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PREFABRICATION GOES CREATIVE
Potreba kvalitného bývania je dnes aktuálna a akútna celospoločenská otázka. Hľadanie cesty a spôsobov, ako
efektívne a rýchlo budovať nový bytový fond v požadovanej architektonickej kvalite so zohľadnením rôznych
regionálnych špecifík je náročné a stále viac otvára možnosti využitia prefabrikácie.
Prefabrikácia poňatá moderne, „škandinávsky“, predstavuje ideálny systém na stavbu flexibilných bytových
jednotiek rýchlo, kvalitne a udržateľne, s ohľadom na životné prostredie a bez toho, aby autora akokoľvek
obmedzil v kreativite.
Navrhnite moderný bytový dom pomocou prefabrikácie. Využite riešenia, ktoré sú u nás stále inováciou,
no v Škandinávii už zlatým štandardom stavebníctva.

POŽIADAVKY NA PROJEKT
Navrhnúť bytový dom do voľne vybranej konkrétnej lokality s rešpektovaním jestvujúcich širších
urbanistických vzťahov. Uvažovať pri návrhu o preferencii malometrážnych bytov nižšej kategórie.
Architektonický výraz a materialita

Variabilita a flexibilita

Kvalitný dizajn je pozorný k detailom. Zvoľte
vhodné materiály, rozumný konštrukčný
koncept a estetikou presvedčte, že
uniformná výstavba je pasé.

Počítajte s možnosťou, že nároky na
bývanie sa menia. Doprajte vášmu
priestoru flexibilitu a uplatnite princíp
reverzibility v nájomnom bývaní.

Lokalita a verejný priestor

Prefabrikácia

Zohľadnite urbanistické vzťahy v riešenej
lokalite a navrhnite atraktívny verejný
priestor bytového domu.

Prepojte architektonicky zaujímavé
riešenie s prefabrikovaným systémom
DELTABEAM®. Umožnite rýchlejšiu
výstavbu a maximalizujte suché procesy
na stavbe.

Nízkoenergetický koncept

Udržateľnosť

Rešpektujte súčasné požiadavky z hľadiska
legislatívy na energetickú náročnosť budov.

Používajte udržateľné materiály,
materiály z obnoviteľných zdrojov,
recyklované materiály.

VIAC INFORMÁCIÍ O SÚŤAŽI NÁJDETE NA ADRESE: prefagoescreative.sk

ČO ZÍSKAJÚ VÍŤAZNÉ PROJEKTY
Finančné odmeny
1. cena

1200 EUR

2. cena

800 EUR

3. cena

600 EUR

Kontakty a odborný názor

Zverejnenie v partnerských médiách

Odborná porota je garanciou
kvalitných výstupov prác. Získate
nové kontaky a možnosť na
lepšie uplatnenie na trhu práce.

Partnerstvo médií je veľkým prínosom pre
začínajúcich autorov, ktorí môžu získať
priestor na prezentáciu svojej práce.

Hodnotiace kritériá
•

Idea, nápad, fantázia, invencia

•

Koncept riešenia a zdôvodnenie individuálne
zvolenej formy zámeru

•

Urbanistické riešenie zvolenej lokality v danom
kontexte miesta a genia loci

•

Architektonické riešenie navrhovaného objektu v
kontexte zvoleného miesta

•

Dispozičné, funkčné riešenie objektu

Odovzdanie prác:

•

Konštrukčné riešenie a využitie prefabrikácie

•

Zrozumiteľnosť a grafická presvedčivosť návrhu

30. 03. 2022, na katedre architektúry SvF STU, 19.
poschodie

•

Energetický koncept zodpovedajúci štandardu A0

Dôležité termíny
Začiatok súťaže:
2. týždeň zimného semestra (39. kalendárny týždeň)

Vyhodnotenie:
máj 2022

Odborná porota
HOSŤ.PROF. ING. ARCH.
JURAJ HERMANN
Autorizovaný architekt,
hosťujúci profesor
na KARCH SvF STU v
Bratislave

ING.ARCH. KATARÍNA
VISKUPIČOVÁ
Autorizovaný architekt

ING.ARCH.
JURAJ HANTABAL
Autorizovaný architekt

ING. PAVEL
NÁDASKÝ, PHD.
Autorizovaný stavebný
inžinier
Peikko Slovakia s.r.o.

PROF. ING.
VLADIMÍR BENKO, PHD.
Predseda Slovenskej
komory stavebných
inžinierov

ING. PAVOL
KUKURA, PHD.
Predseda predstavenstva
Slovenskej rady pre
zelené budovy

Na adrese prefagoescreative.sk nájdete okrem iných užitočných
informácií aj oficiálny štatút súťaže, ktorý obsahuje:
•

Detailné zadanie s vysvetlením

•

Hodnotiace kritériá

•

Harmonogram, termíny, kontakty

•

Dojednanie o autorských právach

•

Formát, v akom projekt odovzdať

Mediálny partner:

Partneri:

