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Ceny sa už tradične odo-
vzdávali v šiestich kategó-

riách - Rodinné domy, Bytové 
domy, Občianske a priemyselné 
budovy, Rekonštrukcia a obno-
va budov, Interiér a Exteriér.

Bronzový domček CE.ZA.
AR-a, sošku od akademického 
sochára Jána Hoffstädtera si ten-
to rok prevzali architekti za šesť 

diel, päť z nich stojí na Sloven-
sku a prevažne v Bratislave a 
jedno postavili v Českej re-
publike. 

Za Bytové domy sa favo-
ritom roka podľa hodnote-
nia medzinárodnej poroty 
stal „Bytový dom - Nový háj“ 
v Petržalke od tímu autorov: 
Tomáš Šebo, Igor Lichý, Dra-

han Petrovič, Katarína Kollá-
rová a Emanuel Zatlukaj. 

Bytový dom Nový háj stojí 
na rohu ulíc Starohájska a Du-
dova. Okrem reklamnej kam-
pane, kde investori ITB a Ima-
gine Development posielali 
všetkých „do hája“ bola novo-
stavba netradičná variabilitou 
a flexibilitou. Klienti dostali 
možnosť niekoľkých rôznych 
dispozícií bytu a do štartu vý-
stavby mohol robiť zásahy aj 
na fasáde. Takmer všetci maji-
telia budúcich bytov túto mož-
nosť využili a najviac menili 
okná, ale aj dispozície, lodžie 
a balkóny. Okrem toho deve-
loperi zrevitalizovali aj park  
v tesnej blízkosti projektu. Pri-
budla nová zeleň, chodníky, la-
vičky, odpadkové koše aj det-
ské ihrisko.

Medzinárodná porota hod-
notila 100 prihlásených diel  
v dvoch kolách a vybrala z nich 
23 postupových (semifinálo-
vých) diel. Z nich na základe 
osobnej obhliadky napokon 
zvolila 18 nominácií. Komu-
nitné centrum Máj od autorov 
Michala Sula, Miriam Liškovej 
a Jozefa Skokana navrhla poro-
ta na nomináciu na prestížnu 
Cenu Európskej únie Mies van 
der Rohe Award. 

(sita, upr)
foto: novyhaj.sk

Ceny Slovenskej komory architektov za 
architektúru CE.ZA.AR 2015 majú svojich 
majiteľov. V poradí 14. ročník cien vyvr-
cholil druhú októbrovú stredu večer sláv-
nostným odovzdaním sošiek víťazom. 

Nový háj získal cenu  
za architektúru 

Latinák natieral plot v Petržalke
Začiatkom októbra sa v Bratislavskom kraji konal  
1. ročník Bratislavského týždňa dobrovoľníctva, ktorý 
pre verejnosť pripravilo Bratislavské dobrovoľnícke 
centrum. Zapojilo sa doň 504 ľudí, ktorí spolu od-
pracovali 705 hodín. Dobrovoľníci sa aktívne zúčast-
nili aj na konkrétnej dobrovoľníckej aktivite alebo na 
Dni otvorených dverí, informovali sa o dobrovoľníc-
kych možnostiach na Zoznamke s dobrovoľníctvom 
či na Trhu dobrovoľníctva v Starej tržnici. 

Na Bratislavskom týždni do- 
brovoľníctva sa zúčastnili 

študenti základných a stred-
ných škôl, firemné kolektívy, 
ale aj jednotlivci s chuťou po- 
máhať. Počas týždňa sa zapo- 
jili napríklad aj do inventarizá-
cie skladu organizácie UNICEF, 
absolvovali prehliadku Mú- 
zea obchodu a pivovaru, or-
ganizácii Primula pomohli  
s prípravou športového dňa so 

seniormi, spolu s MÚOP maľo-
vali Kaplnku sv. Jakuba, v DSS 
prof. Karola Matulaya maľovali 
a sťahovali  jednu z miestností, 
spolu s organizáciou Greenpea-
ce Slovensko pripravovali obed 
pre ľudí bez domova a v RC 
Klbko pomáhali s organizáciou 
bazáru detského oblečenia. 

Do podujatia sa aktívne 
zapojili aj známe osobnosti. 
Lukáš Latinák, ambasádor dob-

rovoľníctva na Slovensku, 
natieral s dobrovoľníkmi 
plot centra voľného času 
v Petržalke. Lucia Hablovi-
čová maľovala individuál-
nu miestnosť pre klientov 
DSS prof. Karola Matulaya  
v Dúbravke.                        (gp)

foto: BDC

Mestská časť Bratislava - Petržalka, 
Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava 

v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce  
vo verejnom záujme

v y  h  l  a  s  u  j  e

výberové konanie na obsadenie miesta 
konateľa Bytového podniku Petržalka, s.r.o.
 

Požiadavky, ktoré musí uchádzač splniť, aby mohol postúpiť 
do výberového konania: 

 
Požadované predpoklady:
•	 stredoškolské	alebo	vysokoškolské	vzdelanie	
	 v	predmetnej	oblasti	
•	 bezúhonnosť
•	 zdravotná	spôsobilosť
•	 odborná	prax	min.	2	roky	vo	verejnej	správe
•	 prax	v	predmetnej	oblasti	min.	2	roky
•	 prax	v	riadiacej	funkcii	min.	2	roky

Iné požadované predpoklady: 
•	 koncepčný	zámer	rozvoja	Bytového	podniku	Petržalka	
s	ohľadom	na	Návrh	opatrení,	ktorými	sa	zlepší	bilancia	
celkových	príjmov	a	výdavkov	z	hospodárenia	s	obecnými	
bytmi	spravovaných	mestskou	časťou	Bratislava-Petržalka,	
schválených	MZ	v	apríli	2014	http://www.petrzalka.sk/wp-
content/uploads/2014/04/27_Opatrenia_zlepsenie_prij-
mov_hospodarenie_s_obecnymi_bytmi.pdf

	 (v	rozsahu	najviac	2	strany,	typ	písma	Times	New	Roman,	
veľkosť	písma	12,	jednoduché	riadkovanie,	z	každej	strany	
listu	nastavenie	na	2,5	cm,	so	zarovnaním	do	bloku)

•	 znalosť	a	orientácia	v	príslušných	právnych	predpisoch	v	
oblasti	samosprávy,	kultúry	a	ekonomiky

•	 znalosť	práce	na	PC	(Word,	Excel,	internet)
•	 osobnostné	a	morálne	predpoklady

Požadované doklady:
1.	 Prihláška	do	výberového	konania
2.	 Vyplnený	osobný	dotazník	(tlačivo	ŠEVT)
3.	 Štruktúrovaný	životopis
4.	 Overený	doklad	o	absolvovanom	vzdelaní
5.	 Výpis	z	registra	trestov	nie	starší	ako	tri	mesiace
6.	 Fotokópie	ďalších	dokladov,	preukazujúcich	získané	
	 špeciálne	znalosti	(kópie	certifikátov)	
7.	 Písomný	súhlas	so	spracúvaním	osobných	údajov	pre		 	
	 potreby	výberového	konania	podľa	zákona	č.	122/2013	Z.z.
		 o	ochrane	osobných	údajov	a	o	zmene	a	doplnení	
	 niektorých	zákonov
    
Písomné	prihlášky	do	výberového	konania	a	doklady	je	potrebné	
doručiť	do	podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-

va-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v	zalepenej	obálke	
s	označením	„VK	BPP“,	v	termíne	do	6.	novembra	2015	do	12:00	h.	

Na	obálku	uveďte	adresu	odosielateľa. 

Bratislava 06. 10. 2015 
Vladimír Bajan 

 starosta

Sv. Ján
Šelpice 214

PriJímame 
nových 
klientov
tel.: 
0948 152 409, 
0902 363 999 e-mail:dompreseniorov@gmail.com


