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Bratislavský ateliér Architekti 
Šebo Lichý sa rozhodol 
podporiť študentov a 
doktorandov vysokých škôl 
technického zamerania v 
odboroch architektúra a 
dizajn a formou súťaže ich 
zapojiť do tvorby architektúry 
na Slovensku. Úlohou je 
spracovať čo najzaujímavejší 
architektonický a konštrukčne 

jednoducho realizovateľný návrh 
voľnočasového exteriérového 
pavilónu, ktorý musí byť 
využiteľný pre celú komunitu 
bytového komplexu Čerešne. 
Dominantným prvkom pavilónu 
by mali byť ikony čerešní, ktoré 
budú predstavovať hlavný 
poznávací znak celého komplexu. 
Pre víťaza je pripravená zaujímavá 
finančná odmena, možnosť 

platenej stáže na realizáciu 
víťazného návrhu a mediálne 
zviditeľnenie svojho talentu v 
renomovaných médiách. Študenti 
sa môžu do súťaže zaregistrovať 
zaslaním e-mailu s kontaktnými 
údajmi na adresu sutaz@itb.sk. 
Termín odovzdania súťažných 
materiálov je do 2. 5. 2016. Viac 
o súťaži sa dozviete na stránke 
www.ceresne.sk/sutaz T
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ŠTÝLlokálne novinky

DOBRÝ ROČNÍK         
Vedúca obchodnej skupiny Jarmila 
Lukáčová hodnotí tohtoročný 
veľtrh Nábytok a bývanie 2016 
Čo hovoríte na tohtoročný veľtrh? 
Veľtrh zaznamenal zvýšený záujem 
vystavovateľov už v priebehu prípravy, 
čo sa odrazilo v náraste vystavujúcich 
firiem oproti minulému ročníku. 
Môžeme sa pochváliť najvyšším 
počtom návštevníkov za posledné tri 
roky. Na svoje si prišli aj odborníci z 
odvetvia, pre ktorých boli pripravené 
konferencie na aktuálne témy. Tento 
úspech je zároveň aj dobrým štartom 
pre nasledujúci ročník v roku 2017.
V rámci Fóra dizajnu ste podporili 
autorský dizajn. Aký je naň ohlas? 
Výstava autorského dizajnu láka 
najmä tvorcov z tejto oblasti, či už 
študentov, alebo dizajnérov tvoriacich 
pre konkrétne firmy. Pre návštevníkov 
veľtrhu bola expozícia Fórum dizajnu 
s témou Nové vzťahy príjemným 
oživením a ponúkla im novú formu 
inšpirácie. 
Tento rok sa konal aj 1. ročník 
modernej a tradičnej architektúry z 
dreva. Čo priniesol? Výstava Moderné 
drevodomy priniesla aktuálne trendy 
v technológiách a konkrétnych 
riešeniach zdravého a moderného 
bývania na kľúč. Záujem zo strany 
návštevníkov napovedá, že danú 
komoditu budeme v nasledujúcich 
ročníkoch rozširovať. 

ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ Návrh pavilónu bytového komplexu Čerešne

Gratulujeme oceneným! 
Aj tieto kúsky ste  

mohli vidieť na výstave  
nábytku v Nitre

NÁBYTOK A 
BÝVANIE

▲  NATURIST Kolekcia 
od Michala Staška pre 
firmu Karpiš je víťazom 

v kategórii Ostatné typy 
nábytku. Stôl má rozmery 

280x100x76cm.  
www.karpis.sk

▲  JAVORINA 
Víťaz v kategórii 
Nábytok do 
obývacích 
priestorov. Na 
obrázku je stôl z 
masívneho orecha 
KA240.
www.javorina.sk

◤  BRIK  
Kolekcia nábytku je od 
firmy BRIK. Jej zakladateľ 
Ivan Čobej získal Cenu 
Fóra dizajnu 2016.  
www.brik.sk

◄  X 4X4  
Kovové svietidlo s 
kryštálikmi od Swarovski 
pre firmu Glas LPS 
vytvoril dizajnér Michal 
Staško. www.stasko.sk, 
www.glasslps.sk

▲  CLUB LARGE  
Víťazom v kategórii 

čalúneného nábytku je 
nábytok od Domark. 

www.domark.eu


