školy

Cena prof. Jindřicha Halabalu 2015
Výber z najlepších prác zo 4 kategórií zaslaných do 11. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže
v dizajne nábytku a interiéru o Cenu prof. Jindřicha Halabalu 2015 zostavili organizátori pre rovnomennú výstavu (5. – 29. novembra 2015), ktorú umiestnili v Stĺpovej sieni Zvolenského zámku.
Z nich mohli predstavitelia firiem vybrať tie, ktoré by mali tvoriť základ budúcej spolupráce medzi
školami, študentmi a ich potenciálnymi zamestnávateľmi.
Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív autora

Hlasovanie o Cenu firmy prebieha
lo tiež počas záverečných dvoch týž
dňov trvania výstavy (do 26. 11. 2015).
Hodnotenie firiem realizovali po prvý raz

Matúš Kubík (Technická univerzita vo Zvolene) – Stolovanie CVAK
Filip Čech (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave) – Stolička Flip Flop Chair

prostredníctvom internetu. Cez projekty
v súťaži firmy získali prehľad, aké práce
z tvorby dizajnu nábytku a interiéru vzni
kajú na vysokých školách na Slovensku
v Českej republike, v Maďarsku, Belgic
ku, Švédsku a Poľsku.
Celkove do 11. ročníka súťaže prihlá
sili 98 prác dizajnu nábytku a interié
ru. Odborná hodnotiteľská porota pod
vedením doc. Ing. Tibora Uhrina ArtD.
Vybrala z každej kategórie päť najlepších
projektov. Súťažilo 16 vysokých škôl zo
šiestich európskych krajín. Najviac škôl
– 8 z ČR – využilo súťaž na porovnanie
výkonnosti svojich absolventov. V súťaži
vôbec nebodovalo 10 škôl. Ocenili 21
prác, z nich boli 11 prác autorov študen
tov Katedry dizajnu Drevárskej fakulty TU
Zvolen.
Prvenstvo získali:
1. kategória Dizajn nábytku – semestrál
ne a klauzúrne práce: Petr Baďura
(Vysoká škola výtvarných umení Brati
slava) – Stolička Mono
2. kategória Dizajn nábytku – záve
rečné práce 1. a 2. stupňa: Michal
Jakubec (Univerzita Tomáše Bati Zlín)
– Variabilný stôl a závesný systém
3. kategória – Dizajn interiéru – se
mestrálne a klauzúrne práce: Mária
Oravcová (Technická univerzita Zvo
len) – Interiér Akadémie Rovas
4. kategória – Dizajn interiéru – zá
verečné práce 1. a 2. stupňa: Jan
van Hove (Howest, de Hogeschool
West-Vlaanderen Kortrijk – Belgicko)
– 50 m2.
Poslanie 11. ročníka sumarizuje kurá
torka súťaže Ing. Iveta Melicherčíková:
„Hlavnou myšlienkou súťaže o Cenu
prof. Jindřicha Halabalu je podporiť
vzostup kvality študentských prác a vy
tvoriť priestor na konfrontáciu tvorivých
názorov na medzinárodnej úrovni.“

68

DM 12/2015

,

