
 
ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ 

 

 
 

Spoločnosť CA Immo v spolupráci s Ústavom Manažmentu 
STU otvára jedinečnú študentskú súťaž! 

 

Navrhnite dizajn vstupných priestorov prvej certifikovanej 
zelenej administratívnej budovy v Bratislave – BBC 1 Plus 

a 
vyhrajte finančnú odmenu vo výške 1.000,- €  

určenú pre autora víťazného návrhu! 
 

Zadanie:  

 študenti zúčastňujúci sa súťaže majú za úlohu pripraviť návrh 
dizajnového riešenia dvoch vstupných hál v budove BBC 1 Plus a tiež 
návrh riešenia finálneho povrchu chodníka pred vstupom do budovy 

z Plynárenskej ulice (viď grafická príloha) 

 návrh nesmie zasahovať do dispozičného riešenia, tj. nie sú povolené 
stavebné zásahy – návrh by mal zlepšiť interiérový dizajn vstupných hál 
prvkami ako napríklad nábytok, zeleň, farebná maľba stien, foto-tapety, 
obrazy a pod. a tiež zlepšiť výzor chodníka pred vstupom do budovy – 
podmienkou v tomto prípade je, aby sa navrhovaný finálny povrch dal 
aplikovať priamo na asfalt – prvkami ako napríklad položenie umelého 

trávnika, farebná maľba asfaltu apod. 

 aby bol návrh zaradený do súťaže, musí obsahovať jednak textovú časť 
s popisom, ako aj grafickú časť s vyobrazením navrhovaných 

dizajnových prvkov a riešení (vizualizácie, prípadne skice, apod.)    

 návrh by mal zohľadniť zelený koncept budovy, prípadne by mal byť 
zladený s obchodnými prevádzkami (kaviareň, trafika), ktoré sú priamo 

prístupné zo vstupnej haly 
 



 
 

Súťaž potrvá od 15.02.2013 – 22.03.2013. 
 

Do tohto termínu zasielajte prosím Vaše návrhy a prípadné otázky  
na adresu 

lucia.serugova@bbc1plus.sk  
(ako predmet správy uviesť „Súťaž“) 

 

Vašej kreativite sa hranice nekladú.  
Tešíme sa na Vaše návrhy! 

 
BBC 1 Plus    www.bbc1plus.sk 
Plynárenská 1             Pre viac informácií volajte 
821 09 Bratislava   +421 904 800 599 

 
Za Ústav Manažmentu STU projekt zastrešuje pán Andrej Adamuščin.  

Pre viac informácii alebo prípadné pripomienky ho môžete kontaktovať na 
andrej.adamuscin@stuba.sk 

 
Obhliadka vstupnej haly je možná individuálne alebo po telefonickom dohovore. 

Súťaž bude vyhodnotená do 22.04.2013. 
Predkladateľ víťazného návrhu získa odmenu vo výške 1.000,- €. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nepoužiť ani jeden z predložených návrhov, čo však nemá vplyv 
na vyplatenie odmeny autorovi víťazného návrhu. 
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