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Do 7. ročníka Ceny profesora Halabalu 
bolo prihlásených 95 súťažných návr-
hov z ôsmich vysokých škôl Slovenskej 
a Českej republiky. Doposiaľ sa poduja-
tie nieslo prevažne v duchu komuniká-
cie v rámci akademického prostredia. 
Organizátor súťaže Katedra dizajnu 
nábytku a drevárskych výrobkov TU 
vo Zvolene reagoval na podnety hod-
notiacich porôt z predchádzajúcich roč-
níkov. Upriamil svoju pozornosť na úsilie 
presadiť výsledky tvorivosti študentov 
aj v komerčnom prostredí. Zameral sa 
predovšetkým na požiadavku posilniť 
komunikáciu študentov s odbornou pra-
xou, čo by v budúcnosti mohlo priniesť 
aj ich jednoduchšie uplatnenie po ukon-
čení vysokoškolského štúdia. K účasti 
na hodnotení vyzval po prvý raz v histórii 
súťaže okrem oficiálnej poroty, zloženej 
z pedagógov a riaditeľky Slovenského 
centra dizajnu, aj zástupcov renomova-
ných firiem z praxe s cieľom predstaviť 
študentské nápady a vytvoriť priestor na 
diskusiu o projektoch so subjektmi, kto-
ré majú v ideálnom prípade silu uviesť 
tie najlepšie do sériovej výroby. 
Zástupcovia firiem sa na spoločnom 
stretnutí oboznámili so študentskými 
prácami a 9. 11. 2011 na vernisáži výsta-
vy súťažných návrhov udelili študentom 
špeciálne ocenenia. Niektorým projek-
tom to prinieslo reálnu nádej, že dobrý 
nápad nezapadne prachom v školskom 

ateliéri a autor by sa mohol po vzájom-
nej dohode s výrobcom dočkať realizá-
cie svojej myšlienky. Okrem udelenia 
vecných a finančných odmien odzneli 
aj ponuky na absolvovanie stáže v pod-
nikoch a na nadviazanie i „testovanie“ 
možností vzájomnej spolupráce výrob-
cov so študentmi. Výrobcovia zároveň 
prejavili ochotu hľadať cez spoluprácu 
s mladými autormi inšpiratívne podnety 
na obohatenie svojho sortimentu. Čas 
ukáže, do akej miery budú tieto plány 
naplnené. 

Špeciálne ocenenia firiem 
z praxe

Dizajn nábytku

Najúspešnejšou študentskou prácou 
súťaže sa stal modulový vešiakový 
systém Jany Kučerovej z Fakulty ar-
chitektúry Slovenskej technickej uni-
verzity v Bratislave. Pedagóg: doc. 
Ing. Veronika Kotradyová, PhD. Získal 
hneď tri ocenenia – hlavnú cenu poroty 
v kategórii semestrálnych prác nábyt-
kového dizajnu a špeciálne ocenenia 
firiem Trendwood – twd, s.r.o., Banská 
Bystrica a Javorina, v.d., Spišská Belá. 
Autorka dostala ponuku na absolvovanie 
týždennej stáže, v rámci ktorej si môže 
v spolupráci s pracovníkmi firmy zreali-
zovať prototyp k niektorému z ďalších 
nápadov. Javorina tiež prejavila záujem 
o zaradenie víťazného návrhu do svoj-
ho štandardného výrobného sortimentu. 
Jane Kučerovej bude v blízkej budúcnos-
ti venovaná na stránkach Drevárskeho 
magazínu samostatná reportáž. 

Adam Florian z TU vo Zvolene pri-
hlásil do súťaže dva projekty a oba 
uspeli v hodnotení banskobystrickými 
spoločnosťami. DoMo – Glass, s.r.o., 
ocenil riešenie stolovania, predstavu-
júceho demontovateľný konštrukčný 
systém, založený na rozklinovaní sto-
lovou doskou. Pedagóg: Ing. Iveta 
Melicherčíková. Sympatie Trendwood 
– twd, s.r.o., si odniesol Florianov ná-
vrh parkového sedenia za uplatnenie 
myšlienky „Viac dreva do života“. Návrh 
predstavuje interakciu človeka a prírody, 
pričom lavica je súčasťou prírodného 

Autor: Mgr. Elena Farkašová
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Cena profesora 
Jindřicha Halabalu 2011

Jindřich Halabala (1903 – 1978) v oblasti nábytkárskej tvorby významne prispel k vytváraniu nového 
životného štýlu 20. storočia v bývalom Československu. Uplatnil sa nielen ako tvorca nábytku, ale 
vo svojom čase aj ako progresívny organizátor výroby v jej komplexnom ponímaní. Publikačnou 
a pedagogickou činnosťou významnou mierou prispel k rozvoju československého drevárskeho 
školstva. Svojím pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo 
Zvolene v rokoch 1954 – 1969 nepriamo ovplyvnil vznik súčasnej Katedry dizajnu a drevárskych 
výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene. Súťaž vznikla ako pocta jeho celoživotnému dielu. 

Modulový vešiakový systém, autorka 
návrhu a foto: Jana Kučerová, Fakulta 
architektúry STU v Bratislave



DM 12/2011 59

prostredia. Postupom času a poveter-
nostných vplyvov mení svoju podobu. 
Pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, ArtD.
Úspech Martina Novodomca je prí-
kladom, že inšpiratívny podnet pre vý-
robcov môže dať aj kreatívny študent 
1. ročníka. Vešiakový systém Hanger 
Elevan mu otvoril možnosť nádejnej 
spolupráce so spoločnosťou TON, a.s., 
Bystřice pod Hostýnem, od ktorej zís-
kal ocenenie. Pri navrhovaní vychádzal 
z brala, analyzoval lezenie a vešanie. 
Pedagóg: Ing. Iveta Melicherčíková, TU 
vo Zvolene.
Spoločnosť Brik, a.s., Kremnica oce-
nila hojdacie kreslo String študenta 
FA STU v Bratislave Bohuša Konuša. 
V rozhodovaní zavážilo, že autor návrh 
prezentoval funkčným prototypom, na 
ktorom bolo možné overiť si jeho kva-
lity. Pedagóg: doc. akad. soch. Peter 
Paliatka.
Ďalší dvaja študenti TU vo Zvolene 
získali ako súčasť ocenenia od firmy 
Decodom, spol. s r.o., Topoľčany ponu-
ku na absolvovanie stáže s možnosťou 
pracovať na zadanej téme. Za iný pohľad 
na stvárnenie kuchyne a za overenie ná-
vrhu prototypom sa rozhodli udeliť oce-
nenie projektu Libora Čerňana: kuchy-
ňa pre mladých – kuchynský monoblok. 
Pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, ArtD. 
Slovenského výrobcu kuchýň oslovil aj 
plne funkčný návrh kuchyne, ktorá sa 
môže stať produktom sériovej výroby, 
od Dany Novákovej. Pedagóg: akad. 
soch. René Baďura.
Firmu Createc, s.r.o., Zvolenská Slatina 
zaujal projekt Kayak Dock nielen citlivým 
a jednoduchým dizajnom, praktickosťou 
a nenáročnosťou v prípade realizácie, 
ale predovšetkým skvelou myšlienkou 
podporiť cestovný ruch v regióne. 
Koncept sa zaoberá exteriérovým prv-

kom, umožňujúcim vodákom prístup 
na breh z koryta Hrona v úseku medzi 
Zvolenom a Sliačom. Autor: Lukáš 
Konečný. Pedagóg: doc. Mgr. art 
Marián Ihring, ArtD., TU vo Zvolene.

Dizajn interiéru

Až dve ocenenia získal Vojtěch Moškoř 
za návrh rekonštrukcie historicko-prie-
myselného objektu šachta Špitaler 
v Banskej Štiavnici. Projekt rieši býva-
nie, spojené s podnikaním, so zámerom 
vytvoriť interaktívne múzeum banskej 
techniky. Práca získala za inovatívny 
prístup k prezentácii kultúrneho dedič-
stva nielen hlavnú cenu odbornej poroty 
v kategórii interiérový dizajn – závereč-
né práce, ale tiež ocenenie od spo-
ločnosti Dremont, spol. s r.o., Badín. 
Pedagóg: Ing. Zuzana Tončíková, TU 
vo Zvolene.
Zástupcu spoločnosti Vital, a.s., Žilina 
upútala pri hodnotení práca Martina 
Remiša z FA STU v Bratislave predo-
všetkým dizajnom interaktívneho boxu 
iCube a tiež farebnou kombináciou, 
uplatnenou v interiéri navrhnutej štu-
dentskej knižnice. Pedagóg: Ing. arch. 
Silvia Kránerová, PhD.
Firma DoMo – Glass, s.r.o., ocenila 
okrem Adama Floriana aj Luciu Fiľovú 
za riešenie projektu Kníhkupectvo Starý 
Mlyn Podunajské Biskupice. Práca za-
ujala multifunkčným využitím schodiska 
a otvorením celého priečelia budovy tak, 
že jednou z dominánt interiéru sa stal 
výhľad do záhrady a došlo k výraznému 
presvetleniu vnútorného priestoru. Návrh 
predstavuje aktuálne riešenie, a zároveň 
citlivo pristupuje k rekonštrukcii histo-
ricko-priemyselného objektu. Pedagóg: 
doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, PhD., 
FA STU v Bratislave.

Ocenenia získali prevažne 
zvolenskí vysokoškoláci

Študenti programov dizajn nábytku a di-
zajn interiéru TU vo Zvolene si pripísali 
na svoje konto jednu hlavnú cenu, jedno 
uznanie a až osem špeciálnych ocenení 
od firiem z praxe. Túto pozitívnu bilan-
ciu, samozrejme, ovplyvňuje aj fakt, že 
zvolenské štúdium sa v dizajnérskej prí-
prave špecializuje práve na oblasť, ktorá 
stojí v centre pozornosti súťaže. 

Výstava súťažných návrhov

Vizualizácie, modely a prototypy pre-
zentovala v novembri 2011 výstava 
v priestoroch Slovenskej národnej ga-
lérie na Zvolenskom zámku. Putovná vý-
stava v roku 2012 predstaví verejnosti 
výber zo súťažných návrhov aj v iných 
mestách Slovenska a v zahraničí. 

Podujatie Cena profesora Halabalu 
2011 bolo realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky.

Odborní garanti súťaže:
 Katedra dizajnu nábytku a drevár-
skych výrobkov, TU vo Zvolene

 Ústav dizajnu, nábytku a bývania, 
Mendelova univerzita v Brne

Viac obrazového materiálu 
k oceneným súťažným návrhom 

nájdete na portáli

www.drevmag.com
v sekcii ŠKOLY

Vešiakový systém Hanger Elevan, autor 
návrhu a foto: Martin Novodomec, TU 
vo Zvolene

Rekonštrukcia historicko-priemyselného objektu za účelom bývania a podnikania 
– šachta Špitaler, autor návrhu a render: Vojtěch Moškoř, TU vo Zvolene
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Laureáti Ceny profesora Halabalu 2011

Zloženie hodnotiacej poroty – dr. Andrzej Sobaś, Akadémia výtvarných umení v Katowiciach – pred-
seda poroty; Mgr. Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava; doc. Ing. arch. Ludvika 
Kanická, CSc., Mendelova univerzita v Brne; prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen, PhD., Slovenská 
technická univerzita v Bratislave; prof. Ing. Štefan Schneider, PhD., Technická univerzita vo Zvolene; 
prof. akad. mal. Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; prof. Ing. Juraj 
Veselovský, PhD., Technická univerzita vo Zvolene.

Bc. Jana Kučerová, Slovenská technická univerzita
Modulový vešiakový systém 
Pedagóg: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

Prvotnou myšlienkou autorky víťazného návrhu bolo jedno-
duchým zásahom premeniť plošný materiál na trojrozmer-
ný funkčný objekt. Narezávaním preglejky vodným lúčom 
a vyklápaním jednotlivých častí objavila množstvo variácií, 
až napokon dospela k výslednej jednoduchej verzii. Porota 
vyzdvihla dosiahnutie maximálneho efektu s využitím mini-
malistických výrazových prostriedkov a vhodne zvolených 
materiálov. Výhodou konceptu je jeho flexibilita a estetická 
variabilita. Víťazný návrh získal okrem hlavnej ceny aj dve 
špeciálne ocenenia od výrobcov.

Dizajn nábytku – semestrálne práce

Vizualizácia: autorka

Dizajn nábytku – záverečné práce

Mgr. art. Zuzana Šišovská, Vysoká škola výtvarných 
umení v Bratislave
Kolekcia interiérových relaxačných prvkov určených 
na sedenie, ležanie, hru a oddych 
Pedagóg: M.A. Mária Fulková

Vytvorené interiérové prvky sú viacúčelovými pomôckami 
podporujúcimi rozvoj zmyslov a fantázie. Návrh je zalo-
žený na odborných radách fyzioterapeutov aplikovaných 
v praxi, ako aj na technologických postupoch a praktickom 
výskume správania sa materiálov. Porota v tomto prípade 
udelila cenu za komplexný koncept statických a dynamic-
kých textilných interiérových prvkov doplnených navyše aj 
riešením obalov k navrhnutým produktom. 

HLAVNÉ  OCENENIA

Foto: Jakub Čajko
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Bc. Jan Kratochvíl, Mendelova univerzita v Brne
Návrh sauny Počiatok “The ORIGINal“
Pedagóg: Ing. arch. Boris Hála

Jednohlasným rozhodnutím hodnotiacej komisie získal 
cenu návrh, ktorý je netradičný situovaním sauny na breh 
jazera alebo inej prírodnej vodnej plochy. Komentár poro-
ty označil projekt za výnimočný z hľadiska komplexného 
prístupu k tvorbe priestoru, vo využívaní prírodných živlov 
a materiálu.

Interiérový dizajn – semestrálne práce

Bc. Vojtěch Moškoř, Technická univerzita vo Zvolene
Rekonštrukcia historicko-priemyselného objektu za 
účelom bývania a podnikania – šachta Špitaler
Pedagóg: Ing. Zuzana Tončíková

Víťaz kategórie v časti objektu šachty Špitaler v Banskej 
Štiavnici navrhol netypické podnikanie – prevádzkovanie 
interaktívneho múzea baníctva. S pomocou nových tech-
nológií (videomapping, holografické projekcie) sa usiloval 
dosiahnuť čo najväčšiu výpovednú hodnotu expozície a pri-
tom zachovať pôvodnú architektúru bez veľkých zásahov. 
Porota vo svojom komentári vyzdvihla jeho inovatívny prístup 
k prezentácii kultúrneho dedičstva. Súťažná práca získala 
okrem hlavnej ceny aj ocenenie od zástupcov z praxe. 

Interiérový dizajn – záverečné práce

Vizualizácia: autor

Bc. Radúz Piljan, Technická univerzita vo Zvolene
SITandGO – exteriérové sedenie
Pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, ArtD.

Sedenie pre krátky oddych je situované do exteriéru pozdĺž 
frekventovaných trás chodcov. „Humánny dizajn by sa mal 
snažiť hľadať kompromisné riešenia využiteľné všetkými bež-
nými spotrebiteľmi, ako aj rôzne hendikepovanými osobami. 
Humanita v dizajne – v širšom ponímaní istá „prístupnosť pre 
všetkých“ – predstavuje navrhovanie a tvorbu výrobkov a slu-
žieb takým spôsobom, aby boli čo najľahšie využiteľné pre 
čo najväčší okruh osôb bez ohľadu na ich vek, schopnosti 
a limity 1“. SIT and GO evokuje úvahy o humánnom aspek-
te dizajnu a vo svojom koncepte akceptuje širšiu cieľovú 
skupinu užívateľov – v rámci neho integruje aj zohľadnenie 
špecifických problémov seniorov. Práve tento prístup si 
získal sympatie hodnotiacej poroty súťaže.

UZNANIA  HODNOTIACEJ  KOMISIE

Vizualizácia: autor

Použitá literatúra
1 Baďura, R.: Humanita v dizajne. Dizajn pre nás? Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2011. s. 6. ISBN 978-80-228-2180-3.

Vizualizácia: autor
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Bc. Barbora Luptáková, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave
Pivovar s reštauráciou v Piešťa-
noch
Pedagóg: prof. Ing. arch. akad. arch. 
Ivan Petelen, PhD.

Návrh je výnimočný združením via-
cerých funkcií – umožňuje okrem 
iného laikovi zážitkovú edukáciu zú-
častnením sa na celom procese vý-
roby piva a zaoberá sa napríklad aj 
nekonvenčnou myšlienkou využitia 
susedného objektu na pivné kúpele. 
Autorka získala uznanie od hodnotia-
cej komisie za vizuálne odkrývanie 
procesu vo výrobnom prostredí histo-
rického objektu.

Mgr. art. Jana Nováková, Technická univerzita Košice
STENCILs – nočné a príručné stolíky
Pedagóg: doc. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.

Porota udelila uznanie za hravé interiérové zariaďovacie 
prvky s jednoduchou funkciou a s využitím inovatívnej tech-
nológie. Autorka sa snažila v diplomovej práci o vytvorenie 
produktu, ktorý by emocionálne zapôsobil na človeka. 

Foto: Mgr. art. Patrik Bujňák v spolupráci s autorkou

Michaela Šťastná, Vysoká škola umeleckopriemyselná 
v Prahe
Interiér rodinného domu v Červených Pečkách
Pedagóg: prof. akad. arch. Jiří Pelcl

Navrhnuté riešenie usiluje o dosiahnutie vizuálnej nadväz-
nosti interiéru na exteriér a prepojenie centrálnych priesto-
rov s ďalšími časťami domu i záhradou. Hodnotiaca komisia 
udelila súťažiacej uznanie za komplexné priestorové rieše-
nie vrátane detailov interiéru v jednom materiáli.

Vizualizácia: autorka

Vizualizácia: autorka
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Bc. Libor Čerňan, Kuchyňa pre mladých – kuchynský monoblok, 
pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, ArtD., TU vo Zvolene – ocene-
nie udelila spoločnosť DECODOM, spol. s r.o., Topoľčany

Bc. Bohuš Konuš, Hojdacie kreslo String, pedagóg: doc. akad.
soch. Peter Paliatka, FA STU v Bratislave – ocenenie od spo-
ločnosti Brik a.s., Kremnica

Lukáš Konečný, Exteriérový prvok Kayak Dock, pedagóg: Doc. 
Mgr.art Marián Ihring, ArtD., TU vo Zvolene – ocenenie od 
CREATEC s.r.o., Zvolenská Slatina

Dana Nováková, Kitchen, pedagóg: akad. soch. René 
Baďura, TU vo Zvolene – ocenenie od DECODOM, spol. s r.o., 
Topoľčany

ŠPECIÁLNE  OCENENIA 
OD  ZÁSTUPCOV  Z  VÝROBNEJ  PRAXE

Adam Florian, Stolovanie, pedagóg: Ing. Iveta Melicherčíková, 
TU vo Zvolene – ocenenie firmy DoMo – GLASS s.r.o., Banská 
Bystrica. Foto: dr. Andrzej Sobas

Bc. Lucia Fiľová, Kníhkupectvo Starý Mlyn Podunajské Biskupice, 
pedagóg: doc. Ing. arch. Jana Vinarčíková, PhD., FA STU v Brati-
slave – ocenenie firmy DoMo – GLASS s.r.o., Banská Bystrica
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Bc. Vojtěch Moškoř, Rekonštrukcia historicko-priemyselného 
objektu za účelom bývania a podnikania – šachta Špitaler. 
Pedagóg: Ing. Zuzana Tončíková, TU vo Zvolene – ocenenie 
od DREMONT, spol. s r.o., Badín

Bc. Jana Kučerová, Modulový vešiakový systém, pedagóg: doc. 
Ing. Veronika Kotradyová, Ph.D., FA STU v Bratislave – oce-
nenie od JAVORINA v.d., Spišská Belá a ocenenie od firmy 
Trendwood – twd, s.r.o., Banská Bystrica

Adam Florian, Parkové sedenie, pedagóg: Ing. Miroslav Chovan, 
ArtD., TU vo Zvolene – ocenenie firmy Trendwood – twd, s.r.o., 
Banská Bystrica. Foto: Ing. Iveta Melicherčíková

Ing. arch. Martin Remiš, Študentská knižnica pri internátoch 
v Bratislave a iCube – interaktívny box, pedagóg: Ing. arch. 
Silvia Kránerová, PhD., FA STU v Bratislave – ocenenie spo-
ločnosti VITAL a.s., Žilina

Martin Novodomec, Hanger Elevan, pedagóg: Ing. Iveta Meli-
cherčíková, TU vo Zvolene – ocenenie od spoločnosti TON 
a.s., Bystřice pod Hostýnem

Organizátor 7. ročníka Ceny profesora Halabalu

 Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov 
Technickej univerzity vo Zvolene 

Zastúpenie škôl v súťaži

 Mendelova univerzita v Brne
 Slovenská technická univerzita v Bratislave
 Technická univerzita v Košiciach
 Technická univerzita vo Zvolene
 Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne
 Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe
 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 Vysoké učení technické v Brne




