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Do projektu Česká a slovenská stavba storočia boli zaradené významné architektonické diela od roku 1918
do súčasnosti. Široká verejnosť môže na webovej stránke stavbastorocia.sk prideliť hlas jednej alebo
viacerým českým a slovenským stavbám až do 15. 9. 2018.

Odborná komisia, zložená zo zástupcov českých a slovenských asociácií a zväzov dlhodobo spätých s
rozvojom stavebníctva, nominovala do ankety pozoruhodných 100 stavieb z českých a slovenských
regiónov. Kritériom pre nomináciu bol celospoločenský význam a prínos stavby. Za českú stranu bolo
nominovaných 66 stavieb, za slovenskú 34.

Slovenská komora stavebných inžinierov sa aktívne zapojila do tejto iniciatívy. „Spolupráca s našimi
českými kolegami bola vždy nadštandardná. Bolo prirodzené, že sme sa zapojili do aktivity, ktorá má
prispieť k propagácii kvalitných stavebných diel v našich krajinách,“ povedal prof. Vladimír Benko,
predseda SKSI.

Ako hlasovať?

Pre hlasovanie v ankete treba do 15. 9. 2018 navštíviť webovú stránku stavbastorocia.sk. Celkový zoznam
českých aj slovenských nominovaných stavieb je radený chronologicky. Každý hlasujúci má k dispozícii
max. 10 hlasov. Každá stavba môže dostať 1 až 10 hlasov. Výsledky hlasovania budú prvýkrát oznámené v
rámci sprievodného programu stavebného veľtrhu FOR ARCH. Pri tejto príležitosti bude vydaná publikácia,
ktorá predstaví jednotlivé nominované stavby. Následne sa od septembra 2018 uskutoční putovná výstava
nominovaných diel naprieč Českou republikou a Slovenskom.

Hlasovať za obľúbenú stavbu možno na www.stavbastorocia.sk do 15. 9. 2018.

Zoznam slovenských stavieb nominovaných v ankete České a slovenské stavby storočia

Areál snov, Štrbské Pleso

Atómová elektráreň Mochovce

Bratislavský hrad – rekonštrukcia
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Budova Manderla, Bratislava

City Arena Trnava

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité

Diaľničný viadukt Podtureň

Generálna prokuratúra, Bratislava

Hotel Kempinski, Štrbské Pleso

Hotel PALACE kúpele Sliač

Hutnícky kombinát U.S. Steel Košice (VSŽ)

Kolonádový most, Piešťany

Krematórium, Bratislava

Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice

Matica Slovenská – 2. budova

Mestský vodojem Trnava

Mohyla M.R. Štefánika na Bradle

Most Apollo, Bratislava

Most SNP, Bratislava

Múzeum a Pamätník SNP v Banskej Bystrici

Národná banka Slovenska, Bratislava

Obytný komplex Panorama City, Bratislava

Obytný súbor AVION, Bratislava

Sanatórium Vyšné Hágy

Slovenský rozhlas, Bratislava

Športová hala Pasienky, Bratislava

Televízna veža Kamzík, Bratislava

Visutá lanovka Skalnaté Pleso – Lomnický štít

Vodná elektráreň Čierny Váh

Vodná nádrž Oravská priehrada
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Vodné dielo Gabčíkovo

Vysoká škola poľnohospodárska. Nitra

Vysokoškolský internát Lafranconi, Bratislava

Železničná trať Červená Skala – Margecany
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