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9.  
 
 
 

9.  ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry                

a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2014 
        

        Podmienky prihlásenia záverečnej bakalárskej práce     
         
 
 

Podmienky ú časti  
V zmysle štatútu Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF 
Slovakia  BAKALÁR (v texte ďalej „Cena“)  môžu prihlásiť touto Cenou  dotknuté slovenské 
vysoké školy záverečné práce bakalárskeho štúdia, spracované v rámci predmetu záverečná 
bakalárska práca  v akademickom roku 2013/2014. 

D o t k n u t é   v y s o k é   š k o l y:  
Stavebná fakulta STU v Bratislave,  

Fakulta architektúry STU v Bratislave,  
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, 

Stavebná fakulta TU v Košiciach,  
Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry.   

 

 
Cena sa organizuje v štyroch sekciách: 
sekcia I    –  Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, 
sekcia II   –  Pozemné stavby, 
sekcia III  -  Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,   
sekcia IV  -  Vodné stavby a vodné hospodárstvo.  
 
 

Kritériá hodnotenia prác odbornou  
Hlavnými kritériami hodnotenia  záverečných bakalárskych prác sú:  
 

• Tvorivý prístup k riešenému problému. 
• Komplexnos ť vyjadrenia filozofie riešenia.  
• Originálnos ť, jedine čnos ť a progresívnos ť riešenia.   
 

 
Odmeny za ocenené práce: 
Prvé miesto  pre  sekciu  I až  IV  á  500 EUR 
Druhé miesto pre sekciu  I až  IV   á  250 EUR 
Tretie miesto pre sekciu   I až IV   á  150 EUR 
 
Písomné prihlášky, technická dokumentácia, odovzdan ie prác 
 

Vysoká škola vyberie vo fakultnom kole najviac tri najlepšíe závere čné bakalárske práce  
v každej sekcii, resp. nemusí niektoré z nich obsadiť a pošle ich organizátorovi Ceny.   
 
• Záväzné písomné prihlášky, vyplnené v PC, opečiatkované a  podpísané  poslať 

organizátorovi Ceny najneskôr do  31. augusta 2014.    
  

• Technická dokumentácia záverečnej bakalárskej práce musí obsahovať:   
       -  kompletnú záverečnú bakalársku prácu v tlačenej  i elektronickej forme (CD ROM):   

 --  textová časť,   -- grafická časť (výkresy),  -- vizualizácie, -- foto fyzického modelu,    
- anotáciu predmetu riešenia,   
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-  zdôvodnenie prihlásenia práce do Ceny,  vypracované nezávislou fakultnou komisiou 
a podpísané jej predsedom,  

-  poster s grafickou prezentáciou práce (rozmery: 700 x 1.000 mm  - na výšku) 
odovzdaný v tube, 

-  CD ROM s max. 4 vizualizáciami, prípadne aj foto fyzických modelov. Kvalita:   formát   
A4, 300 dpi – možnosť publikovania v printových médiách. 

 

• Technickú dokumentáciu doručiť osobne alebo poštou organizátorovi Ceny  SvF STU v 
Bratislave , a to najneskôr do  30. septembra   2014. 

  
• Súčasťou každej práce pri jej odovzdaní – poštou (doporučene), resp. osobne -  musí byť 

sprievodný list s presne vypísaným obsahom technickej dokumentácie: 
 
Vyhodnotenie Ceny odbornou porotou  
Záverečné bakalárske práce vyhodnotia poroty za každú sekciu do konca kalendárneho 
roka 2014.  
 
• Slávnostné odovzdanie cien za príslušný rok: do 31. januára 2015.   
 
 

 
 
 
Kontaktné údaje (doručenie osobne, resp. poštou):   

• Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
Ing. Terézia Miklósiová, PhD. 
Katedra konštrukcií pozemných stavieb 
Radlinského 11,  813 68 Bratislava 1  
 
telefón: 02/ 5927 4433,  
e-mail: terezia.miklosiova@stuba.sk 
 
 
Informácie:  
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia  
Drieňová 34 
821 02 Bratislava 2 
Ing. Mária Brichtová 
T: 02/4329 5525,  Mo: 0903/246 628 
e-mail: mail@abfslovakia.sk 
 
 


