
 
Kabinet počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby, Ústav Dizajnu, 
Fakulty architektúry STU v Bratislave prezentuje 

 
8.ročník  celoslovenskej  súťaže   

CAD 2007 
o najlepšiu ateliérovú tvorbu alebo projekt spracovaný s počítačovou podporou v 
akademickom roku  2006/2007 
 

                 
 

  

Vyhodnotenie súťaže : 08/2007 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a 
odovzdávanie cien :09-10/2007, aula FA STU 
Výstava súťažných prác: 10/2007 vestibul FA 
STU     

 
V hre sú TRADIČNE HODNOTNÉ CENY vďaka našim dlhoročným sponzorským partnerom, 
ktorými sú Autodesk a TechData Praha, Nemetschek Bratislava, aSc  Bratislava a Bentley Systems  
Praha, ModiStudio  Budapešť, Štor Bratislava, Copex  Bratislava, Eurostav  Bratislava, Informácie z 
prostredia CAD Košice.  Z cien v minulom ročníku vyberáme: komerčná verzia systému 
ALLPLAN, Notebook, HP tlačiarne, externé HDD western digital, celoročné predplatné odborných 
časopisov Eurostav, ARCH a Informácie z prostr.CAD, zľavy až 60% na reprografické práce a 
produkty pre všetkých účastníkov súťaže, spĺňajúcich súťažné podmienky.Úspešné práce ďalej 
prezentujeme na medzinárodných súťažiach a fórach. 
 
Predmetom súťaže je prezentácia ateliérovej tvorby spracovanej v 
ľubovoľnom CAAD systéme, za podpory iných grafických a vizualizačných 
programov, ktoré zvýrazňujú celkovú myšlienku návrhu a zvyšujú úroveň 
grafickej prezentácie.         



 
Súťažné práce je potrebné odovzdať vo forme :  

• výkresov A3 formátu, spojených lištou, resp. vo forme postra 70/100cm  - výstupov 
z plotrov a tlačiarní s možnosťou dodatočnej úpravy (dofarbenie, fotomontáž). 
Tlačený výstup je hlavným podkladom pre hodnotenie odbornou porotou. 

• digitálnej ( rastre – jpg a dig.model)   prípadná prezentácia vo forme videa bude 
hodnotená samostatne, aj ako plus k odovzdanému elaborátu.  

• Rozsah výstupov závisí od uváženia autorov súťažných návrhov. Textovo doložená 
musí byť krátka anotácia súťažného návrhu (môže byť zapracovaná v grafických 
výstupoch)  

• TERMÍN  ODOVZDANIA : do 27. JÚNA  2007 
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Súťažné práce sa budú podľa typu riešenej ateliérovej tvorby deliť do kategórií: 
 
1. Architektonická a Urbanistická tvorba ( A+ U ) 
2. Interiérová tvorba  a  Dizajn  ( I + D )  
3. Multimediálna  prezentácia  ( M ) 
 
Samostatne hodnotené podkategórie : Autodesk, Nemetschek, ADT, AEC-Revit, 
MicroStation, ArchiCad  (budú otvorené v prípade odovzdania aspoň 4. prác v danom 
CAAD systéme). 
 

 
 
Súťaž organizuje Kabinet počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby, Ústav 
Dizajnu FA STU, pod záštitou dekana FA STU Dr.h.c. prof. PhDr. Ľudovíta Petránskeho, 
DrSc., garantom súťaže je Ing.arch.Juraj Furdík,PhD., tajomníčka súťaže Ing.arch.Viera 
Joklová. 

                                         
Prihlášky a informácie : Ing.arch.Viera Joklová , KPPAUT , Ústav Dizajnu , FA STU 

Tel. : 02 / 57276 334,  +421 918 665045  e-mail : joklova@fa.stuba.sk 
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