VÝSLEDKY 3. ROČNÍKA
VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE

PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE 2000
Garant súťaže
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Organizátor súťaže
Ústav vzdelávania a sluţieb
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava
Poslanie súťaže
Podpora rozvoja bytovej výstavby na území Slovenskej republiky v oblasti výstavby progresívnych
a cenovo dostupných bytov v bytových a rodinných domoch, výstavby pre občanov v hmotnej
alebo sociálnej núdzi, podpora obnovy bytového fondu a propagácia kvalitných a hospodárne
navrhnutých riešení bytových stavieb.
Predmet 3. ročníka súťaže
Stavby, určené na bývanie, realizované na území Slovenskej republiky, dokončené v priebehu roka
2000, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie do 31.12.2000.

A.
B.
C.
D.

Súťažné kategórie
Bytové domy s úsporným riešením bytov
Rodinné domy
Formy bývania odlišného štandardu
Obnova bytového fondu v bytových domoch

Ceny
Podľa štatútu súťaţe odborná porota udelila spolu 8 cien a 2 čestné uznania.
Slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka súťaţe sa uskutočnilo dňa 15. mája 2001 na medzinárodnom
stavebnom veľtrhu FOR ARCH Slovakia v Banskej Bystrici.
Sponzori

kategória A) Bytové domy s úsporným riešením bytov
I. miesto
Bytový dom 16 b. j., Komenského ulica, Námestovo

Investor: Mestský úrad Námestovo
Projektant: Architektonický ateliér GAM, Ing. arch. MARIÁN Goč, Ruţomberok
Realizácia: Stavebný podnik, s. r. o., Námestovo

Ocenenie za:




progresívne a nekonvenčné architektonické riešenie zohľadňujúce dané prostredie
dispozičné riešenie, vytvárajúce podmienky pre kvalitné bývanie mladých rodín v
primeranom plošnom a vybavenostnom štandarde

II. miesto
Prestavba ubytovne na 8 nájomných bytov, Ulica kpt. Weinholda, Zemianske
Kostoľany

Investor: Obecný úrad Zemianske Kostoľany
Projektant: Ing-Produkt, s. r. o., Prievidza
Realizácia: EMS Komplet, s. r. o., Prievidza

Ocenenie za:




efektívne zúročenie priestorových moţností bývalej ubytovne na ekonomické
bývanie
dobré dispozičné, plošné a vybavenostné riešenie bytov

III. miesto
Bytový dom 12 b. j., Horný rad, Brezová pod Bradlom

Investor, realizácia: PK Stavebniny, s. r. o., Brezová pod Bradlom
Projektant: AR-CON projektová kancelária, Ing. arch. Karol Belas, Piešťany

Ocenenie za:





racionálne a kultivované začlenenie bytového domu do okolitého prostredia
nekonvenčné dispozičné riešenie bytov
veľmi dobrú technickú vybavenosť a kvalitnú realizáciu stavby s vyuţitím
materiálov a výrobkov z domácej produkcie

kategória B) Rodinné domy
I. miesto
Rodinný dom, Považská Bystrica-Orlové

Investor: Ing. Vladimír Irikovský a manţelka Katarína, Orlové
Projektant, realizácia: GLOBALinvest - Ing. Štefan Lőwy, Ţilina

Ocenenie za:





efektívne vyuţitie progresívneho nosného systému na báze dreva s krátkou dobou
výstavby
uplatnenie dispozično-prevádzkovej racionálnosti a vysokej energetickej
úspornosti v prevádzke
veľmi dobrú kvalitu realizácie rodinného domu dosiahnutú symbiózou investora s
projektantom a realizátorom

II. miesto
Rodinný dom, Lúčna ulica, Lehota pod Vtáčnikom

Investor, realizácia: Ing. Karol Ďureje a manţelka Anna, Lehota pod Vtáčnikom
Projektant: Agroprojekt Brno

Ocenenie za:




kvalitné dispozičné riešenie rodinného domu, efektívnosť plošného štandardu na
malej zastavanej ploche s vyuţitím podkrovných priestorov
vhodné architektonické riešenie s nenásilným začlenením do vidieckeho osídlenia

kategória C) Formy bývania odlišného štandardu
II. miesto
Penzión – malometrážne byty, 11 b. j., Kovová ulica, Bratislava – Podunajské
Biskupice

Investor: MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Realizácia: Erstav - Ing. Ernest Nagy, Bratislava
Projektant: ZETARCH - Ing. arch. Akad. arch. Viliam Znášik, Bratislava

Ocenenie za:





výhodné vyuţitie stiesnených zastavovacích podmienok radovou zástavbou
nekonvenčné hmotové riešenie uplatňujúce halový nosný systém s aplikáciou pre
viacúrovňové vyuţitie bytového priestoru
dobré dispozičné riešenie pri minimálnom plošnom štandarde s vhodným
prepojením bytov s vonkajším priestorom malej záhradky

II. miesto
Adaptácia nebytových priestorov na útulok pre bezdomovcov, Útulok sv. Anny,
Komenského ulica, Pezinok

Investor: Mestský úrad Pezinok
Projektant: K. A. Karpatský ateliér, Ing. arch. Marek Varga - Ing. arch. Martin Šipoš,
Pezinok
Realizácia: Unicostav, s. r. o., PEZINOK

Ocenenie za:





vhodnú a racionálnu prestavbu nevyuţívaných priestorov na ubytovňu
komplexnú filozofiu riešenia starostlivosti o bezdomovcov
poskytnutie príkladu celkového riešenia podobného problému v iných mestách

III. miesto
Rekonštrukcia 5. poschodia internátu 11 b. j., Ulica 26. novembra, Humenné

Investor: Mestský úrad Humenné
Projektant: PRINVEST PROJEKTOVÁ SPOLOČNOSŤ, Ing. arch. Ľubomír Gramata,
Humenné
Realizácia: ŠTICH - Ing. Karol Závodský, Humenné

Ocenenie za:




adaptáciu nevyuţitého internátneho priestoru na bývanie
aktivitu mesta v oblasti transformácie a riešenia bytového problému mladých
rodín

