Zápisnica
z hodnotiaceho zasadnutia poroty verejnej anonymnej jednoetapovej súťaže
na „Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova“

návrhov

vypracovaná v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou ÚVO č. 157/2016
Z.z. o súťažiach návrhov a so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov.
1. Vyhlásenie súťaže:
Vyhlasovateľ Liptovské múzeum vyhlásil dňa 28.03.2022 projektovú verejnú architektonickovýtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na „Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s
názvom Príroda Liptova“. Ide o Verejné obstarávanie s finančným limitom zákazky s nízkou
hodnotou zadávanej postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s využitím niektorých
ustanovení § 119 až § 125 štvrtej časti citovaného zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZoVO).
2. Prezentácia a otvorenie zasadnutia súťažnej poroty:
Zasadnutie hodnotiacej poroty sa konalo dňa 14.06.2022, začiatok rokovania od 10:00
v prednáškovej miestnosti Liptovského múzea na Námestí Š. N. Hýroša č. 10 v Ružomberku, sídelná
budova - 3. poschodie hlavnej budovy múzea.
Počet prítomných riadnych členov poroty: 5; zasadnutia sa zúčastnili všetci riadni členovia poroty.
Porota pracovala v nasledovnom zložení:
Ing. arch. Vavrinec Kendera, predseda poroty
Mgr. Martin Hromada, PhD., člen poroty
PaedDr. Michal Kovačic, PhD., člen poroty
RNDr. Oľga Removčíková, člen poroty
Ing. Pavol Hriadel, člen poroty
3. Otvorenie súťažných návrhov
Overovateľ súťaže oboznámil porotu so základnými údajmi uvedenými v súťažných podkladoch a s
počtom doručených súťažných návrhov.
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Na základe zápisnice z overenia súťaže a z otvárania obalov súťažných návrhov, ktorá bola doručená
porotcom ešte pred zasadnutím, porota posúdila neporušenosť obalov v časti označenej „Návrh“ a
úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok a skonštatovala, že môže pristúpiť
k hodnoteniu návrhov všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti v tejto súťaži.
4. Hodnotiaca časť zasadnutia
Porota sa dohodla na nasledovnom postupe hodnotenia:
- individuálne štúdium návrhov od 10,10 – 11,30 hod.
- spoločná diskusia o plusoch a mínusoch jednotlivých návrhov 11,30 – 12,00 hod.
- občerstvenie členov poroty a obed od 12,00-12,50 hod.
- individuálne vypracovanie hodnotiacich hárkov s bodovým hodnotením od 12,50-14,00 hod.
- otváranie obálok s označením „Autor“ od 14,00 – 14,30 hod.
Vzhľadom na počet návrhov (boli doručené dva návrhy) ide o jednokolové hodnotenie.
5. Udelenie cien a odmien podľa súťažných podmienok
Na základe výsledkov hodnotenia jednotlivých návrhov porota prijala nasledovné poradie ocenených
návrhov:
Označenie
návrhu
1
2

Poradie
doručenia
1.
2.

Celkový počet Výsledné
bodov
poradie cien
35
2. cena
62
1. cena

Udelenie cien podľa
hodnotenia poroty
1 000,- €
1.500,- €

6. Otvorenie obálok „Autor“ hodnotených návrhov

Poradie
umiestnenia
1.

Označenie
návrhu
2

Autor

2.

1

Ing. arch. M. Žitňanský
P. Moravčík
Ing. arch. Martin Šešo
Ing. arch. Dušan Gerbiš

Ing. arch. Marian Herceg
Obchodná 544/7
811 06 Bratislava
email: architec@architec.sk

Výška
ocenenia
1.500,- €

1.000,- €
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Ing. arch. Matej Honíšek
Ing. arch. V. Šimkovič,
Kapitulská 3, 811 01 Bratislava
email: vlado.simkovic@gmail.com
7. Výsledok súťaže návrhov
Udelené ceny a odmeny:
1.cena vo výške 1 500,- € bude udelená návrhu č. 2, autor: Ing. arch. Marian Herceg
2.cena vo výške 1 000,- € bude udelená návrhu č. 1, autori: Ing. arch. M. Žitňanský, Ing. arch. V.
Šimkovič, P. Moravčík, Ing. arch. Martin Šešo, Ing. arch. Dušan Gerbiš, Ing. arch. Matej Honíšek
8. Dátum a čas ukončenia hodnotiaceho zasadania poroty:
Porota ukončila prácu dňa 14.06.2022 o 14,30 hod.

Zapísala v Ružomberku dňa 23.06.2022 Ing. Marta Rusnáková, overovateľ súťaže návrhov
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