
 

 

INŽINIERSKA CENA    
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia  

PROTOKOL - 7. ročník Inžinierskej ceny 2017   

  

Hlavný zriaďovateľ Inžinierskej ceny   

 

Slovenská komora stavebných inžinierov  

 

a zriaďovatelia  

 

Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – 

Komora elektrotechnikov Slovenska,   Združenie pre rozvoj slovenskej 

architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia  

 

Organizátorom Ceny je Združenie ABF Slovakia v súčinnosti s SKSI.   

 
 
 
V utorok 6. februára 2018 o 14.00 hod. sa  v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení 7. ročníka Inžinierskej ceny za akademický rok  
2016/2017. Táto Cena sa udeľuje za najlepšiu diplomovú prácu (DP) inžinierskeho štúdia v 
oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení 
stavieb.  Hostiteľom bol opäť organizátor a jeden zo zriaďovateľov Ceny  - Združenie pre rozvoj 
slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia na čele s jej prezidentom prof. Ing. 
Alojzom Kopáčikom, PhD. Úvodný príhovor predniesol predstaviteľ hlavného zriaďovateľa Ceny 
- predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov  prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., za 
Slovenskú technickú univerzitu (STU) v Bratislave sa prítomným prihovoril rektor prof. Ing. 
Robert Redhammer, PhD. Medzi prítomnými nechýbali ani zástupcovia akademickej obce, 
predstavitelia odborných a profesijných organizácií na Slovensku, zástupcovia sponzorov - J&T 
Real Estate, a.s. ,ocenení autori - diplomanti a  vedúci ich diplomových prác. Ročné predplatné 
časopisov venovali Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o. a Vydavateľstvo JAGA GROUP s.r.o. 
 
V aktuálnom ročníku zaslali fakulty do súťaže 16 prác na základe súťaže a výberu vo fakultných 
kolách. Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominovali 
zriaďovatelia Ceny. Porota posudzovala diplomové práce 4 fakúlt z 3 technických univerzít na 
Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a 
energetických vybavení stavieb. 
 
Cieľom súťaže je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, 
motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku 
kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.   
 

Odborná porota   

Na základe návrhu Slovenskej komory stavebných inžinierov členov odbornej poroty menoval 

prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident Združenia ABF Slovakia. 

  

Porota pracovala v zložení:   

 Ing. Juraj Nagy, PhD., predseda 

 Ing. Vladimír Vránsky, člen,  

 Ing. Veronika Tokárová, člen,  

 Ing. Vladimír Hanzel, člen,  

 Ing. Karol Dobosz, člen.  
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Porota hodnotila u predložených diplomových prác splnenie kritérií:  
    

- originálnosť,  jedinečnosť a progresívnosť riešenia,  
- tvorivý prístup k riešenému problému,  
- komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.  

 

 
ROZHODNUTIE  POROTY  

  

V zmysle štatútu Ceny a kritérií hodnotenia diplomových prác porota udelila titul:  

  

Inžinierska cena 2017 za najlepšiu diplomovú prácu 

Filmové štúdio 
Autor: Ing. Erik Sianta 

Vedúci DP: Ing. Andrea Vargová, PhD.   

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta   

 

Čestné uznania (bez udania poradia) 
  

Alternatívny návrh vyhliadkovej veže na vrchu Tábor 

Autor:   Ing. Peter Michálek    

Vedúci DP: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. 

Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta  

 

 

Návrh obnovy zapojenia priemyselnej haly vo vybranom podniku  

Autor DP: Ing. Tomáš Nemčovič  

Vedúci DP: prof.Ing. František Janíček, PhD.      

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

 

Biely Mlyn 

Autor DP: Ing. Jakub Gendiar 

Vedúci DP: Ing. Erik Jakeš, PhD.      

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta 

 


