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Architektonická súťaž CE∙ZA∙AR 2014
„Architektúra, to nie je kreslenie.
Architektúra sa môže komponovať – ako báseň alebo partitúra.“
Adol Loos /český architekt/
Slovenská komora architektov vyhlásila už XIII. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru
- CE∙ZA∙AR 2014. Ocenenie sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy,
Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér.
O udelení Ceny rozhoduje sedemčlenná porota, zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole
porota z prihlásených návrhov vyberá diela určené do druhého kola, v rámci ktorého si pozrie vybrané práce
osobne na mieste. Po obhliadkach zvolí odborná porota nominácie v každej kategórii. Hlasovaním zároveň každý
porotca určí víťazné diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného
galavečera tajné. Jedno z víťazných diel navrhne na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der
Rohe Award.

Kto rozhoduje o udelení cien CE∙ZA∙AR 2014
Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE∙ZA∙AR 2014 náleží
sedemčlennej porote, zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohtoročnej poroty sú:
Arch. DI. M.Arch. Marlies Breuss (architektka, Rakúsko),
Ing. arch. Martin Jančok (architekt, Slovenská republika),
Ing. arch. Michal Kuzemenský (architekt, Česká republika),
DPLG. Umberto Napolitano (architekt, Francúzsko),
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Česká republika),
Mag. art. Ivan Ostrochovský, Artd. (producent, režisér, Slovenská republika),
Ing. arch. Peter Vitko (architekt, Slovenská republika)
Predsedu poroty si sedemčlenná porota zvolí počas prvého kola.
Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť
profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a
predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Práve z tohto dôvodu vkladá
Slovenská komora architektov, reprezentovaná predstavenstvom, mnoho úsilia do organizácie i propagácie
súťaže. Jedenásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.
Viac informácií nájdete na: www.ce-za-ar.sk a www.komarch.sk.
CE∙ZA∙AR aj na: www.facebook.com/cenazaarchitekturu
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