
 

Bratislava, 7. júl 2015 
 
 

Nominácie XIV. ročníka architektonickej súťaže CE·ZA·AR 2015  
 
„My formujeme domy a oni spätne formujú nás.“ 
Winston Churchill 
 

 
Záštitu nad architektonickou súťažou CE·ZA·AR 2015 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  
 
Záštitu nad Cenou CE·ZA·AR 2015 prijal i primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.  
 
Slovenská komora architektov zverejnila nominácie súťažného ocenenia CE·ZA·AR 2015, ktoré spomedzi 
sto prihlásených diel vybrala medzinárodná odborná porota koncom júna. Víťazi ceny v jednotlivých 
kategóriách budú vyhlásení 7. októbra 2015 v Starej Tržnici.  
 
O ocenení  CE·ZA·AR 2015 
Slovenská komora architektov, stavovská organizácia autorizovaných architektov na Slovensku,  
vyhlásila XIV. ročník etablovanej referenčnej súťaže CE·ZA·AR 2015 – Cena za architektúru. Ocenenie  
sa udeľuje vybraným architektonickým dielam spomedzi prihlásených uchádzačov v šiestich rozdielnych 
typologických kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia  
a obnova budov, Interiér, Exteriér) na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty. 
 
Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazňovať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať 
excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, no predovšetkým kultivovať verejné povedomie o 
architektúre ako takej a o kvalitách budovaného životného prostredia. Práve z toho dôvodu vkladá 
Slovenská komora architektov, reprezentovaná predstavenstvom, mnoho úsilia do organizácie i propagácie 
súťaže. Trinásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry. 
 
Kto rozhoduje o udelení cien 
Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2015 náleží porote 
zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú: 
 

Marlies Breuss (architektka, Rakúsko) 
Osamu Okamura (architekt, Česká republika) 
Roman Rutkowski (architekt, Poľsko) 
Dušan Buran (kurátor, Slovenská republika) 
Antonín Novák (architekt, Česká republika) 
Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika) 
Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika) 

 
Predsedkyňou poroty sa pre tento ročník stala historicky prvýkrát žena, Marlies Breuss. 
 
 
 



 

„Architekti majú obrovskú zodpovednosť voči verejnosti, urbanistickému i sociálnemu priestoru. Je dôležité chápať 
všetky elementy tvorby kvalitného priestoru, hlavne ich vzájomné vzťahy a väzby. Aplikovať ich. Architekt totiž nie je 
len poskytovateľ služieb!“  
Marlies Breuss  
 
„Mám pocit, že sa celkovo kvalita architektúry na Slovensku rok od roku zvyšuje. Vzhľadom k tomu, že už porotcujem 
tretí rok za sebou, mám možnosť určitého porovnania. Pred dvoma rokmi to bolo niekoľko málo excelentných prác a 
potom dlho nič. Minulý rok už veľká skupina veľmi dobrých rodinných domov a interiérov. A tento rok sa k tomu 
pridáva i celá veľká skupina zaujímavých bytových domov, kultúrnych stavieb i rekonštrukcií. Jedinou kategóriou, do 
ktorej ako by sa domáci tvorcovia báli posielať svoje práce, zostáva záhradná tvorba. Pritom verím, že takéto výborné 
realizácie na Slovensku existujú, už len pri našich návštevách jednotlivých diel sme zaznamenali niekoľko zaujímavých 
krajinárskych počinov, ktoré však bohužiaľ neboli do súťaže prihlásené.“  
Osamu Okamura  
 
„Pozitívum prihlásených prác vidím v tom, že ich autorom záležalo na tom, aby sa dobrovoľne vystavili konkurencii. Len 
tak sa bude dať hovoriť o rastúcej úrovni slovenskej architektúry. Vlastne CE·ZA·AR je jednou z mála príležitostí, keď sa 
o slovenskej architektúre vôbec hovorí.“    
Dušan Buran  
 
„Počet prihlásených diel je dôkazom toho, že naša architektonická scéna je živá a aktívna. Ich kvalita rastie, prinášajú 
nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité zvyky, čo ma veľmi teší. Osobne som vo veľa prípadoch 
vnímal cit pre materiálové riešenie, správne odhadnutú mieru detailu zodpovedajúcu kontextu a typológii. Som 
presvedčený, že nominované diela prinesú jasný odkaz verejnosti a ukážu pestré portfólio kvalitnej architektúry.“  
Lukáš Kordík  
 
„V Poľsku máme veľa - veľmi veľa - architektonických investícií spolufinancovaných z európskych fondov, ktoré určite 
pomohli poľskej architektúre, aby postúpila ďalej. To však nevidím na slovenskom trhu. Možno, že to nie je nevyhnutne 
problém architektov, ale môžu mať záujem o reštrukturalizáciu, však?“  
Roman Rutkowski  
 
„Pozitívum prihlásených diel vidím predovšetkým v tom, že prakticky všetky preferujú kvalitu priestorov a funkciu 
objektov vo vzťahu k človeku, ako ich budúceho užívateľa. Definujú architektúru viacmenej ako neutrálny rámec pre 
život, nie ako predmet vzbudzujúci pozornosť či obdiv.“  

Antonín Novák  
 

„Určite dvojciferné číslo z prihlásených stavieb môže byť ihneď publikované v popredných európskych architektonických 
médiách. A platí to aj pre viacero neocenených a nenominovaných diel. (Kritériá súťaže majú limity v počtoch, nedá sa 
oceniť všetko a výber je subjektovo - objektovým vzťahom). Mnoho diel aj mimo „shortlistu” je veľmi zaujímavých. 
Treba prísť na výstavu, naštudovať si ich, alebo ešte lepšie osobne ich navštíviť. Kvality riešení nie sú iba vo zvládnutí 
architektonickej formy, ale skutočne v celom širokom spektre architektonických, funkčných a sociálnych kritérií.“  
Štefan Moravčík 

 
 
Priebeh hodnotenia poroty 
V júni prebehlo dvojkolové zasadnutie medzinárodnej poroty, ktorá z celkového počtu 100 prihlásených 
architektonických diel vybrala 25 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliadky 
napokon zvolila 18 nominácií. Jedno z víťazných diel navrhne na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej 
únie Mies van der Rohe Award. Nominácie na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2015 boli v súlade so 
štatútom ocenenia udelené nasledovne: 
 
 



 

RODINNÉ DOMY 
 
Rodinný dom v Rusovciach 
Bratislava - Rusovce 
autori: Maroš Fečík, Miriam Fečíková 
foto: Maroš Fečík 
 
Radové domy Záhorské sady – 1. etapa 
Záhorská Bystrica 
autori: Richard Kastel, Peter Kopecký, Martin Hörmann 
foto: Martin Hörmann, Richard Kastel, Peter Kopecký  
 
dom ljm 
Alžbetin Dvor 
autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada 
foto: Jana Ilková 
 
Rodinný dom Mišíková 
Mišíková, Bratislava 
autor: Iľja Skoček 
foto: Iľja Skoček  
 
 
 
BYTOVÉ DOMY 
 
Bytový dom – Nový háj 
Bratislava - Petržalka 
autori:  Tomáš Šebo, Igor Lichý, Drahan Petrovič, Katarína Uhnáková, 
Emanuel Zatlukaj 
foto: Ľubo Stacho 
 
Svornosť – Obytný súbor  
Ul. Svornosti, Bratislava 
autori: Andrej Alexy, Štefan Rafanides 
foto: Soňa Sadloňová 
 
Bývanie v horách 
Štrbské pleso, Štrba 
autori: Peter Cerno, Martin Cerno, Maio Gianfranco  
foto: cerno+architekten 
 
 
 
 
 
 



 

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY 
 
Obchodný dom Point – Brezno 
Brezno 
autori: Tomáš Šebo, Igor Lichý, Pavol Remšík, Emanuel Zatlukaj 
foto: Tomáš Manina 
 
Danubiana Maulensteen Art Museum 
Vodné dielo Gabčíkovo – stupeň Čunovo 
autori: Ján Kukuľa, Jozef Jakuš 
foto: Matej Kováč 
 
Komunitné centrum Máj 
A. Barcala 1791/40, České Budejovice, ČR 
autori: Michal Sulo, Miriam Lišková, Jozef Skokan 
foto: Jozef Skokan 
 
 
 
REKONŠTRUKCIA A OBNOVA BUDOV 
 
Rekonštrukcia Jabloňovce 
Jabloňovce, okr. Levice 
autor: Martin Mihály, Matej Mihalič 
foto: Matej Mihalič 
 
Rodinný dom Partizánska 
Bratislava 
autori: Ján Studený, David Kopecký 
foto: Olja Triaška Štefanovič 
 
 
 
INTERIÉR 
 
Rekonštrukcia bytu L10 
Laurinská, Bratislava 
autori: Martin Skoček 
foto: Paťo Safko 
 
Reming Consult Žilina 
Na Bráne 4, Žilina 
autori: Kornel Kobák, Ivana Némethová, Peter Vitko 
foto: Soňa Sadloňová 
 
 
 



 

ProLook, nechtové štúdio 
Aupark, Einsteinova, Bratislava 
autori: Juraj Skupil, Eva Skupil Bučeková, Martin Bugáň 
foto: Katarína Bako 
 
Interiér Rodinný dom s ateliérom 
Nová Baňa, chotár - Sklenné 
autori: Norbert Šmondrk 
foto: Norbert Šmondrk 
 
 
 
EXTERIÉR 
 
Oddychová terasa ESET 
Einsteinova 24, Bratislava – Petržalka 
autor:  Tomáš Dupkala, Štefan Petras, Matúš Repka, Pavol Ružbarský,  
Barbora Luptáková 
foto: Matej Ďurnek 
 
Šafko ako príklad využitia verejného priestoru, podpory kreatívneho sektora  
a dôležitosti spolupráce samospráv s verejnosťou 
Alžbetínska a Dobrovičova, bývalý Kazačok, Bratislava – Staré mesto 
autor: Oliver Kleinert 
foto: Karol Kolčár 
 
 
Vyhlásenie víťazov 
Zoznam laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2015 je známy len členom poroty a ostane utajený až do 
okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 7. októbra 2015 v Bratislave. 
 
 
Fotografie k nominovaným dielam v plnej kvalite na stiahnutie: www.ce-za-sr.sk 
Zoznam prihlásených diel s fotografiami a viac informácií nájdete na stránke www.ce-za-ar.sk. 
 
CE·ZA·AR aj na www.facebook.com/cenazaarchitekturu 
 
 
 
 
 
 
Pre ďalšie informácie kontaktujte:  

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská komora architektov, Panská ulica 15, 811 01 Bratislava, tel: +421 2 5443 1254,  
e-mail: komarch@komarch.sk, www.komarch.sk 
 

Kontakt pre médiá: Ing. arch. Broňa Tarnócy, Hollého 13, 811 08 Bratislava, tel.: +421 905 410 548,  
e-mail: tarnocy@komarch.sk 
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