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ARCHITEKTI HĽADAJÚ SVETOVÝ SUPERTALENT.

Sociálna sieť INSPIRELI 
vyhlasuje súťaž o najlepšieho 
mladého architekta na svete.

INSPIRELI AWARDS sa už po prvom ročníku zaradila medzi svetovo najúspešnejšie súťaže mladých talentov 
v oblasti architektúry a dizajnu. Sútaž sa koná pod záštitou svetovej asociácie architektov (UIA), Ing. Andreja Kisky, 
Prezidenta Slovenskej republiky, Mgr. Kateřiny Valachovej, Ph.D., Ministerky školstva, mládeže a telesnej výchovy 
Českej republiky, ako aj Spolku architektov Slovenska. Medzi viac než 100 svetových architektov a designérov 
renomovanej poroty zasadne o.i. aj François Valentiny, Radan Hubička, Josef Pleskot, Paolo Piva, Petr Kolář 
a Atsushi Kitagawara. 

O výbere finalistov rozhodne renomovaná porota, odborná verejnost, ako aj užívatelia sociálnej siete INSPIRELI. 
50 súťažiacich, ktorých výherné fotografie získajú najväčší počet hlasov, postúpi do finále. Rovnako ako v minulom 
roku aj tento rok bude udelená cena absolútnemu víťazovi, ktorého vyberie odborná verejnosť a porota, ako aj 
cena víťaza v hlasovaní verejnosti, ktorého vyberú registrovaní užívatelia INSPIRELI. 
Finalisti budu pozvaní spoločne s porotou a oficiálnymi hosťami na slávnostný večer, v priebehu ktorého bude 
najlepšiemu z nich predaný putovný pohár „Wings to the Future“ od svetovo uznávaného architekta a dizajnéra 
Bořka Šípka (†13. 2. 2016). Tento ceremoniál se uskutoční vo februári 2017 v Prahe, v Českej republike. 

Organizátori súťaže uvádzajú, že na svete je viac ako 1000 univerzít zameraných na architektúru a dizajn. „V roku 
2015 sa nám podarilo osloviť viac než 250 súťažiacich zo 45 univerzít v 25 krajinách a to hovoríme len o prvom 
ročníku,“ vysvetľuje Ing. Karel Smejkal, Ph.D., prezident súťaže a spoluzakladateľ projektu INSPIRELI. „V tomto 
ročníku očakávame výrazný nárast súťážiacich. Je to predovšetkým tým, že študenti a absolventi po celom svete 
získajú prostredníctvom INSPIRELI AWARDS jedinečnú príležitosť prezentovať svoje práce širokej a odbornej 
verejnosti. Zadarmo, jednoducho a efektívne.“

O PROJEKTE: 
INSPIRELI je projekt celosvetovej sociálnej siete o  architektúre a  bývaní pre odborníkov aj širokú verejnosť. 
Užívatelia prezerajú, zdieľajú a komentujú tisíce fotografií, komunikujú a nadväzujú kontakty. INSPIRELI týmto 
spôsobom ponúka ideálnu platformu na prezentáciu prác architektov a  dizajnérov firmám aj koncovým 

zákazníkom, ktorí ich môžu prostredníctvom profilu aj priamo oslovovať.

Celosvetovo pôsobiaca sociálna 
sieť INSPIRELI oficiálne spúšťa 
2. ročník medzinárodnej súťaže 
pre mladých architektov a dizajnérov 
INSPIRELI AWARDS 2016.
Do súťaže sa môže prihlásiť každý 
záujemca, kterého vek až do doby 
uzávierky (30. 11. 2016) neprekročí 
limit 35 rokov. 

Víťaz INSPIRELI AWARDS 2015, študent Fakulty architektúry ČVUT v Prahe (Česká republika),  
Jakub Ho�mann s víťaznou trofejou „Wings to the Future” od architekta a dizajnéra Bořka Šípka. I foto: INSPIRELI


