VÝSLEDKY 5. ROČNÍKA
VEREJNEJ NEANONYMNEJ SÚŤAŽE

PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE 2002
Garant súťaže
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Organizátor súťaže
Ústav vzdelávania a sluţieb, s.r.o.
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 5. ročníka súťaže
Stavby, určené na bývanie, realizované na území Slovenskej republiky, dokončené v priebehu roka
2002, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie do 31.12.2002.
Súťažné kategórie
A.
B.
C.
D.

Bytové domy s úsporným riešením bytov
Rodinné domy
Formy bývania odlišného štandardu
Obnova bytového fondu v bytových domoch a
prestavba nebytových priestorov na byty

Ceny
Podľa štatútu súťaţe udelila odborná porota v štyroch kategóriách spolu 11 cien a 6 čestných
uznaní. Slávnostné vyhodnotenie 5. ročníka súťaţe sa uskutočnilo dňa 13. mája 2003 na
medzinárodnom stavebnom veľtrhu FOR ARCH Slovakia v Banskej Bystrici.
Sponzori

kategória A) Bytové domy s úsporným riešením bytov
I. miesto
Nájomný bytový dom s vybavenosťou, Františkánska ul., Trnava

Investor: Mesto Trnava, Hlavná 1, Trnava
Projektant: Ing. arch. Dušan Dóka, A. Ţarnova 7, Trnava
Zhotoviteľ: HRT, s.r.o., Stavebná a obchodná spoločnosť, Skladová 1, 917 00 Trnava

Súťaţný návrh bol ocenený za:




citlivé riešenie obytného komplexu v historickom jadre mesta s vyuţitím
moderných výrazových prostriedkov a s rešpektovaním historických proporcií
okolitej zástavby;
voľnú, modernú dispozíciu bytov s relatívne vysokým štandardom technickej
vybavenosti;
vhodné hmotové členenie rešpektujúce mierku prostredia a vystihnutie identity
vnútroblokového priestoru v nadväznosti na mestské hradby;

II. miesto

Bytový dom, ul. Vl. Clementisa, 20 b.j., Hnúšťa

Investor: Mesto Hnúšťa, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa
Projektant: PROMA, s.r.o., Architektúra a projektovanie stavieb, Bytčická 2, 010 01
Ţilina
Zhotoviteľ: Mestský bytový podnik s.r.o., Hlavná 378, 981 01 Hnúšťa

Súťaţný návrh bol ocenený za:



moderné riešenie klasického bytového domu s priznaním regionálnych prvkov;
výrazný vplyv dodávateľa a stavebného dozoru na remeselnú kvalitu stavebného
diela vrátane progresívneho riešenia vykurovania objektu samostatným zdrojom
pre kaţdú sekciu;

III. miesto
Nájomné byty, 30 b.j., Jesenského ul., Tisovec

Investor: Mesto Tisovec, Nám. Dr. Vl. Clemenisa 1, 980 61 Tisovec
Projektant: Ing. Anna Longaiová, Potravinárska 4, 979 01 Rimavská Sobota
Zhotoviteľ: COMBIN Banská Štiavnica s.r.o., J.Straku 10, 969 01 Banská Štiavnica

Súťaţný návrh bol ocenený za:



vystihnutie mierky prostredia s regionálnymi výrazovými prostriedkami
v architektúre;
uspokojenie poţiadaviek mladých začínajúcich rodín racionálnymi prostriedkami
v dispozičnom riešení malometráţnych bytov;

III. miesto
Bytový dom 33 b.j., Bottova ul., Holíč

Investor: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Projektant: FB – projekt, Vysoká 2, 908 51 Holíč
Zhotoviteľ: Hílek a spol., a.s., Hollého 742, Senica

Súťaţný návrh bol ocenený za:


vhodne riešenú dispozíciu bytov so značným počtom bytov pre občanov
s obmedzenou schopnosťou pohybu v bytovom dome postavenom v sídliskovej
zástavbe;

kategória B) Rodinné domy

I. miesto
Rodinný dom Elipsión, Rybárska ul. 23, Senec

Investor: Martin Lettrich s manţelkou, Rybárska 23, Senec
Projektant: Ing. arch. Ivan Matušík, Buková 2, 811 02 Bratislava
Zhotoviteľ: Verejnoprospešný podnik Senec a.s., Fándlyho 3, Senec

Súťaţný návrh bol ocenený za:




invenčný návrh rodinného domu modernej koncepcie;
racionálne a účelné dispozičné riešenie s malou zastavanou plochou;
pouţitie moderných výrazových prostriedkov so súčasným konštrukčným a
materiálovým riešením;

II. miesto
Rodinný dom p. Jána Filkásza s manželkou

Investor: Ján Filkász s manţelkou, Kostolná pri Dunaji č. 213
Projektant: Euroline Slovakia, s.r.o.
Zhotoviteľ: svojpomocne

Súťaţný návrh bol ocenený za:




úspornú realizáciu katalógového typu rodinného domu s efektívnym vyuţitím
priestorov a ich dispozično-prevádzkových väzieb v troch podlaţiach;
pouţitie tradičných a dostupných materiálov svojpomocnou formou výstavby;
moţnosť úspešnej aplikácie v rôznych lokalitách;

3. miesto odborná porota neudelila.

kategória C) Formy bývania odlišného štandardu
I. miesto
Výstavba sociálnych bytov , 10 b.j., Valkovňa

Investor: Obec Valkovňa
Projektant: GRIFF s.r.o., Gemerská 3/5, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., R. Jašíka 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Súťaţný návrh bol ocenený za:




vzorový príklad riešenia bývania rómskeho obyvateľstva v súlade so štandardami
EÚ;
veľmi dobré začlenenie obytných domov do prostredia obce s vhodným
dispozičným, konštrukčným, farebným a materiálovým riešením;
prípravu územia na ďalšiu zástavbu s vybudovanou technickou infraštruktúrou a
rešpektovaním ekologických hľadísk;

II. miesto
Stará rómska osada Čičava – 12 b.j.

Investor: Obec Čičava, okr. Vranov nad Topľou
Projektant: Ateliér Ing. arch. Slavomír Hirjak, M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Zhotoviteľ: IPM stav s.r.o., Masarykova 22, 080 01 Prešov

Súťaţný návrh bol ocenený za:


obnovu poţiarom zničenej rómskej osady, výstavbu nových bytov s hygienickými
a dispozično-prevádzkovými parametrami zodpovedajúcimi formám bývania
odlišného štandardu;

3. miesto odborná porota neudelila

kategória D) Obnova bytového fondu v bytových domoch
I. miesto
Dostavba 161 bytov, Sídlisko pod Sokolejom, Humenné

Investor: Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
Projektant: Stavoprojekt s.r.o., Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov
Zhotoviteľ: Chemkostav HSV, a.s., Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Súťaţný návrh bol ocenený za:



záchranu a obnovu mimoriadne zdevastovaného objektu na získanie veľkého
počtu bytových jednotiek zrealizovaných na veľmi dobrej prevádzkovej,
dispozičnej a kvalitatívnej úrovni;
humanizáciu existujúceho rozostavaného sídliska;

II. miesto
Rekonštrukcia Ľudového domu, Nám. M. Pajdušáka 10, Smižany

Investor: Ing. Anna Klaučová s manţelom
Projektant: Ing. Vít Svoboda, Spišská Nová Ves, Ing. arch. Adriana Klingová, Levoča
Zhotoviteľ: SOLITÉRA s.r.o., stavebno-inţinierska činnosť, Fabíniho 23, Spišská Nová
Ves

Súťaţný návrh bol ocenený za:



záchranu historickej pamiatky s citlivou revitalizáciou funkcií na bývanie;
vytvorenie súladu v prepojení historického so súčasným priestorovým cítením;

III. miesto
Rekonštrukcia domu č. 580 na 6 b.j., Nálepkovo

Investor: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384, Nálepkovo
Projektant: GRIFF s.r.o., Gemerská 3/5, 040 11 Košice
Zhotoviteľ: VK STAV s.r.o., R. Jašíka 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Súťaţný návrh bol ocenený za:



revitalizáciu historického objektu v centrálnej zóne obce;
vhodne zvolenú zmenu funkcie objektu na nájomné bývanie;

