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Cena Slovenskej komory architektov za architektúru  
 
 
Slovenská komora architektov vyhlasuje jubilejný XIII. ročník Ceny Slovenskej komory architektov 
za architektúru - CE∙ZA∙AR 2014. 
 
Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované 
architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v 
šiestich kategóriách: 

1. Rodinné domy 
2. Bytové domy 
3. Občianske a priemyselné budovy 
4. Rekonštrukcia a obnova budov 
5. Interiér 
6. Exteriér 

 
O udelení Ceny rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov.    
V prvom kole porota vyberá z prihlásených návrhov diela určené na osobnú obhliadku. Obhliadka 
je druhým kolom hodnotenia, v ktorom porota vyberie tri nominácie v každej kategórii. V tajnom 
hlasovaní zároveň porota vyberie víťazné diela, pričom o konečných výsledkoch hlasovania je až 
do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov CE∙ZA∙AR 
2014 spojené s odovzdávaním cien sa bude konať 9. októbra 2014 v Bratislave. 
 
 

Prihlasovanie diel do súťaže 
 

Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase 
podania prihlášky členom Komory.  
Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. 
 
 

Dielo prihlásite tak, že doručíte: 
 

1. vyplnenú prihlášku 
2. prezentačný panel 
3. portfólio diela vytlačené vo formáte A3 
4. digitálny nosič s portfóliom a fotodokumentáciou diela 

 
na Úrad Slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava (poštou alebo osobne) 

najneskôr do 16. 5. 2014.
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Prihláška do súťaže 
(vypĺňa prihlasovateľ)  
 
súťažná kategória:  

 
autor/ autori diela:  
 meno Priezvisko titul 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
 

 
meno a email na kontaktnú osobu:   

 
mobil na kontaktnú osobu:  

 
názov diela:  
 

 
adresa diela (mesto, obec):  

 

 
rok realizácie:  

 
autor/autori fotografií súťažného 
diela: 

 

 

 
V prípade, že fotografie sú od viacerých autorov, prosím uveďte meno autora vždy v názve súboru – konkrétnej 
fotografie. 

 
prezentačná fotografia súťažného 
diela:  

 

určite prosím JEDNU fotografiu, ktorou bude dielo prezentované počas celej súťaže, zadajte názov alebo číslo 
fotografie tak, ako je pomenovaná na priloženom CD. 
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1. Prezentačný panel  
Prezentačný panel prihlasovaného diela odovzdajte na pevnom podklade vo formáte 100x70cm.  
 
Panel má byť vytlačený alebo nakašírovaný na kappa doske, s vyššou odolnosťou voči vyblednutiu 
a dlhšou životnosťou, vhodný na ľahkú manipuláciu a transport za účelom putovných výstav počas 
celého nasledujúceho roka.  
 
Panel musí obsahovať na prednej strane: 
-  fotodokumentáciu diela s prihliadnutím na výber kategórie 
-  názov diela 
-  meno autora/ov diela 
-  autora/ov fotografií. 

 

2. Portfólio diela  
Spolu s prihláškou a panelom odovzdajte portfólio, vytlačené a zviazané vo formáte A3, ktoré bude 
obsahovať: 
- krátky autorský popis - základná charakteristika diela 
-  základné bilančné údaje (plocha pozemku, zastavaná, podlažná, úžitková plocha, obostavaný 

objem, kapacitné údaje, stavebné náklady a pod.) 
-  typické výkresy čitateľné vo formáte A3 (napr. architektonická situácia, vybrané pôdorysy, rezy 

a pohľady a pod.) 
-  vybrané fotografie. 

 

3. Digitálny nosič s portfóliom 
a fotodokumentáciou diela 

Digitálny nosič (CD, DVD) obsahuje portfólio podľa bodu 3 vo formáte .pdf a fotodokumentáciu 
diela s vyznačením autorov fotografií a prezentačnej fotografie 
 

Čestne prehlasujem(e), a svojím podpisom a pečiatkou potvrdzujem(e), že údaje, ktoré 

som/sme tu uviedli, sú pravdivé a v súlade s platným zákonom o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako aj so zákonom o autorskom práve. 
 

Súhlasím s podmienkami súťaže so šírením, propagáciou a prezentovaním všetkých údajov 

a fotografií bez finančnej úhrady, ktoré boli poskytnuté v rámci prihláseného diela. 
 

Súhlasím so skartáciou môjho súťažného panelu, ak si ho do šiestich mesiacov od zaslania výzvy 

na prevzatie nevyzdvihnem.  
 
 
 
 dátum  pečiatka a podpis autora diela 
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