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Galavečer celoštátnej súťaže Stavba roka sa zvyčajne koná súbežne s otvorením veľtrhov CONECO a
RACIOENRG IA na začiatku apríla, ale aktuálny 25. ročník musel byť vzhľadom na situáciu vyvolanú
pandémiou COVID-19 posunutý až na 25. júna.
Náhradný termín vyhlásenia víťazných stavieb sa uskutočnil v štúdiách RTVS v Bratislave s menším počtom
hostí, ale naďalej s rastúcou kvalitou prihlásených stavieb.
Organizátorom súťaže Stavba roka je od roku 1995 Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a
stavebníctva – ABF Slovakia, ktoré ju organizuje s cieľom propagácie a podpory realizácie kvalitných
stavebných diel na Slovensku.
„Som veľmi rád, že sme v tejto zložitej situácii dokázali pripraviť galavečer súťaže Stavba roka a že sme pre
prezentáciu ocenených stavieb verejnosti vytvorili dôstojný rámec,“
povedal pre ASB prezident ABF Slovakia prof. Alojz Kopáčik. „Celá príprava galavečera bola značne zložitá,
mnohé rozhodnutia boli prijímané ad hoc a pod tlakom. O to viac nás teší skutočnosť, že nám situácia
spôsobená pandémiou nezničila potenciál vložený do súťaže, prácu poroty, spoluvyhlasovateľov, ale aj
prihlasovateľov stavieb. Osobitne nás teší, že galavečer Stavby roka, ktorý bol vysielaný zo záznamu, bol
najsledovanejším programom v programovej štruktúre RTVS Dvojka.“
Komplexné hodnotenie Prezident ABF Slovakia ocenil, že súťaž v ostatných rokoch nadobúda na význame,
rezonuje v kruhu odbornej aj laickej verejnosti ako súťaž hodnotiaca prihlásené stavby vo svojej
komplexnosti.
„Nie je to súťaž s veľkým počtom prihlásených stavieb, lebo samotní investori, projektanti a zhotovitelia
dôsledne zvažujú, akou stavbou sa v súťaži prezentujú,“ povedal prof.
A. Kopáčik, ktorý zdôraznil, že rozhodnutie prihlásiť stavbu do súťaže sa väčšinou prijíma kolektívne a po
dôslednom zvážení všetkých okolností, najmä kvalitatívnych parametrov a potenciálu samotnej stavby na
úspech.
Technická invencia i tvarová nápaditosť Aj v tomto roku sa dala konštatovať rozmanitosť prihlásených
stavieb, nápaditosť stvárnenia a umiestnenie v prostredí. Vo väčšine prípadov išlo o veľmi dobrú kvalitu
realizácie a významný prínos stavieb pre rozvoj regiónu. „Porota hodnotila viaceré stavby, pri ktorých treba
vyzdvihnúť vynikajúci koncept, či už architektonického stvárnenia stavby, alebo jej technického riešenia,“
hovorí prof.
A. Kopáčik. „Je potešujúce, že sa v súťaži objavili také unikátne riešenia, akými sú napríklad posúvanie
celých stropných konštrukcií v budove pri jej rekonštrukcii alebo netradičný, z hľadiska projektovania a
realizácie veľmi náročný návrh konštrukcie zastrešenia a opláštenia štadiónu. Takéto projekty dokazujú
majstrovstvo našich stavbárov, či už projektantov, alebo zhotoviteľov, ale aj ochotu investorov pristupovať k
výzvam netradičným spôsobom. Ďalším unikátom bola napríklad priemyselná budova prihlásená do súťaže,
ktorá získala energetický certifikát na úrovni A0, čo pri priemyselných stavbách je taktiež skôr výnimočným
než bežným javom.“
Zelené riešenia Hlavnú cenu v súťaži získal Zámok v Pezinku, ktorého rekonštrukcia bola podľa prof. A.
Kopáčika veľmi náročná po všetkých stránkach a priniesla pre mesto a región nový potenciál.
Potvrdzuje to aj veľký počet podujatí a koncertov, ktoré sa na zámku organizujú.
„Zároveň ma však teší, že všetky porotou ocenené stavby prinášajú niečo osobité do širokého spektra
stavieb realizovaných na Slovensku,“
zdôrazňuje prof. A. Kopáčik. „Osobne ma zaujali mnohé unikátne technické riešenia, ktoré priniesli niektoré
stavby, ich projektanti, ale aj snaha zahraničných investorov o „zelené“ riešenia pri realizácii stavieb v
priemyselných parkoch na území Slovenska. Je to potvrdenie trendu, že aj oni vnímajú svoje investície na
Slovensku skôr z dlhodobého horizontu. A to je pozitívne.“
Popularita Ceny verejnosti Cena verejnosti 2019 zaznamenala ďalší medziročný nárast, keď evidovala vyše
49 051 unikátnych klikov.
To je tiež potvrdenie „propagačného potenciálu“ združenia ABF Slovakia a súťaže Stavba roka v priestore, v
ktorom pôsobí. Cenu verejnosti získala s celkovým počtom 2 984 hlasov stavba Rekonštrukcia a
dobudovanie prístupových komunikácií v archeoparku Mikulčice – Kopčany na slovenskej
strane. Prezident ABF Slovakia vyzdvihol, že Cenu verejnosti získala práve stavba spájajúca symbolicky
históriu so súčasnosťou, ale aj dva rýchlo sa rozvíjajúce regióny na československom pohraničí.
Pandémia – čo s ňou?
Pandémia nového koronavírusu získala začiatkom septembra opäť na devastačnej sile. Ako táto situácia
poznačila a môže poznačiť stavebný trh a jeho produkciu? „Aktuálna situácia výrazne zasiahla nielen do
našich osobných životov, ale aj do chodu celej spoločnosti,“
odpovedá prof. Alojz Kopáčik.
„Sú známe dosahy na všetky oblasti hospodárstva našej krajiny, ale aj okolitého sveta. Sme malá krajina so

silnými väzbami na zahraničných partnerov sídliacich najmä v európskom priestore, a teda ich reakcia na
aktuálnu situáciu sa priamo premieta do chodu našich spoločností. Spomalenie stavebného priemyslu by
mohol zmierniť štát ako najvýznamnejší investor, a to urýchlením niektorých projektov, zjednodušením
niektorých procesov a dôslednejšou prípravou súťaží a verejného obstarávania.“
Vyhlasovatelia súťaže - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, - Únia miest Slovenska, - Zväz stavebných
podnikateľov Slovenska, - Slovenská komora stavebných inžinierov, - Stavebná fakulta Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave, - Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., - Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
Odborná porota O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota, ktorú nominovali vyhlasovatelia 25.
ročníka súťaže Stavba roka 2019. Členov odbornej poroty menuje výkonný výbor Združenia ABF Slovakia na
základe nominácií vyhlasovateľov súťaže. Pracovala v zložení:
- prof. Ing. Boris Bielek, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, - Ing. Katarína Bzovská,
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, - prof. Ing. arch. Michal Hlaváček, Spolok architektov Slovenska, - Ing.
arch. Ivan Kočan, Slovenská komora architektov, - Ing. Dáša Kozáková, Technický a skúšobný ústav
stavebný, n. o., Bratislava, - prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., Združenie ABF Slovakia, - Ing. Ján Majerský,
PhD., Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, - prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Slovenská komora
stavebných inžinierov.
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a
výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz
stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r.
o.
vyjadrujú poďakovanie partnerom celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže za prejavenú dôveru a podporu
Zámok Pezinok získal titul Stavba roka 2019.

