ARCHITEKTONICKÁ SÚTAŽ
(pre študentov, doktorandov slovenských a českých vysokých škôl a architektov
pôsobiacich na území SR a ČR)

ARCHITEKTONICKÝ A KONŠTRUKČNÝ
NÁVRH
„Námestie na sídlisku Žarec“

Preambula
Navrhovanie a realizácia architektonických diel je dnes jednou z najzaujímavejších a
najatraktívnejších architektonických úloh. Najslávnejšie architektonické kancelárie a
osobnosti, ako aj najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie demonštrujú realizáciami
architektonických technologické a realizačné možnosti súčasnej architektúry 21. storočia.
1. Vyhlasovateľ súťaže
Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
IČO: 313971
DIČ: 2020552974
2. Zástupca zadávateľa a kontakt
Akékoľvek Vaše podnety, otázky a konečné výstupy zo súťaže nám môžete zasielať na
emailovú adresu: frantisek.scury@mestocadca.sk
3. Predmet, účel a poslanie súťaže
Účelom súťaže je nájsť a oceniť najvhodnejšie architektonicko-dizajnérske riešenie a
konštrukčno-technologický návrh predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky zadávateľa
obsiahnuté v súťažných podmienkach. Predmetom súťaže je navrhnúť „Námestie na sídlisku
Žarec“, ktoré bude spĺňať nasledovné podmienky:
1. spracovanie koncepcie - návrhu komplexného architektonického riešenia centrálneho
priestoru, s priľahlými koridormi určenými k voľnočasovým aktivitám na pešej zóne.
Riešené územie zahŕňa celý priestor námestia s priľahlými vstupmi na námestie (grafická
príloha a fotodokumentácia)
2. optimálne prevádzkové a hmotovo-priestorové riešenie námestia
3. riešenie filozofie, mestského mobiliáru, osvetlenia, zelene, vianočného stromčeka a
spevnených plôch
4. zachovať historické súvislosti na námestí, zachovanie jestvujúcej plastiky
5. vjazd na námestie pre pohyb motorových vozidiel obmedziť, navrhnúť riešenie (napr.

zahradzovacie stĺpiky), umožnenie vjazdu vozidiel údržby a záchranných zložiek
4. Základné parametre súťaže
Súťaž je vyhlasovaná ako:
- Architektonická
- Otvorená
- Jednokolová
5. Jazyk súťaže
Súťažné podmienky, ako aj ďalšie súvisiace dokumenty sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
Všetky časti súťažného návrhu musia byť zhotovené v slovenskom a českom jazyku.
Prezentácie a obhajoby súťažných návrhov budú prebiehať v slovenskom jazyku.
6. Právna úprava
Priebeh súťaže a tieto súťažné podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky. Táto súťaž sa riadi ustanoveniami § 847 až § 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Mesto konania súťaže, trvanie súťaže a základné termíny
Záujemcovia zašlú mail na adresu frantisek.scury@mestocadca.sk s kontaktnými údajmi a s
informáciou o zapojení sa do súťaže. Registrácia je bez určenia termínu, súťažiaci musia brať
ohľad na termín odovzdania materiálov do 02.05.2020, 12:00.
8. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť študenti bakalárskych, magisterských, inžinierskych,
doktorandských študijných programov vysokých škôl na území Slovenskej a Českej
republiky, ako aj architekti na území Slovenskej a Českej republiky. Zúčastniť súťaže sa môžu
jednotlivci alebo tímy. V prípade tímov si tím vyberie jedného zástupcu na komunikáciu.
Účastník súťaže nemôže byť súčasťou dvoch alebo viacerých tímov zúčastnených v súťaži.
Každý tím môže do súťaže prihlásiť len jeden súťažný návrh.
9. Požadované záväzné časti súťažného návrhu, ich obsah, záväzná grafická alebo iná
úprava
Súťažné návrhy musia byť vyhotovené vo forme prezentácie o veľkosti maximálne 20 strán.
Návrhy budú pozostávať z konceptu, grafickej dokumentácie tvaru, rozmerov, mierky,
materiálov, farebnosti a konštrukčných detailov v takej forme, mierke a rozsahu, ktoré dobre a
kompletne demonštrujú návrh a jeho unikátny charakter, vizualizácie celkovej formy v
kontexte, dokumentácie postupu výroby, spracovania materiálov, použitých technológií pred a
počas výstavby na mieste a približný zoznam položiek rozpočtu.
Grafika:
1. Pôdorys M 1:100
2. Rezy M 1:100
3. Pohľady M 1:100
4. Vizualizácia (príp. iný 3D pohľad napr. axonometria)
5. Konštrukčné schémy – dizajn charakterizujúci konštrukčné princípy a materializácie

prefabrikácie
6. Schematický detail vysvetľujúci konštrukčný princíp
Text:
1. Popis, scenár, idea, návrhy a jeho riešenia
2. Technologické riešenie a krátka technická správa vysvetľujúca ideové, materiálové a
konštrukčné riešenie
3. Odhadovaná cena realizácie (nepovinné)
4. Praktické využitie (nepovinné)
8. Spôsob a podmienky odovzdania a doručenia súťažných návrhov
Práce a vypracované podklady je potrebné odovzdať elektronicky, poštou alebo osobne tak,
aby boli doručené na adresu: Mesto Čadca, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca,
Termín odovzdania súťažných návrhov: najneskôr do 04.05.2020, 12:00.
Prezentácia súťažných návrhov: 15.05.2020
Vyhodnotenie súťažných návrhov porotou: do 10 pracovných dní od prezentácie súťažných
návrhov
9. Kritéria hodnotenia súťažných návrhov
Kvalita riešenia a architektonická koncepcia:
- bude sa hodnotiť estetika, komplexnosť, idea súťažného návrhu s ohľadom na špecifické
zadanie jeho funkcie a účelu uvedené v bode 3 týchto súťažných podmienok. Veľmi dôležitou
súčasťou je materiálové vyhotovenie súťažného návrhu a jeho potenciál. Daný priestor by mal
byť zameraný na človeka, jeho potreby a pocity.
Poradie dôležitosti kritérií je nasledovné:
1. Architektúra/Dizajn/Inovatívnosť/Estetické a programové hodnoty
2. Zostrojiteľnosť/Konštrukčné riešenie
3. Cena realizácie (odhadovaná porotou)
4. Praktické využitie (doplnkové kritérium) bezpečnosť, stabilita, odolnosť voči
poveternostným podmienkam a častému využívaniu, jednoduchá udržateľnosť a správa
Cena, rýchlosť a jednoduchosť realizácie budú medzi rozhodovacími kritériami. Navrhované
materiály a použité technológie musia byť dostupné v mieste a čase realizácie. Jednotlivým
návrhom bude priraďovaná hodnotiaca váha porotcov nasledovne:
1. Architektúra/Dizajn: 30 %, 2. Zostrojiteľnosť: 30 %, 3. Cena realizácie: 30 %. 4. Praktické
využitie: 10%. V prípade rovnosti bodov dvoch návrhov určuje poradie predseda poroty.
10. Súťažná porota
Súťažnú porotu hodnotiacu kvalitu odovzdaných súťažných návrhov účastníkov, ktorá posúdi
splnenie podmienok súťaže tvoria:
Ing. Milan Gura – predseda poroty
JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.
Ing. František Ščury
Ing. Marcela Murčová
Ing. František Zaťovič

Mgr. Katarína Šulganová
V prípade nemožnosti zúčastnenia sa člena súťažnej poroty na vyhodnocovaní výsledkov
súťaže, bude zadávateľom za tohto člena vybraná adekvátna náhrada a nový člen poroty bude
oznámený účastníkom súťaže prostredníctvom webového sídla jednotlivých organizácii
zapojených do súťaže.

11. Ceny
Ceny udeľuje zadávateľ na základe rozhodnutia súťažnej poroty, ktorá určí dva súťažné
návrhy, ktoré splnili podmienky súťaže a majú byť ocenené. Za splnenie podmienok súťaže sa
poskytnú výhercom súťaže nasledovné ceny:
1.
•
•
•

miesto
500 ,- €
Odporúčací list
Možná spolupráca

2. miesto
• Odporúčací list
• Možná spolupráca
Súťažné návrhy budú podrobené testovaním potencionálnymi užívateľmi a na základe
výsledkov bude možná realizácia diela, kde sa výhercovia stanú súčasťou (či už parciálne
alebo vo väčšej miere) projektového tímu. Zadávateľ si vyhradzuje právo neuskutočniť
realizáciu víťazných súťažných návrhov, ak výsledok testovania bude negatívny a nestretne sa
s pochopením testovacej skupiny, jeho samotná realizácia bude nerentabilná alebo sa
zadávateľ rozhodne nepristúpiť k realizácii súťažných návrhov z iného dôvodu.
Zadávateľ poskytne výhercom ceny do 30 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťaže
prevodom na bankový účet, ktorého číslo písomne oznámia zástupcovi zadávateľa. V prípade
viacerých výhercov v rámci jedného súťažného návrhu sa členovia skupiny dohodnú na
spoločnom bankovom účte, na ktorý budú prevedené prostriedky zadávateľom. Rozdelenie
finančných prostriedkov medzi členov skupiny, ktorí spolupracovali na jednom víťaznom
súťažnom návrhu spoločne, zostáva na ich dohode. Vzhľadom na možnú realizáciu súťažného
návrhu, je podmienkou výhry v súťaži predchádzajúce uzatvorenie licenčnej zmluvy na
použitie súťažných návrhov zadávateľom.
12. Zdanenie ceny
Ceny v súťaži sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.
z. o dani z príjmov a predstavujú výhru pred zdanením. Daň za výhercov uhradí zadávateľ.
Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu ceny alebo výplatu jej hodnoty vo forme inej
ako peňažnej kompenzácie.

13. Zodpovednosť zadávateľa a náhrady nákladov spojených s účasťou v súťaži
Zadávateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v
súťaži. Zadávateľ nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním ceny
výhercom. Výherca môže cenu postúpiť na inú osobu iba so súhlasom zadávateľa. Zadávateľ
nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými
účastníkmi súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp.
nevyužitím ceny.
14. Súhlas so súťažnými podmienkami
Vypísaním súťaže a svojou účasťou v nej členovia súťažnej poroty potvrdzujú, že sa
zoznámili so súťažnými podmienkami a zaväzujú sa, že budú tieto podmienky dodržiavať a v
priebehu súťaže zachovajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré nastanú počas
priebehu súťaže. Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú účastníci súťaže súhlas so
všetkými podmienkami súťaže a s rozhodnutím súťažnej poroty. Účastníci súťaže berú na
vedomie, že rozhodnutie súťažnej poroty je konečné. Všetci účastníci súťaže sú povinní toto
rozhodnutie prijať ako nenapadnuteľné a definitívne. Účasťou v súťaži účastníci súťaže berú
na vedomie a akceptujú tieto súťažné podmienky.
15. Autorské práva
Podmienkou účasti v súťaži je, že účastníci súťaže sa zaručia a zabezpečia, že žiadne
informácie alebo údaje uvedené v ich súťažných návrhoch nebudú porušovať práva
duševného vlastníctva tretích strán, a že tieto informácie alebo údaje vlastnia, alebo majú plné
oprávnenie k ich využitiu a zverejneniu. Účastníci súťaže týmto berú na vedomie, že na to,
aby zadávateľ mohol používať a/alebo zverejniť ich súťažné návrhy a všetok materiál
poskytnutý účastníkmi vrátane fotografií a videí, ktoré zachytávajú účastníkov a boli spravené
počas súťaže, a/alebo materiál poskytnutý účastníkmi zadávateľovi pre účely súťaže, bude
potrebné, aby účastníci súťaže podpísali licenčnú zmluvu a zároveň berú na vedomie, že
podmienkou výhry v súťaži je podpis príslušnej licenčnej zmluvy.
16. Osobné údaje
V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien
(ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) účastník súťaže berie na vedomie, že
podmienkou jeho účasti v súťaži je, že zadávateľovi dobrovoľne poskytne bezvýhradný
súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná
adresa, email, telefonický kontakt, prípadne iné osobné údaje na základe podpisu súhlasu so
spracovaním osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje bude zadávateľ využívať
primeraným spôsobom na účel organizácie súťaže a prípadnej technickej realizácie súťažného
návrh, pričom doplňujúce informácie budú účastníkovi poskytnuté v súhlase so spracovaním
osobných údajov.
17.Osobitné ustanovenia
V skrátených verziách môžu byť tieto súťažné podmienky uvedené aj na informačných
materiáloch (napr. letákoch, plagátoch, na internetovej stránke/sociálnych sieťach zadávateľa,
na internetových stránkach zapojených univerzít), pričom pre organizáciu súťaže a určenie jej
výhercov je záväzné iba toto úplné znenie súťažných podmienok. V prípade rozporu
niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným

alebo iným materiálom týkajúcim sa súťaže, majú prednosť ustanovenia týchto súťažných
podmienok. Zadávateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa
súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo na zmenu pravidiel súťaže, na
odvolanie súťaže zo závažných dôvodov, odloženie, prerušenie súťaže a zmenu dĺžky jej
trvania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže zadávateľ vhodným spôsobom zverejní. Ak sa
zadávateľ dozvie, že účastník na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie,
zadávateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto účastníka zo súťaže, pričom jeho nárok na cenu
zaniká. Zadávateľ si taktiež vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže takého účastníka, ktorý by
konal v rozpore so súťažnými podmienkami, pokúsil sa získať cenu podvodným konaním, v
rozpore s dobrými mravmi, alebo ktorý by svojim konaním akokoľvek poškodzoval dobré
meno zadávateľa.

Prílohy:
ÚPN CMZ
Informácie z mapy
Technická mapa mesta
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 14.1.2020
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S-JTSK (X, Y):

1149151 m

437544 m

ETRS89-TM34 (E, N):

339972 m

5477995 m

WGS84 (lat, lon):

49.433547°

18.792805°

Bpv (H):

424 m n.m.

Parcela C (1)
160
Parcela E (1)
1012
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Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS . Nepoužiteľné na právne úkony.
Dátum: 14.1.2020
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