Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1.

Názov súťaže:
REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SLOBODY

2.

Identifikácia vyhlasovateľa :
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, v zastúpení: JUDr. Ivo
Nesrovnal, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy
spracovateľ súťažných podmienok:
Útvar hlavnej architektky HM SR Bratislavy so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava,
v zastúpení: Ing.arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka
tel.: +421 259 356 410 E-mail: ingrid.konrad@bratislava.sk
sekretár súťaže: Ing arch. Natália Puschmannová
tel.: +421 259 356 505 E-mail: sutaznamestieslobody@bratislava.sk
overovateľ súťažných návrhov: Ing. Jana Hlavová
tel.: +421 259 356 606 E-mail: jana.hlavova@bratislava.sk

3.

Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je ideový architektonicko-krajinársky návrh na revitalizáciu jedného
z najdôležitejších verejných priestorov centrálnej mestskej zóny Bratislavy s lokálnym, celomestským
a celoštátnym významom.
Účel súťaže je získať invenčnú koncepciu revitalizácie Námestia. Ideová súťaž by mala priniesť
nápady a nové myšlienky pre Námestie, ktoré by podporili dosiahnutie týchto cieľov:
 posilniť existujúce hodnoty Námestia ako v súčasnosti a aj z historického hľadiska jedného z
najdôležitejších verejných priestorov v Bratislave,
 podporiť jeho potenciál ako atraktívneho verejného priestoru,
 vytvoriť optimálne podmienky pre užívanie Námestia z hľadiska jeho mikroklímy, zelene a
hospodárenia so zrážkovou vodou,
 prestavbou fontány získať nielen technicky udržateľné riešenie z hľadiska jej ekologického
režimu ale aj hospodárnosti pri prevádzke a údržbe,
 získať bezbariérový a bezpečný verejný priestor, ktorý by mal naďalej plniť funkciu námestia
s parkovou úpravou pre tranzit a pobyt, usporadúvanie podujatí a zhromažďovanie.

4.

Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: kombinovaná architektonicko-urbanistická a krajinárska,
podľa účelu: ideová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová

5.

Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.

6.

Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok :
sutaznamestieslobody@bratislava.sk
www.sutaznamestieslobody.bratislava.sk
www.komarch.sk, www.cka.cz, www.archinfo.sk.

7.

Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.sutaznamestieslobody.bratislava.sk
www.komarch.sk, www.cka.cz, www.archinfo.sk.

8.

Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena: 12.000 euro; 2. cena: 8.000 euro; 3. cena: 5.000 euro
Okrem uvedených cien a odmien môže porota udeliť aj odmeny vo výške max. 1.000 €. Celková čiastka
k rozdeleniu všetkých cien a odmien je stanovená v maximálnej výške 26.000 € (dvatsaťšesťtisíc eur).

9.

Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 07.09.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: do 05.10.2017 | 16:00 SEČ
Termín odovzdania návrhov: 31. 10. 2017 | 16:00 SEČ
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 6.-7. 11. 2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 5 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 15 pracovných dní po vyhlásení výsledkov súťaže.
Vyplatenie ceny víťazovi je viazané na uzavretie licenčnej zmluvy podľa bodu I.7 súťažných
podmienok. Licenčná odmena bude vyplatená do 5 pracovných dní od jej podpisu víťazom súťaže.

10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty
 Igor Marko | architekt | Marko and Placemakers Ltd | predseda poroty
 Ľubica Vitková | autorizovaná architektka SKA | podpredsedkyňa poroty
 Virgil Droppa ml. | autorizovaný architekt SKA | zástupca autorov realizovaného návrhu námestia
 Tamara Reháčková | autorizovaná krajinná architektka SKA
 Ilja Skoček | autorizovaný architekt SKA
 Ingrid Konrad | Hlavná architektka HM SR Bratislavy
 Jakub Gossányi | Dobré m(i)esto
Náhradníci poroty
 Anna Dobrucká | autorizovaná krajinná architektka SKA
 Ján Komrska | autorizovaný architekt | Člen SKA
 Ivan Stankoci | krajinný architekt
 Martin Badal | Dobré m(i)esto
Experti poroty:
Pamiatková ochrany: Ivo Stassel | Mestský ústav ochrany pamiatok
Verejný priestor, mäkká mobilita: Zora Paulíniová | expertka na verejné priestory a mäkkú mobilitu
Landscaping: Kirk Mehron | Architekt
Oddelenie rozvoja mesta: Karin Lexmann | Architektka
Oddelenie zelene a životného prostredia: Peter Bali | Krajinný architekt
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Súťaž bude vypísaná ako ideová súťaž návrhov podľa § 847, § 848 a § 849 Občianskeho zákonníka
ako architektonicko-urbanistická a krajinárska verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkovkolektív autorov, fyzických alebo právnických osôb, z ktorých aspoň jeden musí spĺňať kvalifikáciu
autorizovaného architekta podľa §4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo autorizovaného
krajinného architekta podľa §4 a alebo „ekvivalentnej kvalifikácie“ iných štátov Európskej únie,
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.
Hlavné mesto SR Bratislava sa rozhodlo formou súťaže návrhov získať invenčnú koncepciu
revitalizácie Námestia. Ideová súťaž by mala priniesť nápady a nové myšlienky pre Námestie.
S autorom/ autormi oceneného/ ocenených návrhov bude uzavretá Licenčná zmluva (príloha č.13).
Účastník súťaže odovzdaním návrhu a prevzatím ceny súhlasí s použitím návrhu na tento účel
súťaže.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Overenie č. KA-540/2017, Bratislava, 6. septembra 2017.

