
      

 

Tlačová správa 
Bratislava, 28. september 2015 
 
XIV. ROČNÍK CENY SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV ZA ARCHITEKTÚRU CE∙ZA∙AR 2015 
Slovenská komora architektov zverejnila nominácie súťažného ocenenia CE∙ZA∙AR 2015, ktoré spomedzi sto 
prihlásených diel vybrala medzinárodná odborná porota.  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. Trinásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry. 
 
Záštitu nad architektonickou súťažou CE·ZA·AR 2015 prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, 
primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky. 
 
„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“, hovorí rakúska architektka, Marlies Breuss, predsedníčka 
medzinárodnej poroty. 
 
GALAVEČER  
Opäť sa môžete tešiť na večer plný kvalitnej architektúry. To najzaujímavejšie zo slovenskej architektonickej 
scény za rok 2015 sa Vám predstaví vo svojom najlepšom šate. Slávnostný galavečer je tu. Víťazi ceny v 
jednotlivých kategóriách budú vyhlásení 7. októbra 2015 v Starej Tržnici. Pre tých, ktorí s nami nebudú 
môcť byť priamo v centre diania je pripravený priamy prenos na Dvojke o 20.05hod. Galavečerom vás budú 
sprevádzať moderátori Adela Banášová a Matej Cifra.  
 
HLASOVANIE  
Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií aj voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2015 náleží porote 
zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Hlasovať za Cenu verejnosti môžete na  
www.fotosutaz.hnonline.sk/sutaz/cezaar/2015 do 2. októbra 2015. 
 
Veríme, že i tento rok sa stane tým nezabudnuteľným. Vychutnajte si spolu s nami stretnutie 
s architektúrou.  
 
 
 
 
 
Viac informácií nájdete na www.ce-za-ar.sk. 
CE∙ZA∙AR aj na: www.facebook.com/cenazaarchitekturu 
 
Fotografie k nominovaným dielam sú k dispozícii na stiahnutie na www.ce-za-ar.sk. Všetky články je 
potrebné poslať na autorizáciu.   
 
Pre ďalšie informácie kontaktujte:  

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská komora architektov, Panská ulica 15, 811 01 Bratislava, tel: +421 2 5443 
1254, email: 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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