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STAVBA 

V súťaži o najlepšie projekty rodinných domov určenej žiakom stredných odborných škôl so 
zameraním na staviteľstvo uspeli projekty s veľkou dávkou invencie a kreativity. 
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Toto sú úspešní ocenení stredoškoláci. Autor: VELUX 
 

Tento rok sa konal už piaty ročník súťaže Rodinný dom VELUX, ktorej cieľom je podpora 
budúcich architektov a stavbárov. Súťaž je zameraná na kreatívne návrhy budov, v ktorých 
predstavujú strešné okná hlavný zdroj prísunu denného svetla do interiéru. 

Organizátori súťaže boli tento ročník nadšení. Potešil ich kreatívny a netradičný prístup žiakov k téme, 
ako aj fakt, že sa nič nesnažili okopírovať, ale slobodne sa popasovali s netradičnými riešeniami. 

Z celkového počtu 83 prihlásených študentov zo 16 slovenských stredných škôl postúpilo 
do celoštátneho kola 28 projektov z desiatich škôl. 



Odborná porota zložená z Ing. Jurija Čerňaka, Ing. arch. Kláry Bukolskej a Mgr. Art. Martina Šichmana 
vybrala tri víťazné projekty a dva projekty so špeciálnym ocenením. Záštitu nad piatym ročníkom 
tradične prevzal Štátny inštitút odborného vzdelávania. 

Šťastní ocenení 

Prvé miesto a odmenu 400 eur získal projekt A(ttra)ctive house od Patrika Václavika pod 
vedením Ing. Evy Kuchárovej zo Strednej priemyselnej stavebnej školy v Žiline. 

Porota ocenila kultivované a vyzreté riešenie rodinného domu v radovej zástavbe. Jednoduchý 
koncept s triezvym výrazom a zrozumiteľnou dispozíciou dopĺňa svieže a hravé výtvarné riešenie 
návrhu. Skĺbením týchto charakteristík sa autorovi podarilo vytvoriť priestor, ktorý ponúka svojim 
užívateľom príjemné bývanie vnútri i vonku. 

Druhé miesto a 250 eur si odniesol Matej Brišák za prácu Hill HOUSE, ktorú vypracoval pod vedením 
Ing. arch. Ľubomíry Buchovej a Ing. Evy Kuchárovej zo SPSŠ v Žiline. 
Súťažný projekt oslovil porotu súhrou objektu s okolitou krajinou, ako aj slobodnou prácou so životným 
priestorom. Pozitívom bola aj dobre odhadnutá proporcia jednotlivých miestností domu. Porota ocenila 
tiež ekologický koncept domu, ktorý ťaží z charakteru bezprostredného okolia. 

 
Porota ocenila kreatívny prístup žiakov k téme. 
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Tretie miesto a 150 eur porota udelila práci SUNNY HOME od Lucie Salagovej, pod vedením 
Ing. Magdalény Majtnerovej zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach. 
Porota ocenila prácu s svahovitým terénom, postavenú na hľadaní rovnováhy medzi obálkou domu 
a vnútornou dispozíciou. Striedme riešenie s otvorenou kompozíciou zabezpečuje dostatočné 
presvetlenie ústrednej miestnosti domu – obývacej izby, ktorá sa rozkladá na dvoch podlažiach. 



Rozdali sa aj špeciálne ceny 

Špeciálnu cenu poroty a 100 eur získal Dávid Horváth, za prácu Urban Penthouse, zo Strednej 
priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave, ktorý pracoval pod vedením Ing. Ivety 
Cibuľovej. Porota na projekte ocenila výber zadania s aktuálnou tematikou: zelená strecha v meste 
a dôraz na ekologické hľadisko. Pozoruhodné je tiež riešenie princípu presvetlenia priestoru. 
Špeciálnu cenu poroty a 100 eur získala aj Ivana Bezáková, za prácu SNAKE HOUSE, zo Strednej 
priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave, ktorá pracovala pod vedením Ing. arch. Márie 
Brondošovej. Porota sa zhodla na tom, že ide o veľmi peknú prácu s denným svetlom v celom 
priestore. Skulpturálne riešenie nabáda síce k formalizmu. Prelínanie jednotlivých priestorov 
v kontexte domu však stálo za ocenenie. 
Okrem udelených cien sa porota pochvalne vyjadrovala aj o práci Shift House od Adama Mahdiara, 
pod vedením Ing. Evy Kuchárovej zo Strednej priemyselnej stavebnej školy v Žiline.Dom 
na pontónoch, ktorý sa vysúva a zasúva do terénu v závislosti od ročného obdobia a tak dbá 
na energetickú hospodárnosť, nadchol celú porotu. „Ide o nekonvenčné riešenie a inovatívny prístup k 
premýšľaniu nad spôsobom bývania a využívania domu,“ ocenila v mene poroty Klára Bukolská. 
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