Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Nová Kežmarská chata
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
o.z.Kežmarská chata, Bystrická cesta 18D/5, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Rudolf Žákovský
sekretár súťaže: Vladimír Moravský tel.: 0911659840 E-mail:moravsky@kezmarka.sk
overovateľ súťažných návrhov : Marek Priesol
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je architektonický návrh novostavby vysokohorskej chaty na mieste bývalej
Kežmarskej chaty, v doline Bielej vody pri Veľkom Bielom plese, na rozhraní Vysokých a Belianskych
Tatier, vo výške 1616 m n. m. Chata, ktorej história siaha do začiatku 20-tych rokov minulého storočia,
vyhorela v roku 1974.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : architektonická
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
jednokolová
podľa počtu kôl :
5. Podmienky účasti v súťaži :
Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy, a to fyzické aj právnické osoby
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
www.kezmarskachata.sk (podmienky) po zaslaní mailu prístup na cloud (podklady)
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.kezmarskachata.sk a výstavy v Kežmarku, Vysokých Tatrách
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 3000,-EUR; 2. cena : 2000,-EUR; 3. cena : 1000,-EUR
Odmeny v súhrnnej výške 1000,-EUR. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 26.2.2014
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 2.5.2014
Termín odovzdania návrhov: do 2.6.2014 17:00hod
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 12.6.2014
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 10 dní od konečného rozhodnutia poroty
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty nezávislí od vyhlasovateľa:
Doc. Ing. arch. Ján Stempel, predseda poroty
architekt, Praha, ČR
Ing. arch. Ľubomír Závodný
architekt, hosť. prof. Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, Bratislava, SR
Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna
architekt, Nová Lesná, SR
Ing. arch. Miloslav Neumann
architekt, horolezec, publicista, Kežmarok, SR
Ing. Jozef Holjenčík, PhD.
predseda Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, súdny znalec v oblasti energetika a elektrotechnika,
Martin, SR
Ing. Jan Žemlička –
expert na ekologické, energeticky
Fakulta architektury Českého vysokého učení technického, Praha, ČR

sebestačné

a

solárne

budovy

Závislý na vyhlasovateľovi
Dalibor Kišš
podpredseda o.z. Kežmarská chata, Ružomberok, SR
Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Pavol Paňák
architekt, Bratislava, SR
Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD,
architekt, Bratislava, SR
Experti poroty : ( nie sú ustanovení, porota môže prizvať experta podľa potreby)
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Víťaz súťaže získa právo na poskytnutie služby – dodanie jednotlivých projektových stupňov na realizáciu
Novej Kežmarskej chaty.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 26.2.2014 č. KA-95 /2014

