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ORGANIZÁTOR
Skupina BigMat International A.S., so sídlom v Luxembursku a s prítomnosťou v
siedmych európskych krajinách (Belgicko, Česká republika, Slovensko, Francúzsko,
Taliansko, Portugalsko a Španielsko) organizuje medzinárodnú cenu architektúry
BigMat International Architecture Award’19.
Skupina bola založená v roku 1981. Jej cieľom bolo uľahčiť distribúciu stavebných
materiálov prostredníctvom združenia nezávislých podnikateľov. Táto Medzinárodná
cena architektúry vznikla v Španielsku v roku 2005 a po troch ročníkoch sa rozšírila na
medzinárodnú úroveň, kde dosiahla obrovskú účasť. V prvom medzinárodnom ročníku
ceny v roku 2013 zvíťazil belgický architekt Xaveer de Geyter. Vyhlásenie výsledkov sa
konalo v španielskej Granade v novembri 2013. Výsledky druhého ročníka v roku 2015,
ktorého víťazom bol španielsky architekt Alberto Campo Baeza, boli zverejnené v
nemeckom Berlíne v novembri 2015. V roku 2017 bolo v treťom ročníku vo Florencii za
víťaza vyhlásené francúzske architektonické štúdium Lacaton&Vassal. Súčasný ročník
2019 bude hľadať uznanie diel architektonickej excelentnosti v siedmych zúčastnených
krajinách, kde značka BigMat pôsobí.
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CIELE SÚŤAŽE
Súťaž sa snaží identifikovať a sústrediť na architektonické diela, ktoré významne
prispeli

k súčasnej architektonickej kultúre v Belgicku, Českej republike,

Slovensku, Francúzsku, Taliansku, Portugalsku a Španielsku.
Cena je určená výlučne architektom so sídlom podnikania v niektorej zo siedmych
krajín, ktoré sa zúčastňujú na cene. Rovnako, diela prezentované architektmi so sídlom
v danej krajine, musia byť v nej postavené.
Každý architekt môže prezentovať toľko diel ako uzná za vhodné. Každé dielo musí byť
prihlásené individuálne v príslušnej kategórii. V prípade prác realizovaných viacerými
autormi, aspoň jeden zo spoluautorov musí spĺňať predchádzajúce podmienky.
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ORGANIZÁCIA
Do súťaže budú akceptované diela, ktoré boli postavené medzi 1. januárom 2015 a
1. januárom 2019 vo všetkých účastníckych krajinách. Žiadne dielo, ktoré bolo
finalistom alebo víťazom v predchádzajúcich ročníkoch súťaže, sa nemôže zúčastniť
tohto štvrtého ročníka. Ceremónia odovzdávania cien sa bude konať pri príležitosti
Výročného kongresu skupiny BigMat International vo francúzskom meste Bordeaux v
piatok 22. novembra 2019.
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CENY
Porota udelí celkom 14 cien v rôznych kategóriách, v ktorých budú musieť byť
zastúpené všetky účastnícke krajiny, ktoré sa o cenu uchádzajú a jedno Osobitné
ocenenie pre mladých architektov. Zo 14 ocenených v rôznych kategóriách, porota
udelí siedmim z nich Národné ceny BMIAA´19. Sedem víťazných diel z každej krajiny
bude súťažiť o Veľkú medzinárodnú cenu architektúry BMIAA´19, čím sa jedna z
národných cien stane Veľkou cenou.
• Veľká medzinárodná cena BMIAA ’19. Hodnota: 30.000 eur.
• 6 Národných cien BMIAA ’19. Hodnota: 5.000 eur.
• 7 cien pre finalistov BMIAA ’19. Hodnota: 1.500 eur.
• Osobitné ocenenie pre mladých architektov BMIAA ’19. Hodnota: 1.500 eur.
Okrem toho sa udelí Osobitné ocenenie pre mladých architektov pre architektonické
dielo, ktoré bolo postavené architektom mladším ako 40 rokov v termíne dokončenia
stavby. V prípade tímov viacerých autorov, aby sa mohli zúčastniť, všetci členovia tímu
musia spĺňať túto podmienku.
Hlavná cena nemôže ostať neudelená ani byť udelená ex aequo. Bude vydaný
katalóg odmenených prác. Záverečná finančná čiastka cien sa vyplatí autorom alebo
spoluautorom, ktorí sú uvedení v prihláške do súťaže a bude regulovaná daňovými
dohodami, ktoré má uzavreté Luxembursko s krajinami ocenených.

5

POROTA
Porota bude zložená z uznávaných odborníkov zo všetkých zúčastnených krajín.
Žiaden člen poroty nebude môcť prezentovať vlastné dielo alebo diela, na ktorých
sa podieľal. Rovnako nemôže mať príbuzenský vzťah s niektorým z účastníkov až do
druhého kolena.
• PREDSEDA: Jesús Aparicio. Doktor architektúry a profesor na Polytechnickej univerzite
v Madride.
• TAJOMNÍK: Jesús Donaire. Doktor architektúry a docent na Polytechnickej univerzite v
Madride.
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• ČLENOVIA:
Stéphane Beel, architekt a zakladateľ architektonického štúdia Stéphane Beel
Architects.
Petr Pelčak, architekt a zakladateľ architektonického štúdia Pelčák a Partner architekti.
Philippe Prost, architekt a Národná cena BMIAA’15 Francúzsko.
Paolo Zermani, architekt a akademik Accademia Nazionale di San Luca v Ríme.
Fuensanta Nieto, architektka a Medaila Alvar Aalto 2015.
Porota bude môcť zmeniť zápis projektov do iných kategórií podľa vlastných kritérií. Po
predchádzajúcej dohode poroty je možné pozvať nejakého uznávaného novinára na
pracovné zasadania, ktorý sa bude môcť vyjadriť, ale nie hlasovať.
Porota prijme rozhodnutia väčšinou hlasov. Ak by došlo k rovnosti hlasov, hlasovanie sa
zopakuje. Ak bude rovnosť pretrvávať, rozhodne hlas predsedu poroty.
Počas procesu sa vyhotovia dva zápisy. Prvý bude obsahovať výber maximálne 15 diel z
každej krajiny a zverejní sa na digitálnej platforme v priebehu mesiaca júl.
Druhý zápis bude obsahovať záverečné rozhodnutie poroty so štrnástimi ocenenými
projektami. Zápis s výberom štrnástich kandidujúcich projektov na ceny sa zverejní na
digitálnej platforme cien v priebehu mesiaca september.
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REGISTRÁCIA
Termín prihlasovania a predkladanie potrebnej dokumentácie začína 14. januára 2019
a končí sa 26. apríla 2019 o 23.59 hodine. Predloženie potrebnej dokumentácie v prvej
fáze súťaže spočíva v digitálnom zaslaní informácie potrebnej na pochopenie projektu.
Registrácia a nahrávanie dokumentácie každého projektu sa nachádza v oddelení
“REGISTRÁCIA PROJEKTOV” digitálnej platformy: www.architectureaward.bigmat.
com.
V momente zápisu každé dielo bude zaregistrované v príslušnej kategórii a podľa
krajiny, kde sa nachádza profesionálne sídlo architekta zodpovedného za projekt. Ak by
existovali viacerí autori, ktorí majú svoje sídlo v rôznych účastníckych krajinách, projekt
bude môcť byť prihlásený iba jedným z nich.
Rovnako, pri zápise, každý kandidát dostane správu s potvrdením príjmu a s číslom
zápisu, ktoré sa bude používať počas prvej fázy súťaže.
Skupina BigMat odmieta akúkoľvek zodpovednosť za autenticitu údajov poskytnutých
účastníkmi na registračných formulároch. Vyhradzuje si právo vylúčiť projekty, ktoré by
nespĺňali túto podmienku autenticity.
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PROCES VÝBERU
PRVÁ FÁZA
Porota vyberie vo všetkých kategóriách maximálne 15 architektonických diel za každú
krajinu, spolu maximálne 105 diel.
Na validáciu návrhov, kandidáti nahrajú nasledovné informácie a dokumentáciu
každého projektu v odseku “REGISTRÁCIA PROJEKTOV”:
INFORMÁCIE
• Identifikácia a kontakt na kanceláriu autora projektu.
• Identifikácia a kontakt na autora alebo zodpovedného tímu projektu.
• Názov, rok dokončenia stavby a umiestnenie.
• Stručný opis projektu (maximálne 300 slov).
• Kredity.
DOKUMENTÁCIA
• 1 jediný dokument PDF menší ako 10 MB, s dvoma horizontálnymi panelmi DIN A3, s
dokumentami potrebnými na pochopenie projektu.
Na uľahčenie identifikácie, v každom z panelov sa v jeho pravom hornom rohu
do obdĺžnika 10x30 mm umiestni registračný kód a kategória, do ktorej sa projekt
prihlasuje.

DRUHÁ FÁZA
Po uskutočnení výberu maximálne 15 diel z každej krajiny kancelária ceny požiada
vybraných o ďalšiu dokumentáciu na fyzickom nosiči, ktorú bude treba poslať do sídla
skupiny BigMat v Paríži, Francúzsko, kde sa bude konať záverečné zasadnutie poroty.
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ZÁVEREČNÁ FÁZA A ODOVZDÁVANIE CIEN
Porota zasadne na udelenie pätnástich cien a záverečné rozhodnutie bude zverejnené
počas podujatia odovzdávania cien, ktoré sa bude konať v piatok 22. novembra 2019
vo francúzskom meste Bordeaux. Nebude možné ašpirovať na získanie niektorej z cien
bez osobnej účasti hlavného autora každého z ocenených projektov na záverečnom
podujatí, na ktoré bude pozvaný skupinou BigMat. V záujme informovania o víťazných
prácach a finalistoch, skupina BigMat bude môcť po záverečnej ceremónii odovzdávania
cien zorganizovať rôzne podujatia na oboznámenie s dielami, ako publikácia katalógov
alebo výstavy. V tomto prípade sa bude informovať autorov.
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DODATOČNÉ INFORMÁCIE
Účasť v tomto ročníku súťaže znamená úplné akceptovanie jej podmienok.
Voči rozhodnutiu poroty nie je možné sa odvolať. Akékoľvek pochybnosti alebo
zmeny, ktoré by sa vyskytli v podmienkach budú vyriešené porotou. Voči ich
rozhodnutiam nie je možné sa odvolať a budú oznámené prostredníctvom
digitálnej platformy.
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OCHRANE ÚDAJOV
V súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane osobných údajov vás informujeme,
že na účasť na Cene architektúry sa bude od vás požadovať, aby ste vyplnili dotazník
s údajmi osobného a profesionálneho charakteru za účelom ich spracovania na
spravovanie súťaže, v súlade s vyššie uvedenými všeobecnými podmienkami
súťaže a na spracovanie vášho vyobrazenia v akomkoľvek formáte ako účastník,
finalista alebo víťaz na hociktorom z aktov spojených so súťažou.
Nakoľko ide o súťaž s medzinárodným dosahom, bude potrebné, aby sa na
prípravných aktoch, ako aj na odovzdávaní cien snímali obrázky a videá účastníkov
aktu a súťaže a víťazov na jej propagovanie prostredníctvom stránky http://
architectureaward.bigmat.com/ , ako aj na blogu a sociálnych sieťach.
Vzhľadom na to, spracovanie vašich osobných údajov, ktoré poskytnete v dotazníku,
ako aj váš súhlas so spracovaním vyobrazenia budú povinné, nakoľko v opačnom
prípade by nesúhlas znemožnil zúčastniť sa súťaže.
Vaša slobodná a dobrovoľná účasť na súťaži bude oprávňovať vyššie uvedené
spracovanie osobných údajov. Informuje sa, že tieto nebudú postúpené tretej
strane, s výnimkou potrebných na spravovanie súťaže.
Ako účastník ste jediným zodpovedným za pravdivosť a správnosť poskytnutých
údajov. Preto je dôležité, aby poskytnuté údaje boli správne. Poriadateľ si vyhradzuje
právo vylúčiť tých účastníkov, ktorí poskytli údaje falošné, bez toho, aby bolo
dotknuté právo na začatie právnych akcií. Zaväzujete sa informovať o zmenách,
ktoré môžu nastať vo vašich osobných údajoch za účelom, aby ich poriadateľ mal
vždy aktualizované a mohol spravovať vašu účasť vhodným spôsobom.
Poriadateľ bude mať poskytnuté osobné údaje uložené počas nevyhnutného
obdobia po dobu trvania vzťahu medzi stranami v súvislosti so spravovaním súťaže
a na zverejnenie jej účastníkov, finalistov a víťazov.
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Na strane druhej a za čiste kultúrnym účelom, osobné údaje a vyobrazenie
finalistov a víťazov vo všetkých kategóriách budú naďalej disponibilné po skončení
ročníka, v ktorom sa zúčastnili s cieľom propagovať projekt alebo víťazné dielo.
V každom prípade, v momente keď uplatníte vaše právo na vymazanie, namietnutie
a obmedzenie alebo keď zvážime, že už nie je potrebné spracovanie vašich údajov,
pristúpime - pokiaľ to bude možné, k ich odstráneniu alebo zničeniu bezpečným
spôsobom, pokiaľ ich uchovanie nebude potrebné na základe právneho predpisu.
V tomto prípade vás budeme informovať a budeme pokračovať v ich blokovaní.
Rovnako vás informujeme, že vaše údaje osobného charakteru budú spracované
so zachovaním maximálnej dôvernosti.
Uvedené údaje budú zahrnuté do databázy, ktorú vlastní BIGMAT INTERNATIONAL
a ktorá ich bude spracovávať za účelom vyššie uvedeného spravovania a propagácie
súťaže a za účelom zasielania informácií a výziev na budúce ročníky, ako aj na
zasielanie informácií, týkajúcich sa vášho sektoru. Ďalej sa oznamuje, že máte
právo na prístup, opravu, vymazanie, námietky, obmedzenie a prenosnosť vašich
údajov adresovaním žiadosti na: 42-44 Avenue de la gare L-1470 Luxembourg, Tel.:
+352 28 4878 1075 alebo elektronicky na adresu: architectureaward@bigmat.com.
Pre ďalšie informácie sa obráťte na stránku http://architectureaward.bigmat.com/
Záverom vás informujeme, že pri výskyte problémov s ochranou osobných údajov,
môžete predložiť patričnú reklamáciu.
Podpisom tohto dokumentu výslovne autorizujete, aby vaše osobné údaje boli
spracované na dané účely. V opačnom prípade sa nebudete môcť súťaže zúčastniť.
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