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ASB GALA 2014  – výsledky nominácií 

 

Bratislava 6. februára 2014 – Už ôsmykrát organizuje vydavateľstvo JAGA odovzdávanie 

výročných ocenení mesačníka ASB. Odpovede na otázky, kto sa stane Osobnosťou 

architektúry a stavebníctva roku 2014 a kto Developerom a Stavebnou firmou roka, sa 

dozvieme 22. mája 2014 v Bratislave. Rozhodnutie o tom, ktoré osobnosti a subjekty sa 

stanú laureátmi týchto prestížnych cien, mala počas januára vo svojich rukách nominačná 

komisia, ktorá vybrala tieto nominácie: 

 

• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2014 

hosť. Prof. Ing. Anton Bezák, CSc. 

Ing. František Hirner  

Ing. Vladimír Kohút  

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.  

Ing. arch. Ľubomír Závodný  

 

• ASB Developer roka 2014 

CRESCO GROUP, a. s., Bratislava 

HB Reavis Group, a. s., Bratislava 

J&T REAL ESTATE, a. s., Bratislava 

STRABAG – ZIPP Development, s. r. o., Bratislava 

YIT REDING, a. s., Bratislava 

 

 

 

 

 

 

Tlačová správa 
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• ASB Stavebná firma roka 2014 

INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava 

EUROVIA SK, a. s., Košice 

Skanska SK, a. s., Bratislava  

YIT REDING, a. s., Bratislava 

ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava 

 

V každej z týchto kategórií určí víťazov hlavných cien odborná porota, ktorú tvoria významní 

predstavitelia slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy 

a zástupcovia odborových združení a komôr.  

 

O svojom víťazovi však môže rozhodnúť aj odborná verejnosť – registrovaní 

užívatelia portálu www.asb.sk môžu hlasovať za svojho kandidáta. Víťaz s najvyšším 

počtom hlasov získa Cenu verejnosti. Hlasovanie bude spustené 1. 4. 2014. 

 

Konečné výsledky hlasovania budú auditované spoločnosťou Deloitte.  

 

 

Zuzana Koporcová 

marketing 

 


