
     9. ročník podujatia vyvrcholil 23. októbra 2013 vyhlásením výsledkov a otvorením 

výstavy súťažných prác na Zvolenskom zámku. 

      

     Z piatich súťažných kategórií už tradične dominovala 1. kategória Dizajn nábytku – 

semestrálne práce, a to nielen počtom 37 z celkového počtu 114 prihlásených prác, ale aj 

kvalitatívne. Hlavnú cenu v tejto kategórii získala česká študentka Barbora Přibylová za 

čistý, jednoduchý, funkčný a priemyselne využiteľný dizajn stoličky PLY (obr. 1). Barbora je 

študentkou Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe a ocenený projekt vytvorila v prvom 

ročníku štúdia.  

 

 

Obr. 1 

     V tejto kategórii porotu zaujala aj kolíska DIDI (obr. 2) od Ondreja Bukovca z Technickej 

univerzity (TU) vo Zvolene. Udelila mu uznanie za neobvyklý spôsob koncepčného myslenia 

pri tvorbe nového typu produktu. Autor sa vo svojom návrhu zaoberal témou spoločného 

oddychu matky a dieťaťa.  

   

Obr. 2 



     V 2. kategórii Dizajn nábytku – záverečné práce súťažilo o prvenstvo 13 projektov. Za 

vizuálne zaujímavý koncept oddychového kresla SITTO (obr. 3) s originálne vytvoreným 

výpletom a s množstvom farebných variácií získala hlavnú cenu Soňa Otiepková zo 

Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Uznanie za multifunkčný solitér 

„s tajomstvom“ si vyslúžil Radúz Piljan (obr. 4) z TU vo Zvolene. 

 

   

Obr. 3 

 
Obr. 4 



    V 3. kategórii Dizajn interiéru – semestrálne práce porota posudzovala 16 prác. 

Ocenený projekt štartovacích bytov pre mladých zaujal funkčne vhodne vyriešeným 

interiérom malometrážneho bytu. Jeho autorkou je Ivana Moravcová z STU v Bratislave.     

Uznanie dostal Dominik Balog z TU vo Zvolene za akceptovanie tradičných materiálov 

a inšpiráciu minulosťou – návrat ku koreňom v rámci riešenia svojho súťažného projektu 

WORK TRADITION & LIVING (obr. 5). 

 

  

Obr. 5 

     Vo Zvolene zostala aj hlavná cena v 4. kategórii Dizajn interiéru – záverečné práce (36 

súťažných projektov). Získala ju Gabriela Jarkovská za prirodzenú, čistú a nízkonákladovú 

revitalizáciu interiéru obchodného domu PRIOR (obr. 6 – 7). Porota vyzdvihla tiež elegantný, 

zrozumiteľný koncept priestoru a riešenia interiéru v projekte TEAMBUILDING CENTER 

autora Vojtěcha Moškořa z STU v Bratislave, ktorému udelila uznanie. 

  

Obr. 6 – 7 

     Viktória Bandžáková z TU vo Zvolene sa stala víťazkou 5. súťažnej kategórie 

NEnábytok (36 súťažných projektov). Porota ocenila primeraným spôsobom navrhnuté 



preformátovanie priestoru nábrežia pre široký rozsah relaxačných aktivít. Projekt RELAX 

PRI VODE (obr. 8 – 9) zaujal aj civilnosťou riešenia.   

   

Obr. 8 – 9 

    Zvláštnu cenu poroty si zo súťaže odniesla dvojica autorov Adéla Myslivcová a Libor 

Daněk z Mendelovej univerzity v Brne za projekt KAPLE (obr.10). Porota v tomto prípade 

ocenila zaujímavý autorský prístup k téme a návrh intímneho spirituálneho priestoru pre 

rozjímanie v prírode. 

  

Obr. 10 

     Konkrétnym krokom organizátorov podujatia k posilneniu komunikácie akademického 

prostredia s odbornou praxou bolo pozvanie zástupcov firiem na vyhodnotenie súťaže, čím sa 

vytvoril priestor na diskusiu so subjektmi, ktoré majú možnosť uviesť vhodný projekt do 

sériovej výroby.  

     Pozvanie udeliť študentom špeciálne ocenenia a vysloviť odborný názor na predstavené 

súťažné projekty z pohľadu odbornej praxe prijali firmy DoMo-GLASS, s. r. o., Banská 

Bystrica; JAVORINA, v. d., Spišská Belá; MASTER PROFIL Slovensko, s. r. o., Banská 



Bystrica; POLYSTON, s. r. o., Badín; SLOS, Banská Bystrica; TON, a. s., Bystřice pod 

Hostýnem; TRENDWOOD-twd, s. r. o., Banská Bystrica; VITRA KONCEPT, s. r. o., Praha.  

 

     Na vyhodnotení súťaže prvý raz participoval významnou mierou aj Úrad priemyselného 

vlastníctva SR. Pre súťažiacich študentov to znamená ďalší krok smerom k nadobúdaniu 

nielen teoretických poznatkov, ale aj reálnych skúseností dôležitých na výkon dizajnérskej 

profesie, súvisiacich s ochranou výsledkov tvorivého procesu. Informácie z oblasti duševného 

vlastníctva a jeho ochrany nepriamo napomáhajú formovať aj etický kódex dizajnéra. 

 

     Vyhodnoteniu 9. ročníka súťaže o Cenu prof. Jindřicha Halabalu predchádzala 

medzinárodná konferencia Tvorivosť v dizajne II. Uskutočnila sa v utorok 22. októbra 2013 

na pôde Technickej univerzity vo Zvolene a bola určená účastníkom súťaže.  

     Konferencia bola zameraná na tvorivý proces v dizajne, jeho špecifiká a aplikáciu vo 

vzdelávaní dizajnérov. Príspevky prinášajúce zamyslenie nad profesiou dizajnéra 

v budúcnosti, kreativitou ako základným elementom dizajnérskeho vzdelávania i ďalšie 

súvisiace témy predniesli členovia akademickej hodnotiacej poroty súťaže prof. ak. arch. Jiří 

Pelcl, dr. h. c. z Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe, prof. Ing. arch. akad. arch. 

Ivan Petelen, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, István Juhász DLA z 

Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti, doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, 

CSc. z Mendelovej univerzity v Brne, prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc. z Technickej 

univerzity vo Zvolene a ďalší domáci a zahraniční hostia.  

     O  skúsenostiach s tvorivým procesom v dizajne z pohľadu zástupcu z praxe, s uplatnením 

dizajnu vo výrobnom procese a dizajnom na reálnom trhu hovoril vo svojom príspevku 

konateľ spoločnosti Polyston, s. r. o., Badín Ivan Koša.  

     V rámci osobitného informačného bloku Úradu priemyselného vlastníctva SR o dizajnoch 

sa účastníkom súťaže prihovorili predseda úradu Mgr. Ľuboš Knoth a pracovník odboru 

známok a dizajnov ÚPV SR Ing. Karol Klavec.  

 

Zmysel tejto súťaže ako jej organizátori nevidíme v zápolení o ceny, ale predovšetkým ako 

príležitosť pre zástupcov škôl zaoberajúcich sa výučbou dizajnu stretnúť sa, konfrontovať 

rôzne prístupy v tvorbe dizajnu, ako aj vymeniť si názory na smerovanie vzdelávania v tejto 

oblasti. Prezentácia školského dizajnérskeho diela v mimoškolskom prostredí – či už je to 

v rámci súťaže, výstavy alebo inou formou, predstavuje pre študenta aj pre školu dôležitý 



moment získania spätnej väzby, nadobudnutia reflexie vlastnej tvorby. 

 

 

Obr. 11 

 

Dve ocenenia od slovenského výrobcu JAVORINA, v. d., Spišská Belá a od českého predajcu 

dizajnového nábytku VITRA KONCEPT, s. r. o., Praha získalo aktívne sedenie Balance, 

autor Igor Želtvay z TU vo Zvolene.  

 

 

Obr. 12   Medzinárodná porota súťaže: Mgr. Katarína Hubová, doc. Ing. arch. Ludvika 

Kanická, CSc., horný rad zľava – prof. akad. mal. Stanislav Stankoci, Mgr. Ľuboš Knoth, Dr. 

Andrzej Sobas, doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc., prof. Ing. Juraj Veselovský, CSc., prof. Ing. 

Štefan Schneider, PhD., prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c., István Juhász DLA, prof. Ing. arch. 

akad. arch. Ivan Petelen, PhD. 

 



     Výstava súťažných návrhov 9. ročníka súťaže o Cenu profesora Jindřcha Halabalu potrvá 

v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku do 28. novembra 2013.      

     Výber najlepších projektov bude predstavený širokej verejnosti formou putovnej výstavy 

po Slovenskej republike a v zahraničí. Najbližšia reinštalácia výstavy je plánovaná začiatkom 

roka 2014 v Bratislave v galérii Slovenského centra dizajnu SATELIT. 

 

                                Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. 
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