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CENA DUŠANA JURKOVIČA ZA ROK 2012 

NÁVRH / AKCEPTÁCIA NÁVRHU 
 
 
I. Názov diela, ako bude publikované: ................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

Miesto realizácie (úplná adresa): .................................................................................................... 

Dátum ukončenia realizácie (podľa čl. 2, bod 4 štatútu): ............................................................... 

Meno a priezvisko autorov a spoluautorov (uviesť, ako sa bude prezentovať na súťažnom 

paneli a v katalógu): .......................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Korešpondenčná adresa autora, resp. vedúceho kolektívu: ......................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Číslo telefónu/faxu: ........................................................................................................................ 

E-mail: ............................................................................................................................................. 

Odovzdané panely sú majetkom SAS a budú využité na ďalšie reinštalácie výstavy. Tieto panely 
nie je možné používať pre účely iných súťaží. 

 
 
II. Súhlasím s uverejnením mnou dodanej dokumentácie tohto diela v tlači, na výstavách súťažných 

prác a iných výstavách SAS, vo výstavnom katalógu, v časopisoch PROJEKT slovenská 
architektonická revue a FÓRUM ARCHITEKTÚRY. Na tento účel poskytnem bezplatne grafické, 
fotografické a textové podklady v digitálnej podobe a zároveň potvrdzujem, že všetky podklady 
majú doriešené autorské práva a prihlásené architektonické dielo nie je predmetom občianskych 
súdnych sporov a bolo naň vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. 
Súhlasím, aby moje osobné údaje uvedené na tejto prihláške spracovával Spolok architektov 
Slovenska v súlade so zákonom č. 428/2002 Zz. o ochrane osobných údajov, v rozsahu 
nevyhnutnom pre súťaž Cena Dušana Jurkoviča 2012. 

 
 

Dátum: .........................................    Podpis: ............................................... 
 
 
III. Fakturačné údaje 

Presný názov ateliéru/firmy: ............................................................................................................ 

Adresa ateliéru/firmy: ....................................................................................................................... 

IČO: ....................................... DIČ: ........................................ IČ DPH: .......................................... 

Kontaktná osoba: ............................................................................................................................. 

Číslo telefónu/GSM: ......................................................................................................................... 

E-mail: ..................................................................................... www: .............................................. 

 
 
 
 
 
Kompletná dokumentácia prevzatá dňa: ........................  Prevzal: ............................................... 
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CENA DUŠANA JURKOVIČA ZA ROK 2012 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

 
 
FORMULÁR NÁVRH (na predchádzajúcej strane) JE SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE NAVRHNUTÉHO DIELA.. 
Návrhy sa podávajú do 30. 6. 2012. 

Súťažný panel, dokumentáciu diela a podklady do katalógu odovzdajte do 10. 9. 2012 na adrese: 
Spolok architektov Slovenska, Panská 15,  811 01  Bratislava 1 
 
Účastnícky poplatok 35,- Eur uhraďte do 10. 9. 2012 osobne pri odovzdávaní panelov alebo 
prevodným príkazom na číslo účtu: 2662000033/1100, variabilný symbol: 10092012, konštantný 
symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno autora/názov ateliéru. 
 
Informácie: Kancelária SAS,  tel.: 02/ 5443 10 78,  fax: 02/54435744,  e-mail: k_sas@euroweb.sk 
 
 

SÚŤAŽNÝ PANEL A DOKUMENTÁCIA 
 
Súťažný panel: 
 farebné fotografie realizovaného diela 
 hlavné charakteristické výkresy v zmenšenom ale dobre čitateľnom vyhotovení 
 dvojjazyčná popiska (slovensky a anglicky) umiestnená v pravom dolnom rohu panelu, na ktorej je 

uvedený názov diela, mená autorov, miesto realizácie, termín dokončenia, investor a hlavný 
dodávateľ 
 

Adjustácia: 
 odľahčený panel (KAPA doska) adjustovaný na pevnej podložke o rozmeroch 70x100 cm, 

orientovaný na výšku 
 

Dokumentácia (portfólio): 
 sprievodná správa 
 fotografie diela 
 výkresová dokumentácia 
 
 

PODKLADY PRE SPRACOVANIE KATALÓGU 
 
Podklady pre katalóg prosíme doručiť spolu so súťažným panelom do 10. 9. 2012 na SAS. 
 
Textové príspevky: 
 základné identifikačné údaje (mená autorov, názov diela, miesto - adresa diela, rok vzniku 

projektu a rok realizácie diela, investor, hlavný dodávateľ) 
 krátky autorský komentár k dielu (max. ½ normovanej strany, 900 znakov vrátane medzier) 
 popisky k obrazovej dokumentácii a meno autora fotografií 

 
Obrazové prílohy: 
 charakteristické pohľady na realizáciu (celok, časť, detail), spolu max. 3 ks (do formátu A4) 
 pôdorys, rez, pohľad - charakteristické, podľa úvahy autorov a prekreslené pre potreby 

publikovania v časopise, resp. katalógu (napr. bez kót), spolu max. 3 ks, formát A4. 
 obrazovú prílohu uvedenú v bodoch a, b možno doručiť aj na: digitálnych nosičoch: CD ROOM, 

ZIP; formát: TIF, JPG; rozmery: max. A4, max. 50 MB; režim: CMYK 
 (priložiť informatívny výtlačok, stačí čiernobiely) 

 
V katalógu bude prezentovaný každý návrh, ktorý zodpovedá platnému štatútu Ceny Dušana Jurkoviča 
a vyššie uvedeným pokynom 
 
Konzultácie:  Redakcia PROJEKT tel.: 02/5443 12 68,  fax: 5443 57 44,  e-mail: projekt@euroweb.sk 
 
 

mailto:projekt@euroweb.sk
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ŠTATÚT Ceny Dušana Jurkoviča 
 
 
Zmeny: 
 
v článku 4, bod 4: 
S priznaním Ceny je spojená peňažná odmena vo výške 2.000,-Eur z podporných prostriedkov FVU. 

 


