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Článok I
Základné ustanovenia
1. BAKALÁR - Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF
Slovakia (v texte ďalej „Cena“) sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom
príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu.
2. Predmetom Ceny sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch
Architektúra a urbanizmus,
Architektonická tvorba, Pozemné stavby,
Inžinierske
konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane
medziodborových akreditovaných študijných programov.
3.

Cena môže byť udelená študentovi
univerzity len v Slovenskej republike.

prvého stupňa bakalárskeho

štúdia

dotknutej

4. Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov pri skvalitňovaní
komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
5. Odbornými garantmi Ceny sú:
- Slovenská komora stavebných inžinierov,
- Spolok architektov Slovenska.
Článok II
Zriaďovatelia ceny
1. Zriaďovateľom Ceny je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF
Slovakia (v texte ďalej len „Združenie“).
2. Spoluzriaďovatelia Ceny sú:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Spolok architektov Slovenska,
Slovenská komora stavebných inžinierov,
Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska,
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,

3. Počet spoluzriaďovateľov Ceny sa môže meniť:
a) akceptovaním nových záujemcov, ktorí zvýšia prestíž Ceny – podlieha schvaľovaniu
valným zhromaždením,
b) v odôvodnených prípadoch vzdaním sa spoluzriaďovateľstva.
4. Spoluzriaďovatelia Ceny sa finančne podieľajú na príprave a organizovaní Ceny. Výška
finančného príspevku sa každoročne aktualizuje a schvaľuje valným zhromaždením.
Článok III
Vyhlasovateľ Ceny
1. Vyhlasovateľom Ceny je Združenie.
Článok IV
Organizátor Ceny
1. Organizátorom Ceny je príslušná technická univerzita, fakulta v súčinnosti so Združením.
Výber organizátora Ceny podlieha schvaľovaniu valným zhromaždením Združenia.
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Článok V
Zodpovednosť za priebeh Ceny
1. Zodpovednosť za priebeh Ceny má správna rada vyhlasovateľa a Združenie.
Článok VI
Účastníci Ceny
1. Ceny sa zúčastňujú absolventi bakalárskych študijných programov odborov Architektúra
a urbanizmus, Architektonická tvorba,
Pozemné stavby, Inžinierske
konštrukcie
a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových
študijných programov, predložením autorskej záverečnej práce bakalárskeho štúdia.
2. Cena sa organizuje v štyroch sekciách:
I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba
II. sekcia – Pozemné stavby,
III. sekcia - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
IV. sekcia - Vodné stavby a vodné hospodárstvo.
Článok VII
Kritériá hodnotenia prác
1. Hlavnými kritériami hodnotenia záverečných bakalárskych prác sú:




Tvorivý prístup k riešenému problému.
Komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
Originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.
Článok VIII
Prihlásenie záverečných bakalárskych prác

1. Komisie pre obhajobu záverečných prác bakalárskeho štúdia odporučia najlepšie
záverečné bakalárske práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia pripraví
fakultnú nomináciu, t. j. vyberie najlepšie a pošle ich organizátorovi Ceny.
2. Vo fakultnom kole vyberie každá zúčastnená vysoká škola do Ceny najviac tri najlepšie
záverečné bakalárske práce v príslušnej sekcii. Môže mať zastúpenie bakalárskymi
prácami i vo viacerých sekciách, resp. nemusí niektorú zo sekcií obsadiť.
3. Záverečné bakalárske práce vráti organizátor Ceny po jej skončení a vyhodnotení
príslušným vysokým školám. Organizátor zodpovedá za vrátenie všetkých záverečných
bakalárskych prác príslušným vysokým školám.
+

Článok IX
Odmeny za ocenené záverečné bakalárske práce, Ceny
1. Prvé, druhé a tretie miesto vo všetkých sekciách získava okrem diplomu aj finančnú
odmenu, ktorej výška podlieha schvaľovaniu valným zhromaždením.
2. Odmeny sú súčasťou rozpočtu na Cenu.
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3. Porota má právo v každej sekcii v rámci stanoveného finančného limitu tieto finančné
čiastky za umiestnenie v odôvodnených prípadoch, okrem 1. miesta hlavnej ceny,
upraviť.
4. Súčasťou finančných odmien sú diplomy s textom:
- názov záverečnej bakalárskej práce,
- autor,
- vedúci bakalárskej práce,
- príslušná vysoká škola a fakulta,
- akademický rok.
5. Štatútom stanovené finančné odmeny možno doplniť darmi – vecnými či finančnými – od
potenciálnych sponzorov či spoluzriaďovateľov ceny.
6. Diplomy ako ceny svojím podpisom a pečiatkou potvrdzujú štatutárni zástupcovia:
- hlavného zriaďovateľa Ceny,
- organizátora Ceny,
- Slovenskej komory stavebných inžinierov,
- Spolku architektov Slovenska,
- predseda poroty príslušnej sekcie.
Článok X
Finančné náklady na uskutočnenie Ceny
1.

Finančné náklady na prípravu a uskutočnenie ceny sú súčasťou rozpočtu na túto
programovú aktivitu Združenia. Tvoria ho finančné príspevky spoluzriaďovateľov Ceny,
ktorých výšku stanoví
valné zhromaždenie a finančné
príspevky partnerov či
sponzorov, ak sa získajú.

2.

Súčasťou rozpočtu sú finančné náklady aj:
- na odmeny bakalárom,
- na honoráre členom odbornej poroty,
- na diplomy, obaly a pozvánky,
- na réžiu.

3.

Finančné náklady, spojené s organizovaním Ceny vo fakultnom kole, hradí vždy
príslušná vysoká škola.
Článok XI
Odborná porota

1.

Členov odbornej poroty (v texte ďalej len „porota“) menuje správna rada vyhlasovateľa
Ceny v súčinnosti s jej organizátorom.

2.

Poroty sú štyri, pre každú sekciu jedna porota.

3.

Členmi poroty sú autorizovaní architekti a projektanti, ktorí nie sú v zamestnaneckom
pomere s dotknutými vysokými školami.

4. Maximálny počet členov poroty v každej sekcii sú traja.
5. Porotcovia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o výsledkoch Ceny až do času
slávnostného vyhlásenia a odovzdávania cien.
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Článok XII
Harmonogram Ceny
1. Dôležité termíny – harmonogram Ceny - sa stanoví každoročne v súčinnosti Združenia
a organizátora Ceny, a to:
- odovzdanie záväznej prihlášky jej vyhlasovateľovi Združeniu,
- odovzdanie záverečných bakalárskych prác organizátorovi Ceny,
- vyhodnotenie Ceny porotou,
- slávnostné odovzdanie Cien za príslušný akademický rok,
- vernisáž výstavy Ceny.
Článok XIII
Správna rada Ceny
1. Správnu radu Ceny tvoria členovia výkonného výboru Združenia.
Článok XIV
Zverejnenie výsledkov Ceny
1. Výsledky Ceny sa môžu zverejniť v masmédiách až na slávnostnom odovzdávaní cien.
2. Slávnostné vyhlásenie výsledkov Ceny a odovzdávanie cien sa bude uskutočňovať
v spoločenských priestoroch jej organizátora za prítomnosti pozvaných hostí a bakalárov.
Jeho súčasťou je aj vernisáž výstavy Ceny.
3. Výsledky Ceny budú povinne uverejňovať:
- dotknuté vysoké školy
 na svojich webových portáloch,
 vo svojich časopisoch, pokiaľ ich vydávajú,
 na úradnej vývesnej tabuli,
-

zriaďovateľ a spoluzriaďovatelia ceny
 na svojich internetových portáloch,
 vo svojich periodikách, pokiaľ ich vydávajú,

- členovia Združenia ABF Slovakia,
ako aj:
- známe internetové portály odvetvia výstavby a stavebníctva,
- známe odborné periodiká,
pokiaľ prejavia záujem.
Článok XV
Vyhlásenie Ceny
1. Cenu každoročne vyhlasuje jej vyhlasovateľ Združenie do 15. apríla nového ročníka:
- v periodikách dotknutých vysokých škôl,
- na ich internetových portáloch,
- na ich úradnej vývesnej tabuli.
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Článok XVI
Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút môže vyhlasovateľ Ceny vzhľadom na získané skúsenosti nielen z tejto
študentskej súťaže aktualizovať s cieľom súťaž trvalo skvalitňovať a rozvíjať, aby svojou
váhou mala nezastupiteľné miesto medzi súčasnými
kvalitnými prezentačnými
študentskými súťažami.
2. Za dodržiavanie štatútu Ceny sú zodpovední členovia správnej rady, Združenie
a organizátor Ceny.
3. Tretia aktualizácia štatútu nadobúda účinnosť jeho schválením 19. riadnym valným
zhromaždením dňa 06. mája 2015.

za hlavného zriaďovateľa Ceny a jej vyhlasovateľa
prezident ABF Slovakia
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