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Tlačová správa 
Bratislava 4. 4. 2017 
 

 

Cena za architektúru CE ZA AR 2018  
 
Slovenská komora architektov vyhlásila 17. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru 
CE ZA AR 2018. Záštitu nad 17. ročníkom prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 
a primátor hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal.  
 
Tradícia Ceny CE∙ZA∙AR, ktorou sa oceňujú výnimočné profesionálne výkony – architektonické diela 
členiek a členov Slovenskej komory architektov, je dnes už pevne ukotvená v kultúrnom živote na 
Slovensku a dá sa povedať, i v širšom stredoeurópskom priestore. Počet prihlásených diel sa z roka na 
rok zvyšuje, rastie ich kvalita, prinášajú nové riešenia, hrajú sa s typológiami, niektoré provokujú zažité 
zvyky. I to je dôkazom, že naša architektonická scéna je živá a aktívna.  
 
Cieľom Ceny CE∙ZA∙AR je prezentovať tvorbu autorizovaných architektov navonok, voči verejnosti a teda 
aj voči potenciálnym investorom. Ukázať, akým spôsobom môže architekt vytvoriť optimálny návrh, 
propagovať dobré riešenia a vzdelávať širokú verejnosť o postavení a poslaní architektov v spoločnosti.  
 
Podmienky prihlasovania diel 
 
Záujemca vyplní online prihlášku, na základe ktorej bude automaticky vygenerovaný súťažný panel, 
ktorého tlač spolu s portfóliom zabezpečí úrad Slovenskej komory architektov. To by malo zásadne 
uľahčiť architektom proces prihlásenia ich diel a tiež znížiť náklady spojené s prípravou, vyhotovením a 
doručením výstavného panelu na úrad SKA. Jednotné formáty a úprava panelov budú počas 
nasledujúceho roka zároveň využité na účely série výstav CE ZA AR.  
Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 4. 4. do 3. 5. 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa 
prihlasovanie automaticky uzatvorí. Aspoň jeden člen autorského kolektívu musí byť v čase podania 
prihlášky členom Slovenskej komory architektov. Prihlásiť je možné dielo, ktoré bolo zrealizované za 
ostatné 2 roky.  
 
Prihlášku s pokynmi na prihlásenie je možné nájsť na www.cezaar.tv, ktorá je jediným oficiálnym 
webom s možnosťou elektronického prihlasovania diel. 
 
Kto rozhoduje o udelení cien CE ZA AR 2018 
 
Ocenenie sa udeľuje vybraným architektonickým dielam členov Slovenskej komory architektov spomedzi 
prihlásených uchádzačov v šiestich typologicky rozdielnych kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, 
Občianske a priemyselné budovy, Obnova a prestavba, Interiér, Exteriér). Okrem týchto Cien bude 
udelená aj Cena verejnosti a Patrón architektúry za osobitný prínos pre rozvoj architektúry. 
 
O udelení Ceny rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom 
kole porota vyberá diela z prihlásených návrhov určené do druhého kola, v rámci ktorého si pozrie 
vybrané práce osobne na mieste. Obhliadky vybraných diel in situ sa budú konať prvý júlový týždeň. Po 
obhliadkach zvolí odborná porota nominácie v každej kategórii. Hlasovaním zároveň porota určí víťazné 
diela, pričom konečné výsledky hlasovania sú až do ich vyhlásenia počas slávnostného galavečera 
utajené.  
 
Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE ZA AR 2017 náleží 
medzinárodnej odbornej porote v zložení: 

http://www.cezaar.tv/prihlaska/
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Peter Jurkovič (architekt, Slovenská republika)  
Miriam Lišková (architektka, Slovenská republika)  
Pavel Nasadil (architekt, Česká republika) 
Ivan Wahla (architekt, Česká republika) 
Pavol Mikolajčák (architekt, Slovenská republika) 
NL architects (architekt, Holandsko)  
Pavol Macho (umelecký sklár, Slovenská republika) 
 
Termín vyhlásenia výsledkov 
Mená laureátov Ceny za architektúru CE ZA AR 2017 budú známe len členom poroty a ostanú utajené až 
do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 4. októbra 2018 
v Bratislave a bude odvysielané v priamom prenose na RTVS.  
 
Pre ďalšie informácie kontaktujte:  
 
Vyhlasovateľ súťaže:  
Slovenská komora architektov 
Panská 15, 811 01 Bratislava  
tel: +421 2 5443 1254, email: komarch@komarch.sk, www.komarch.sk  
 
Kontakt pre médiá:  
Ing. arch. Broňa Tarnócy  
tel.: +421 905 410 548, e-mail: tarnocy@komarch.sk 
 

www.cezaar.tv  
www.facebook.com/cenazaarchitekturu 
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