
NAPROJEKTUJ SVOJ

SÚŤAŽ PRE ŠTUDENTOV
VYSOKÝCH ŠKÔL
ZAMERANÝCH
NA ARCHITEKTÚRU
A STAVEBNÍCTVO



 CIEĽ SÚŤAŽE

Motivácia a podpora talentovaných študentov 
v oblasti architektúry a stavebníctva hľadaním rie-
šení pre dostupné a zdravé bývanie. 

 VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

DELFT s.r.o.
Chrenovisko 2679
979 01 Rimavská Sobota
www.delft.sk 
Kontaktná osoba pre súťaž:
Monika Benková
mobil: 0911 261 099
e-mail: benkova@delft.sk

 ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Študenti a študentky (jednotlivo aj v tímoch) baka-
lárskeho alebo magisterského štúdia v študijných 
odborov architektúra, pozemné staviteľstvo na 
vysokých školách technického alebo umeleckého 
smeru v Slovenskej republike. Všetci účastníci mu-
sia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. 
Účastník súťaže (jednotlivec alebo tím) sa môže sú-
ťažiť len s jedným projektom. 

 SÚŤAŽNÉ ZADANIE

Vypracovanie projektu rodinného domu s obyt-
nou plochou 90 - 100 m2 v úrovni spracovania pre 
stavebné povolenie a vizualizáciou, s maximálnou 
cenou stavby 40 000,00 Eur a architektonickými rie-
šeniami pre nízke prevádzkové náklady domu. 
Súťažný projekt rodinného domu obsahuje projek-
tovú dokumentáciu pred zariadením domu (vráta-
ne sanity), ktorú tvoria pôdorysné výkresy všetkých 
podlaží a charakteristický rez objektom v mierke 
1:50, technická správa k projektu, rámcový rozpo-
čet stavby s komentárom pre posúdenie dodrža-
nia ceny stavby, pričom projektová dokumentácia 
nemusí obsahovať projekty technického zabezpe-
čenia budov a elektroinštalácie, ani zohľadňovať 
ich nákladovosť. Súčasťou zadania je spracovanie 
vizualizácie rodinného domu ľubovoľnou formou, 
adekvátnou kritériám hodnotenia. Nízkorozpoč-
tové riešenia prevádzky rodinného domu účastník 
súťaže dokladá spracovaným projektovým hodno-
tením energetickej hospodárnosti budovy. 

 KRITÉRIÁ PRE RODINNÝ DOM

- samostatne stojaci rodinný dom s variáciou pre 
umiestnenie v radovej zástavbe

- lokalizácia v rovinatom teréne, vo vidieckom 
prostredí

- obytná plocha 90-100 m2

- životnosť stavby minimálne 50 rokov 
- cena stavby (náklady na materiál) maximálne 

40.000 Eur s DPH 
- energetická efektívnosť budovy (v zmysle platnej 

legislatívy)

 TRVANIE SÚŤAŽE

 od 1. 9. 2014 do 27. 2. 2015

 REGISTRÁCIA SÚŤAŽNÝCH PROJEKTOV

 od 1. 9. 2014 do 18. 11. 2014

Registráciou súťažných projektov prejavujú účast-
níci súťaže svoj záujem o účasť v súťaži a vyjadrujú 
súhlas s podmienkami súťaže. Vykonajú tak vypl-
nením registračného formulára zverejneného na 
webovej stránke www.delft.sk a jeho odoslaním 
v elektronickej forme na adresu benkova@delft.sk 
alebo poštou na adresu

DELFT s.r.o.
Jánošíkova 1
979 01 Rimavská Sobota

Prijatie registrácie vyhlasovateľ potvrdí účastníkom 
elektronickou poštou do 3 dní. V prípade, že sa tak 
nestane, kontaktujte pre overenie registrácie vyhla-
sovateľa telefonicky. 

 PRIJÍMANIE SÚŤAŽNÝCH PROJEKTOV

 od 19. 11. 2014 do 10. 2. 2015 

Podrobné podmienky súťaže, formuláre a inštruk-
cie k ich vyplneniu vyhlasovateľ zverejní najneskôr 
v deň začatia súťaže na webovej stránke www.delft.
sk, na webových stránkach zapojených vysokých 
škôl a stránkach partnerských inštitúcií. 
Súťažiaci odovzdajú súťažné projekty v rozsahu 
a forme uvedenej v súťažných podmienkach, na 
predpísaných formulároch, 2 x v tlačenej a 2 x 
v elektronickej forme na CD nosiči. 
Projekty sa prijímajú v kancelárii vyhlasovateľa na 
ulici Jánošíkova 1, Rimavská Sobota, doručením 
poštou, alebo osobne najneskôr v posledný deň 
prijímania súťažných projektov do 17.00 hod. 
Prijatie súťažného projektu potvrdí vyhlasovateľ 
pri osobnom prevzatí písomným potvrdením na 
mieste, v prípade doručenia poštou, elektronickou 
poštou do 3 dní. V prípade, že sa tak nestane, kon-
taktujte pre overenie doručenia súťažného projek-
tu vyhlasovateľa telefonicky. 
Doručený projekt, ktorý nespĺňa náležitosti uvede-
né v súťažných podmienkach (nekompletný pro-
jekt) alebo projekt doručený po termíne určenom 
pre odovzdanie, nebude do súťaže zaradený.
Informácie a konzultácie k súťaži a súťažným pod-



mienkam poskytuje vyhlasovateľ súťaže v pracov-
ných dňoch telefonicky na čísle 0911 261 099, ale-
bo e-mailom na adrese benkova@delft.sk.

Výber súťažných projektov zabezpečí nezávislá po-
rota zložená zo zástupcov vyhlasujúcej spoločnosti, 
partnerských inštitúcií, uznávaných osobností z ob-
lasti architektúry a stavebníctva. Jej zloženie vy-
hlasovateľ zverejní najneskôr v deň začatia súťaže. 
Porota pri výbere troch najlepších projektov bude 
prihliadať na odporučené hodnotiace kritériá. Zo 
súťažných projektov vyberá neverejným, väčšino-
vým, voľným úsudkom porotcov, konečné rozhod-
nutie o víťazných projektoch prijíma konsenzom. 
Rozhodnutia poroty sú slobodné, nenapadnuteľné, 
s vylúčením právnej cesty. 

 DOPORUČENÉ HODNOTIACE KRITÉRIÁ
 PRE PROJEKT RODINNÉHO DOMU 

- dodržanie obytnej plochy rodinného domu
- umiestnenie a urbanistické riešenie
- architektonické riešenie a vizualizácia
- ideové riešenie, miera originality a inovatívnosti
- dispozičné a funkčné riešenia domu
- výber použitých materiálov a technológií
- cenová dostupnosť a prevádzková nízkorozpoč-

tovosť domu 
- ekonomická efektívnosť rozpočtu stavby

Súčasťou hodnotiaceho procesu je prezentácia 
projektov účastníkmi súťaže individuálne zvolenou 
formou (výstava, prezentácia a i.). Vyhlasovateľ sú-
ťaže v čase po doručení súťažných projektov, od 
15. 2. 2015 do ukončenia súťaže, vyhlási verejné in-
ternetové hlasovanie. Pre internetové hlasovanie si 
vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo zverejnenia 
vizualizácie a ideového zámeru súťažného projek-
tu. Víťaz hlasovania bude ocenený v samostatnej 
kategórií. 

 VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
 A OZNÁMENIE VÝSLEDKOV

od 23. do 27. 2. 2015

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na posun 
termínu vyhodnotenia súťaže v závislosti od počtu 
prijatých súťažných projektov. 
Vyhodnotenie súťaže a oznámenie výsledkov pre-
behne po ukončení prezentácií súťažných pro-
jektov a záverečnom zasadnutí poroty. Dátum 
a miesto prezentácie súťažných projektov a vyhlá-
senia výsledkov súťaže bude účastníkom oznáme-
ný prostredníctvom webovej stránky vyhlasovateľa 
najneskôr 7 dní určeným termínom. 
Internetové hlasovanie verejnosťou bude uzavreté 
1 deň pred vyhodnotením súťaže a výsledok hla-

sovania bude oznámený súčasne s oznámením vý-
sledkov súťaže. 
Priebeh súťaže a výsledky súťaže je vyhlasovateľ 
súťaže oprávnený podľa vlastného uváženia me-
dializovať. 

 CENY PRE VÍŤAZNÉ PROJEKTY
 A ZASTREŠUJÚCE FAKULTY

1. miesto: 3.000 Eur študent alebo kolektív
 a 2.000 Eur fakulta vysokej školy 
2. miesto: 2.000 Eur študent alebo kolektív
 a 1.500 Eur fakulta vysokej školy 
3. miesto: 1.500 Eur študent alebo kolektív
 a 1.000 Eur fakulta vysokej školy 

Cena pre víťazný projekt z verejného interneto-
vého hlasovania je 500 Eur. 

Odovzdanie cien autorom víťazných projektov 
a zastrešujúcich fakúlt, ako aj víťazovi internetové-
ho hlasovania zabezpečí vyhlasovateľ do 30 dní od 
vyhlásenia výsledkov súťaže porotou.

 AUTORSKÉ PRÁVA
 A PRÁVNE DOJEDNANIA

Autorské právo po odovzdaní súťažného projektu 
zostáva zhotoviteľovi (zhotoviteľom). Zadávateľ 
súťaže si vyhradzuje právo na zverejnenie prác pri 
uvedení mena autora/autorov projektu a vysokej 
školy, ktorú účastník navštevuje. Predložená doku-
mentácia sa stáva majetkom vyhlasovateľa súťaže, 
ktorou je spoločnosť DELFT s.r.o. 

Autorské práva k oceneným a odmeneným súťaž-
ným prácam prechádzajú do vlastníctva vyhlasova-
teľa súťaže, s čím ocenení účastníci bezpodmieneč-
ne súhlasia. Tieto projekty môžu byť ďalej použité 
na marketingové a obchodné účely vyhlasovateľa 
súťaže a to bez akýchkoľvek obmedzení a nároku 
na honorár, či iné protiplnenie zo strany vyhlasova-
teľa súťaže spoločnosti DELFT s.r.o., či jej zástupcu.
Účastníci súťaže dávajú vyhlasovateľovi súťaže spo-
ločnosti DELFT s.r.o. súhlas bezplatne použiť a pub-
likovať fotografický materiál účastníka získaný po-
čas súťaže po dobu neobmedzenú na propagáciu 
v médiách. V prípade publikovania účastníci súťa-
že nemôžu voči vyhlasovateľovi súťaže, ani tretím 
stranám vznášať žiadne nároky. 

Spoločnosť DELFT s.r.o. ako vyhlasovateľ súťaže 
bude s poskytnutými osobnými údajmi účastníkov 
súťaže nakladať v súlade so zákonom na ochranu 
osobných údajov a v rozsahu dohodnutom s účast-
níkom súťaže. 


