilie mestského úradu a ďalších účastníkov výstavby o riešenie
zložitého sociálneho problému bývania spoločensky neprispôsobivej skupiny
obyvateľstva

