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ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE
ODOVZDANIE

SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV
OZNÁMENIE VÝSLEDKOV 
E-MAILOM, TELEFONICKY

do 20. 7. 2019 po 20. 7. 2019

INŠPIRAČNÝ NÁVRH 
EKONOMICKÉHO 
INTERIÉRU PRE 

MODERNÉ A ZDRAVÉ  
BÝVANIE 

RENOVACTIVE

TÉMA SÚŤAŽE
Súťažným zadaním je ukázať 
finančne optimálny spôsob 
zariadenia interiéru rodinného 
domu, ktorý prináša svojim 
užívateľom komfort a zdravé 
vnútorné prostredie. 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE
1. NÁVRH PRÍZEMIA 
2. NÁVRH PODKROVIA

NA ODMENÁCH 
ROZDELÍME 
CELKOM 3 000 EUR

Viac informácií nájdete na 
www.velux.sk v odbornej sekcii 
určenej pre architektov 
a projektantov alebo nás 
nájdete na facebooku.

RENOVACTIVE INTERIÉR
študentská súťaž



1. VYHLASOVATEĽ
Vyhlasovateľ súťaže
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.,
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava
tel.: +421 2 33 000 555
www.velux.sk

Sekretariát súťaže
Key Communications
Poštová 1, 811 06 Bratislava
e-mail: silvia.jahnova@
keycommunications.sk
telefón: +421 948 636 343

Spracovateľ súťažných podmienok
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.,
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava

2. SÚŤAŽ

2.1 Cieľ súťaže
Predmetom súťaže je vypracovanie 
inšpiračného návrhu interiéru 
prízemia a/alebo podkrovia typického 
rodinného domu so štvorcovým 
pôdorysom zo 70. rokov 20. storočia, 
ktorý sa nachádza na Vinohradníckej 
ulici 50 v Šali. Projekt RenovActive 
Slovensko bude po dokončení slúžiť 
ako vzorová ukážka rekonštrukcie pre 
zdravé a moderné bývanie.
Rodina Hučkovcov síce vyhrala 
rekonštrukciu domu v celoslovenskej 
súťaži. Vysnívaný domov si už 
však musia zariadiť sami. Dodo, 
Katka, Kristínka a malý Danielko 
Hučkovci vždy snívali, že budú bývať 
v dome s nízkou spotrebou energie 
a s veľkou záhradou. Doteraz sa však 
nezamýšľali nad tým, ako by malo 
vyzerať ich bývanie zvnútra. Radi 
by sme im preto pomohli a ponúkli 
riešenie, ktorým by sa mohli riadiť 
pri zariaďovaní domu. Keďže bežná 
slovenská rodina nemá možnosť 
nechať si dom zariadiť odborníkom, 
ani zadať výrobu všetkého nábytku 
individuálne u stolára, chceme 
Hučkovcom ponúknuť riešenie, ktoré 
bude cenovo dostupné, praktické a 
estetické.

2.2 Súťažné zadanie
Súťažným zadaním je ukázať 
fi nančne optimálny spôsob 
zariadenia interiéru rodinného domu, 
ktorý prináša svojim užívateľom 
komfort a zdravé vnútorné 
prostredie.
Návrh interiéru má zohľadňovať 
princípy dostupnej rekonštrukcie 
na zdravé a moderné bývanie 
RenovActive:

• zdravé vnútorné prostredie,
• ohľaduplnosť k životnému 

prostrediu,
• i k peňaženke.

Návrh by mal zohľadňovať 
ekonomické možnosti bežných 
slovenských domácností. Požaduje 
sa využitie štandardného nábytku 
a bytových doplnkov z portfólia 
predajcov dostupných na Slovensku. 
Individuálna výroba nábytku nesmie 
presiahnuť 20 % (rozpočtovaných 
nákladov).
Súťažné zadanie sa vzťahuje 
výhradne na zariadenie a vybavenie 
interiéru rodinného domu nábytkom. 
Zásah do konštrukcií domu sa 
nepovoľuje.
O projekte RenovActive sa dozviete 
viac tu: www.renovactive.sk.

2. 3. Súťažné kategórie
Návrhy možno prihlásiť do dvoch 
kategórií:
návrh prízemia
návrh podkrovia
Účastníci súťaže sa budú môcť 
prihlásiť do jednej alebo do oboch 
kategórií. Počet prihlásených 
súťažiacich v jednotlivých 
kategóriách je limitovaný na 20.

3. PODMIENKY ÚČASTI

3.1 Účastníci súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti 
vysokých škôl. Predovšetkým tí, ktorí 
študujú odbory ako architektúra, 
pozemné staviteľstvo, dizajn 
a výtvarné umenie. 

3.2 Registrácia účastníkov
Registrácia účastníkov súťaže je 
možná od 18. apríla 2019 do
30. mája 2019 vyplnením 
registračného formulára na webovej 
stránke velux.sk. Súťažný návrh 
je potrebné odovzdať elektronicky 
najneskôr do 20. júla 2019.

3.3 Súťažné podklady
Dokumentácia pre stavebné 
povolenie rodinného domu, ktoré 
sú smerodajné pre návrh interiéru, 
budú účastníkom zaslané na základe 
registrácie.

4. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Prihlásené súťažné práce bude 
posudzovať odborná porota 
vymenovaná vyhlasovateľom súťaže, 
pozri bod 6. Ceny budú udelené na 
návrh poroty tým súťažným návrhom, 
ktoré najlepšie spĺňajú kritériá podľa 
zadania predmetu súťaže.
Hodnotiace kritériá:
• Dodržanie návrhu projektu 

interiéru v súlade s princípmi 
projektu RenovActive, čiže 
s ohľadom najmä na zdravé 
vnútorné prostredie, ohľaduplnosť 
k životnému prostrediu 
a fi nanciám.

• Návrh podporí kvalitu denného 
osvetlenia v miestnostiach 
a zohľadní rozmiestnenie nábytku 
podľa zrakových potrieb.

• Aplikovateľnosť a replikovateľnosť 
návrhu interiéru pri rekonštrukciách 
podobného typu.

5. CENY

5.1 Udeľovanie ceny:
Autori projektov, ktoré splnia 
podmienky súťaže a najlepšie 
dodržia hodnotiace kritériá, budú 
členmi poroty hodnotení v dvoch 
kategóriách – návrh interiéru 
prízemie a návrh interiéru podkrovie. 
Členovia poroty udelia 3 miesta 
v každej kategórii.
Finančná odmena v kategórii 
návrh prízemia:
1. miesto: 600,- € 
2. miesto: 400,- € 
3. miesto: 200,- € 
Finančná odmena v kategórii 
návrh podkrovia:
1. miesto: 800,- € 
2. miesto: 600,- € 
3. miesto: 400,- € 
Výška cien je uvedená po odpočítaní 
príslušnej dane.

6. POROTA
Porota bude zložená z dvoch 
nezávislých odborných porotcov 
a jedného zástupcu spoločnosti 
VELUX.
Ing. arch. Martin Doršic 
z architektonickej kancelárie Ddak, 
Doršic Doršicová,
Ing. arch. Ľubomír Závodný, 
architektonická kancelária Ľubomír 
Závodný,
Ing. arch. Klára Bukolská, 
architektka spoločnosti VELUX.

7. ZÁKLADNÉ TERMÍNY SÚŤAŽE

7.1 Dátum vyhlásenia súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže sa 
stanovuje na 18. apríla 2019. Súťaž 
bude k tomuto dňu vyhlásená na 
internetových stránkach spoločnosti 
VELUX.

7.3 Termíny a spôsob odovzdania 
súťažného návrhu
Registrácia účastníkov súťaže 
je možná od 18. apríla 2019 
do 30. mája 2019 vyplnením 
registračného formulára na webovej 
stránke velux.sk. V prípade účasti 
v oboch kategóriách je potrebné 
sa prihlásiť do každej kategórie 
samostatne.
Dátum odovzdania súťažných 
návrhov spracovaných podľa bodu
8. 1. 3. sa stanovuje na 20. júla 2019.

7.4 Vyhlásenie výsledkov súťaže
Výhercovia budú informovaní po 
20. júli 2019 individuálne pomocou 
e-mailu a telefonicky po ukončení 
súťaže.

8. SÚŤAŽNÝ NÁVRH

8.1 Požadovaný obsah dokumentácie 
a úprava súťažného návrhu

8. 1. 1 Záväzný (požadovaný) obsah 
dokumentácie návrhu interiéru:
• Pôdorys so zakreslením vybavenia 

(môže byť aj súčasťou pôdorysu 
objektu), rez miestnosťou 
a vizualizácia alebo axonometria 
riešenia interiéru. Tieto výkresy 
môžu byť súčasťou prezentačného 
výkresu objektu alebo 
odprezentované samostatne.

• Špecifi kácia materiálového 
a farebného riešenia interiéru.

• Špecifi kácia použitých prvkov 
zariadení vrátane cien.

8. 1. 2 Nezáväzný obsah dokumentácie
• Perspektívne zábery či 

axonometria interiérov
• Ostatné formy prezentácie návrhu, 

ako sú 3D rezy, detaily, stručný 
popis návrhu a pod. sú ponechané 
na uvážení autora a nie sú žiadnym 
spôsobom obmedzené.

8. 1. 3 Dokumentácia k projektu
Dokumentácia interiéru byť 
spracovaná na samostatný 
výkres vo formáte 584×450 mm. 
Odovzdaná bude elektronicky vo 
formáte PDF s rozlíšením 300 
dpi. Špecifi kácia zariaďovacích 
predmetov a materiálov bude formou 
prílohy (pdf, xls, doc). Zadávacia 
dokumentácia bude účastníkom 
zaslaná po registrácii.

8. 2 Autorské práva a zverejnenie 
súťažných návrhov
Súťažná dokumentácia zostáva 
majetkom vyhlasovateľa súťaže 
s právom publikovania pri zachovaní 
autorských práv. Prihlasovatelia 
ocenených súťažných prác majú 
právo využiť ocenenie v súťaži pre 
svoju publicitu. Autor projektu 
pri odovzdaní prehlasuje, že je 
osobne jediným pôvodcom návrhu 
a výkresovej dokumentácie. 
V prípade porušenia autorského 
zákona si spoločnosť VELUX, 
vyhradzuje právo na odobratie ceny 
a odmeny aj so spätnou účinnosťou.
Autor projektu pri odovzdaní udeľuje 
súhlas s použitím svojho návrhu 
alebo jeho časti len ako inšpirácie 
pre zariadenie interiéru domu. Autor 
je povinný strpieť použitie návrhu 
podľa uváženia rodiny Hučkovcov 
alebo vyhlasovateľa súťaže. Rodina 
sa návrhom môže inšpirovať, ale nie 
je zaviazaná návrh zrealizovať.

8. 3. Ochrana osobných údajov a súhlas 
s ich spracovaním
Účastník súťaže súhlasí s týmito 
súťažnými podmienkami a zároveň 
udeľuje súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov v rozsahu: 
meno a priezvisko, adresa, emailová 
adresa, telefónne číslo, názov 
vysokej školy a názov projektu za 
účelom registrácie a účasti v tejto 
súťaži a sprístupnením týchto 
osobných údajov na marketingové 
a prezentačné účely vyhlasovateľa.

9. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

9. 1 Poskytovanie súťažných podmienok
Súťažné podmienky možno získať:
• na internetovej stránke 
vyhlasovateľa www.velux.sk
• na sekretariáte súťaže:
Sekretariát súťaže
Key Communications
Poštová 1, 811 06 Bratislava
e-mail: silvia.jahnova@
keycommunications.sk 
telefón: +421 948 636 343
• od zástupcu spoločnosti VELUX.

9.2 Akceptovanie súťažných podmienok

9. 2. 1 Súhlas vyhlasovateľa a porotcov 
súťaže s podmienkami súťaže
Svojou účasťou v súťaži potvrdzujú 
vyhlasovateľ a porotcovia, že sa 
zoznámili so všetkými podmienkam 
súťaže, a zaväzujú sa, že budú tieto 
podmienky dodržiavať a rozhodovať 
v súlade s nimi.

9. 2. 2 Súhlas súťažiaceho s podmienkami 
súťaže
Odovzdaním súťažných návrhov 
vyslovujú súťažiaci súhlas so 
všetkými podmienkami súťaže 
a s rozhodnutiami súťažnej 
poroty, uskutočnenými v ich rámci 
a v súlade s nimi.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY


