Príloha č. 1 uznesenia 8/2016
SÚŤAŽNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV
z 13. apríla 2016
Slovenská komora architektov (ďalej len „komora“) sa podľa § 28 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a článku 26 ods. 1. písm. h)
Štatútu Slovenskej komory architektov (ďalej len „štatút“) uzniesla na tomto súťažnom
poriadku:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Predmet úpravy
Tento súťažný poriadok upravuje
požiadavky komory
1. na činnosť vyhlasovateľov súťaží návrhov v oblasti architektúry a územného
plánovania podľa osobitných predpisov o verejnom obstarávaní1) a ostatných
verejných súťaží2) (ďalej len „súťaž“),
2. na účastníkov súťaží (ďalej len „účastník“),
3. na porotu a
4. na súťažné podmienky,
b) postup komory pri overovaní súladu návrhu súťažných podmienok s osobitnými
predpismi upravujúcimi súťaže, s pravidlami čestného súťaženia a s požiadavkami
komory podľa tretej časti (ďalej len „overovanie“).
a)

Článok 2
Vyhlasovateľ
(1) Vyhlasovateľom súťaže môže byť orgán verejnej správy, právnická osoba alebo
fyzická osoba.
(2) Ak je vyhlasovateľ viazaný osobitnými predpismi o verejnom obstarávaní ako
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ,3)
a) vzniká mu povinnosť použiť súťaž návrhov podľa týchto osobitných predpisov,
b) môže byť dobrovoľným vyhlasovateľom súťaže návrhov v zmysle týchto osobitných
predpisov, alebo

1)

2)
3)

§ 119 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch
súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných
podmienok a činnosti poroty.
§ 847 a nasl. Občianskeho zákonníka.
§ 7 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z.

c)

môže postupovať ako vyhlasovateľ podľa odseku 3 tohto článku, ak mu to tieto osobitné
predpisy dovoľujú.

(3) Ostatní vyhlasovatelia vyhlasujú súťaž na základe príslušných ustanovení
osobitného predpisu.2)
Článok 3
Cieľ súťaže
(1) Cieľom súťaže je získať pre vyhlasovateľa návrh alebo viac návrhov riešenia
predmetu súťaže na základe ich výberu porotou zo súťažných návrhov.
(2) Návrh je písomne alebo graficky vyjadrený výsledok vlastnej duševnej tvorivej
účastníka, ktorý je pre vyhlasovateľa užitočný najmä ako podklad na zadávanie zákazky na
územnoplánovaciu dokumentáciu, projektovú dokumentáciu a súvisiace služby
autorizovaných architektov alebo autorizovaných krajinných architektov (ďalej len
„architekt“).
(3) Zákazku zadá vyhlasovateľ zákonným postupom, ktorý nadviaže na výsledky
súťaže, spravidla víťaznému účastníkovi súťaže, t.j. autorovi alebo autorom víťazného návrhu
(ďalej len „víťazný účastník“). Záväzok a spôsob zadania zákazky uvedie vyhlasovateľ
v súťažných podmienkach.
Článok 4
Druhy súťaží
(1) Podľa predmetu sú súťaže
architektonické, v ktorých ide o získanie najvhodnejšieho riešenia návrhu stavby alebo jej
zmeny, súboru stavieb, interiéru stavby a exteriéru,
b) urbanistické, v ktorých ide o získanie najvhodnejšieho urbanistického riešenia územia,
c) krajinárske, v ktorých ide o získanie najvhodnejšieho usporiadania krajiny, záhradného
riešenia a exteriéru,
d) konštrukčné, v ktorých ide o získanie najvhodnejšieho konštrukčného riešenia stavby
alebo zmeny stavby,
e) kombinované, v ktorých ide o získanie najvhodnejšieho riešenia pod bodmi a) až d).
a)

(2) Podľa účelu sú súťaže
a) projektové, v ktorých sa vyhlasovateľ zaväzuje po ukončení súťaže rokovať o zadaní
zákazky s víťazným účastníkom; od účastníkov sa vyžaduje autorizácia na predmet
súťaže,
b) ideové, v ktorých ide o získanie návrhu alebo viacerých návrhov ideového riešenia
predmetu súťaže alebo jeho umiestnenia; od účastníkov sa nemusí vyžadovať autorizácia
na predmet súťaže.
(3) Podľa okruhu účastníkov sú súťaže
a) verejné, ktoré sú vyhlásené pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov,
b) užšie verejné, ktoré sú vyhlásené pre anonymných účastníkov, ktorí preukázali splnenie
kritérií vyhlasovateľa na účasť v súťaži,
c) vyzvané, ktoré sú vyhlásené len pre vopred určený okruh známych vyzvaných
účastníkov,
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d) kombinované, ktoré sú vyhlásené pre vopred neurčený počet anonymných účastníkov
a pre účastníkov, ktorí sú vyzvaní.
(4) Podľa počtu kôl sú súťaže
a) jednokolové, v ktorých porota hodnotí všetky návrhy, ktoré splnili požiadavky podľa
súťažných podmienok,
b) dvoj a viackolové, v ktorých porota hodnotí návrhy, ktoré vybrala v predchádzajúcom
kole, spravidla dopracované po doplnení alebo po spresnení predmetu súťaže
a požiadaviek na návrh.
(5) Súťažné návrhy súťaží podľa odseku 3 písm. a), b) a d) sa predkladajú a hodnotia
vždy ako anonymné.
DRUHÁ ČASŤ
POŽIADAVKY KOMORY NA SÚŤAŽE
Článok 5
Účastníci
(1)

Okruh účastníkov určuje vyhlasovateľ v súťažných podmienkach.

(2) Okruh účastníkov možno obmedziť len zákonnými podmienkami účasti pri použití
jednoznačných, transparentných a nediskriminačných kritérií platných pre všetkých
účastníkov rovnako. Okruh účastníkov nemožno obmedzovať najmä
a) požiadavkou na sídlo, miesto podnikania alebo pobyt účastníka na určitom území,
b) požiadavkou na národnosť, rasu, pohlavie, štátnu príslušnosť, vek,
c) požiadavkou na právnu formu.
(3) Pokiaľ osobitný predpis neustanoví inak, účastníkom v konkrétnej súťaži nesmie
byť ten, kto
a) bol spracovateľom súťažných podmienok,
b) je členom poroty,
c) overoval súťažné podmienky za komoru,
d) je blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby uvedenej
v písmenách a) až c).
(4) Architekt sa nesmie zúčastniť súťaže, o ktorej komora overovaním zistila, že nie je
v súlade s právnymi predpismi a neumožňuje dodržanie pravidiel čestného súťaženia,4) a to
odo dňa zverejnenia takéhoto zistenia v Informáciách SKA alebo na www.komarch.sk, alebo
odo dňa priameho oznámenia architektovi.
(5) Obmedzenie podľa odseku 3 sa nevzťahuje na osobu, ktorá
a) vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentu, ktorý je použitý v súťažných
podmienkach ako východiskový podklad súťaže alebo ako súťažná pomôcka,
b) je víťazom alebo jedným z víťazov predchádzajúcej súťaže alebo predchádzajúceho kola
súťaže, ak jej návrh je v súťaži súčasťou súťažných podmienok ako východiskový
podklad súťaže.
4)

§ 8 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

3

Článok 6
Vyhlasovanie súťaže
(1) Súťaž je vyhlásená odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže
a sprístupnenia súťažných podmienok vo Vestníku pre verejné obstarávanie, v dennej tlači
alebo iným účinným spôsobom, alebo doručením výzvy na účasť v súťaži vyzvaným
účastníkom.
(2) Ak osobitný predpis5) neustanovuje inak, oznámenie o vyhlásení súťaže obsahuje
základné informácie o
a) vyhlasovateľovi,
b) súťaži, najmä vymedzenie druhu súťaže, predmetu súťaže a okruhu účastníkov,
c) lehotách na prevzatie súťažných podmienok a pomôcok, na podávanie návrhov, na
vyhodnotenie súťaže,
d) počte a rozsahu cien a odmien, vrátane prípadných náhrad nákladov na návrh tým
účastníkom, ktorých návrhy splnili podmienky, ale nezískali cenu ani odmenu (ďalej len
„režijná odmena“),
e) kritériách, podľa ktorých bude porota vyhodnocovať návrhy,
f) zložení poroty, najmä uvedenie mien a priezvisk členov poroty a údaj, či sú na
vyhlasovateľovi závislí alebo nezávislí,
g) overení súťažných podmienok komorou.
(3) Výzva na účasť vo vyzvanej súťaži sa zasiela písomne súčasne všetkým vyzvaným
účastníkom spolu so súťažnými podmienkami. Na obsah výzvy sa primerane vzťahuje odsek
2. Vyzvaný účastník musí súhlas v súťaži písomne potvrdiť vyhlasovateľovi v lehote
stanovenej vo výzve, ktorá by nemala byť kratšia ako jeden kalendárny týždeň. Následne
vyhlasovateľ vyhlási súťaž písomným oznámením všetkým vyzvaným účastníkom, ktorí
potvrdili svoju účasť v súťaži. Počet účastníkov, ktorých vyhlasovateľ menovite uvedie
v oznámení, nesmie byť menší ako päť. V prípade, že bola súťaž overená komorou, zasiela
vyhlasovateľ oznámenie o vyhlásení súťaže aj komore.
Článok 7
Súťažné podmienky
(1) Súťažné podmienky obsahujú všetky požiadavky vyhlasovateľa na obsah a formu
súťažného návrhu a všetky podmienky účasti v súťaži; ich prílohou sú súťažné pomôcky.

a)
b)
c)
d)

e)

5)

(2) Súťažné podmienky obsahujú:
identifikáciu vyhlasovateľa,
opis predmetu súťaže,
druh súťaže,
okruh účastníkov súťaže, kvalifikačné požiadavky na účastníkov súťaže a spôsob ich
dokladovania; kritériá výberu účastníkov, ak sa uplatňujú; vo vyzvanej súťaži zoznam
účastníkov, ktorí potvrdili svoju účasť,
spôsob komunikácie v súťaži, vrátane vyhlásenia súťaže, jej výsledkov a zverejnenia
súťažných návrhov,

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 152/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach
používaných vo verejnom obstarávaní a o ich obsahu.
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f)

g)

h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

požiadavky na rozsah, obsah a formu návrhu, vrátane spôsobu označenia predkladaných
návrhov s opisom opatrení na zabezpečenie anonymity účastníkov a presné určenie
miesta na predkladanie návrhov,
požiadavky na prílohy k návrhu, najmä na údaje o autoroch návrhu, spiatočnej adrese
uchádzača, doklady o požadovanej kvalifikácii uchádzača, čestné vyhlásenia uchádzača,
súhlas autora so zverejnením návrhu,
lehoty podľa článku 14 ods.1,
zloženie poroty s uvedením mena, priezviska a kvalifikácie predsedu, riadnych členov
a náhradníkov poroty s označením porotcov na vyhlasovateľovi závislých a nezávislých
a členov komory,
mená a priezviská pomocných orgánov poroty, prípadne expertov poroty,
kritériá hodnotenia predložených návrhov, a ak tak ustanoví osobitný predpis alebo
porota, aj relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
údaj, či je rozhodnutie poroty pre vyhlasovateľa záväzné a zákazka bude zadaná
víťaznému účastníkovi,
počet a hodnota cien a prípadných odmien účastníkom a režijných odmien, ako aj
pravidlá ich prerozdelenia porotou,
údaj o podmienkach a spôsobe výšky odškodnenia účastníkov, ak vyhlasovateľ zruší
súťaž pred rozhodnutím poroty o poradí návrhov a udelení cien a odmien,
zoznam súťažných pomôcok, ktoré sú účastníkom k dispozícii, spolu s údajom, kde a ako
sa dajú získať alebo kde a kedy možno do nich nahliadnuť,
údaj o overení podmienok komorou,
ďalšie údaje, ktoré vyhlasovateľ alebo porota považuje za účelné, napríklad miesto
a termín vystavenia súťažných návrhov.

(3) Súťažné podmienky nemožno po vyhlásení súťaže meniť a až do podpísania
zápisnice o výsledkoch súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa, pre porotu a jej pomocné orgány
a prizvaných expertov a pre účastníkov.
(4) Vyhlasovateľ sa dňom vyhlásenia súťaže zaväzuje dodržiavať súťažné podmienky
v znení, aké uverejnil. Jedno vyhotovenie súťažných podmienok v znení, aké uverejnil, dodá
komore. Komora zverejňuje súťažné podmienky súťaží, ktoré overila.
(5) Súťažné podmienky musia byť dostupné odo dňa uverejnenia oznámenia
o vyhlásení súťaže. Vyhlasovateľ zabezpečí, aby odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení
súťaže mohli uchádzači prevziať súťažné podmienky a pomôcky spôsobom určeným
v súťažných podmienkach. Prípadná úhrada za súťažné podmienky a pomôcky nesmie
prevyšovať skutočné náklady na ich spracovanie, výrobu a rozmnoženie.
(6) Súťažnými pomôckami sú písomné, grafické alebo priestorové podkladové
materiály obsahujúce východiskové údaje a informácie potrebné na vypracovanie návrhu.
Článok 8
Porota

a)

(1) Úlohou poroty je najmä
posúdiť ešte pred vyhlásením súťaže návrh súťažných podmienok, súťažné pomôcky
a odborné požiadavky na riešenie predmetu súťaže,
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b) kontrolovať dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže, spolu s vyhlasovateľom
a prostredníctvom sekretára súťaže poskytovať účastníkom vysvetlenie súťažných
podmienok, ak o to požiadajú,
c) posúdiť úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok,
d) vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a návrhy, pri
ktorých bola porušená anonymita, alebo ktoré inak nevyhoveli požiadavkám podľa
súťažných podmienok,
e) vyhodnotiť návrhy a zostaviť ich poradie podľa kritérií uvedených v súťažných
podmienkach,
f) rozhodnúť o udelení cien a odmien podľa súťažných podmienok.
(2) Členov poroty vymenúva vyhlasovateľ predovšetkým z radov odborníkov na
predmet súťaže. Komora na požiadanie vyhlasovateľa, ktorého súťažné podmienky overuje,
odporučí za členov poroty vhodné osoby najmä z radov architektov zapísaných v zozname
porotcov a spracovateľov súťažných podmienok (článok 18).
(3) Porotcom nesmie byť ten, kto je účastníkom alebo sa podieľal na návrhu. Ak tak
ustanoví osobitný predpis, ani ten kto je blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom, alebo
spolupracovníkom účastníka.
(4) Členovia poroty sú riadni a náhradníci. Porota má nepárny počet, najmenej päť,
riadnych členov. Viac ako polovica členov poroty musí mať odbornú kvalifikáciu v predmete
súťaže; ak sa taká kvalifikácia vyžaduje aj od účastníkov súťaže, najmenej dve tretiny členov
poroty musia mať takú kvalifikáciu. Počet náhradníkov má byť úmerný počtu riadnych
členov, spravidla jeden náhradník na troch riadnych členov. Osoby závislé na vyhlasovateľovi
nesmú tvoriť väčšinu členov poroty.
(5) Na zasadnutiach poroty sa zúčastňujú všetci riadni členovia a všetci náhradníci; tí
majú poradný hlas. Ak je neprítomný riadny člen poroty, stáva sa náhradník riadnym členom
s rozhodujúcim hlasom. Porotcu nezávislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť len náhradník
nezávislý na vyhlasovateľovi.
(6) Porota môže v súlade so súťažnými podmienkami na špecifické odborné posúdenie
jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov prizvať experta poroty. Zúčastňuje sa
rokovania poroty s poradným hlasom a svoje stanovisko má právo písomne uviesť do
zápisnice z rokovania poroty. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie
na každý predložený návrh v súťaži pred hodnotiacim zasadnutím poroty.
(7) Činnosť členov poroty ako aj expertov poroty je honorovaná na základe vzájomnej
dohody s vyhlasovateľom.
Článok 9
Pomocné orgány poroty
(1) Pomocné orgány poroty vymenúva vyhlasovateľ. Pomocné orgány poroty sú
a) sekretár súťaže (ďalej len „sekretár“),
b) overovateľ návrhov (ďalej len „overovateľ“).

a)

(2) Sekretár
zabezpečuje sprístupňovanie súťažných podmienok a pomôcok,
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b) zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom,
c) preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie,
d) označuje návrhy poradovým číslom alebo iným kódom podľa dohody s porotou
a súťažných podmienok,
e) vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, s uvedením dátumu
a hodiny prevzatia, a uschováva ich do zasadnutia poroty,
f) vyhotovuje zápisnice z rokovaní poroty a
g) robí ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa pokynov predsedu poroty.
(3) Overovateľ overuje, či podané návrhy spĺňajú po formálnej stránke požiadavky
podľa súťažných podmienok a kontroluje uchádzačmi predložené doklady požadované
súťažnými podmienkami, pričom dbá na zachovanie anonymity návrhov. O overení podľa
predchádzajúcej vety spracuje záznam, ktorý je prílohou zápisnice z hodnotiaceho rokovania
poroty.
(4) V prípade zložitejších súťaží a ak tak dovolia súťažné podmienky, môže si
overovateľ prizvať jednu až štyri osoby na overovanie návrhov podľa odseku 3 ako
pomocných overovateľov. Tieto sú do vyhlásenia výsledkov súťaže viazané rovnakou
mlčanlivosťou ako overovateľ návrhov. Záznam o overení podľa odseku 3 podpisujú aj
pomocní overovatelia.
(5) Sekretárom a overovateľom nesmie byť účastník, ani ten, kto sa podieľal na návrhu.
Pomocné orgány poroty nemôžu byť členmi poroty.
(6) Činnosť pomocných orgánov poroty je honorovaná na základe vzájomnej dohody
s vyhlasovateľom súťaže.
Článok 10
Úvodné zasadnutie poroty
(1) Vyhlasovateľ zvolá ešte pred vyhlásením súťaže vymenovaných riadnych členov,
náhradníkov a pomocné orgány poroty na úvodné zasadnutie.
(2) Na úvodnom zasadnutí poroty sa jej členovia
a) písomne zaviažu na účasť na práci poroty,
b) zvolia z vlastných radov predsedu poroty, prípadne aj jedného alebo dvoch podpredsedov
poroty,
c) odsúhlasia konečné znenie súťažných podmienok a
d) určia podrobnosti činnosti overovateľa.
(3) Ak sa člen súťažnej poroty nemôže zúčastniť na úvodnom zasadnutí, môže sa
k súťažným podmienkam, k voľbe predsedu poroty a k záväzkom účasti na práci poroty
vyjadriť písomne sekretárovi súťaže.
(4) Porota je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci riadni členovia alebo namiesto
chýbajúcich riadnych členov náhradníci. Porota sa uznáša jednoduchou väčšinou.
(5) Na úvodnom zasadnutí poroty podpíšu všetci členovia poroty a jej pomocné orgány
čestné vyhlásenie, že nebudú sprístupňovať informácie o návrhoch počas ich vyhodnocovania
až do verejného vyhlásenia výsledku súťaže vyhlasovateľom.
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(6) Z úvodného zasadnutia poroty sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní
členovia poroty a jej pomocné orgány. Prílohou zápisnice sú doklady podľa odseku 2 písm. a)
a odseku 3.
Článok 11
Hodnotiace zasadnutie poroty
(1) Najneskôr do siedmich dní odo dňa, ktorým uplynula lehota na podávanie návrhov,
sekretár po dohode s predsedom poroty zvolá hodnotiace zasadnutie poroty. Dovtedy musia
byť návrhy overené overovateľom. Táto lehota môže byť v súťažných podmienkach
stanovená najviac na štrnásť dní v prípade odborného posudzovania expertom poroty.
(2) Na prvom zasadnutí poroty po podaní návrhov si predseda poroty vyžiada od
všetkých členov poroty, písomné čestné vyhlásenie, že budú svoju funkciu vykonávať
nestranne a že nie sú osobami uvedenými v článku 9 ods. 3 a že poznajú súťažné podmienky.
(3) Do hodnotenia môžu byť zaradené len tie návrhy, ktoré sú uvedené v zozname
podaných návrhov a ktorých úplnosť po formálnej stránke overil overovateľ návrhov. Porota
vylúči na základe písomnej správy overovateľa zo súťaže návrhy, ktoré nesplnili požiadavky
podľa súťažných podmienok, najmä ak
a) nevyhoveli požiadavkám na formu a vecný rozsah,
b) nemajú požadované časti alebo nie sú spracované s požadovanou podrobnosťou,
c) neboli podané v lehote alebo na určené miesto,
d) sa porušila anonymita účastníka,
e) účastník nepredložil doklady podľa súťažných podmienok.
(4) Porota vyhodnocuje návrhy výlučne podľa kritérií uvedených v súťažných
podmienkach.
(5) Porota na základe vyhodnotenia návrhov určí poradie návrhov a rozhodne o určení
cien a odmien. Ak sú z hľadiska kritérií a predmetu súťaže rovnocenné dva návrhy alebo
viacero návrhov, môže ich ohodnotiť rovnakou cenou alebo odmenou. Ak tak urobí pri prvej
cene, a tým neurčí jedného víťaza súťaže ani poradie, odporučí vyhlasovateľovi ďalšie
využitie všetkých víťazných návrhov.
(6) Priebeh zasadnutí sa zaznamenáva v zápisnici, vrátane stanovísk členov poroty
a iných údajov a príloh, ktoré členovia poroty považujú za dôležité na zabezpečenie
regulárnosti a nediskriminačného priebehu súťaže. Člen poroty má právo uviesť do zápisnice
svoj názor, ak je odlišný od väčšinového názoru, uviesť dôvody svojho hlasovania
a nepodpísať zápisnicu.
(7) Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty po podaní návrhov obsahuje:
a) označenie názvu a druhu súťaže,
b) zoznam prítomných členov poroty, pomocných orgánov poroty a prizvaných expertov; ak
na rozhodovanie pristupuje náhradník poroty, uvedie sa čas kedy sa náhradník stal
riadnym členom,
c) záznam z priebehu rokovania poroty vrátane postupu hodnotenia návrhov,
d) poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach,
e) udelenie cien a odmien podľa súťažných podmienok,
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f) podľa rozhodnutia poroty odporúčania poroty vyhlasovateľovi,
g) zoznam účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na ich predkladanie,
h) zoznam účastníkov, ktorých návrhy boli vylúčené zo súťaže, s uvedením dôvodu
vylúčenia,
i) podpisy všetkých prítomných členov poroty, expertov poroty a pomocných orgánov
poroty.
(8) Prílohami zápisnice sú:
a) prezenčná listina,
b) písomné čestné vyhlásenia podľa odseku 2,
c) iné prílohy podľa rozhodnutia poroty a podľa práv jej členov, napríklad odborné
posúdenia expertov poroty.
(9) Kópia zápisnice sa doručuje všetkým hodnoteným účastníkom. Účastníkovi,
ktorého návrh porota vylúči z hodnotenia, oznámi vyhlasovateľ túto skutočnosť spolu
s dôvodmi vylúčenia návrhu.
Článok 12
Výsledok súťaže
(1) Ak nie je v súťažných podmienkach uvedené inak, je záver poroty záväzný pre
vyhlasovateľa, účastníkov a členov poroty.
(2) Vyhlasovateľ najneskôr do piatich dní od rozhodnutia poroty, písomne oznámi
účastníkovi na spiatočnú adresu uvedenú v návrhu výsledok súťaže a priloží kópiu zápisnice
poroty s prílohami.
(3) Proti výsledku súťaže môže účastník podať námietku spôsobom, ktorý vyhlasovateľ
uvedie v súťažných podmienkach a v oznámení o výsledku súťaže.
(4) Súťažiaci v lehote stanovenej súťažnými podmienkami alebo v oznámení
o výsledku súťaže má právo oznámiť vyhlasovateľovi, či súhlasí so zverejnením výsledku
súťaže a súťažného návrhu pod svojim menom.
(5) Vyhlasovateľ zverejní výsledok súťaže rovnakým spôsobom, ako jej vyhlásenie.
Zverejnenie výsledku súťaže vykoná vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však
do dvadsaťjeden dní od rozhodnutia poroty. V tomto termíne tiež doručí komore kópiu
verejného oznámenia o výsledku súťaže.
(6) Zverejnenie súťažných návrhov vykoná vyhlasovateľ na mieste a v termíne podľa
svojho záväzku v súťažných podmienkach. Spravidla do jedného mesiaca po skončení súťaže
vyhlasovateľ usporiada výstavu, na ktorej vystaví všetky návrhy, ktoré hodnotila porota.
(7) Komora s vyhlasovateľom dohodne zverejnenie súťažných návrhov podľa článku 5
ods. 11 na svojom webovom sídle.
Článok 13
Ceny a odmeny
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(1) Cena sa spravidla udeľuje súťažným návrhom, ktoré sa v súťaži umiestnia na
prvom až treťom mieste. Okrem cien je možné udeliť aj odmeny. Ak tak určia súťažné
podmienky, môže porota niektoré ceny alebo odmeny neudeliť alebo udeliť inak ako bolo
uvedené v súťažných podmienkach, toto svoje rozhodnutie musí odôvodniť v zápisnici.
(2) Za primeranú celkovú sumu určenú na ceny a odmeny v súťaži sa považuje 0,5 až
2,0 % z predpokladanej hodnoty predmetu súťaže. Pri urbanistických súťažiach sa celková
suma určená na ceny a odmeny určí s prihliadnutím na význam a rozsah predmetu súťaže.
Celková suma musí byť primeraná náročnosti spracovania návrhov.
(3) Suma určená na druhú cenu by mala byť v rozsahu do 60,0 % a tretia cena
v rozsahu do 40,0 % sumy určenej na prvú cenu.
(4) Celková suma určená na všetky odmeny by nemala byť vyššia, než je suma určená
na prvú cenu, pričom najvyššia odmena by nemala prekročiť 80,0 % sumy určenej na tretiu
cenu.
(5) Režijná odmena návrhu sa určí primerane k požadovanej podrobnosti návrhu,
rozsahu jeho spracovania, časovej náročnosti na potrebné výkony a k nákladom spojených
s vyhotovením súťažného návrhu. Ak súťažné podmienky neurčia inak, rovnaká režijná
odmena sa priznáva každému súťažnému návrhu, ktorý splnil súťažné podmienky.
Článok 14
Lehoty súťaže

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) Lehotami v súťaži sú najmä
lehota na prevzatie súťažných podmienok a pomôcok,
lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok,
lehota na predkladanie súťažných návrhov,
lehota na overenie súťažných návrhov a termín hodnotiaceho zasadnutia poroty podľa
článku 11 ods. 1,
lehota na zverejnenie výsledkov súťaže,
lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom,
lehota na prípadné zverejnenie súťažných návrhov,
lehota na vrátenie neocenených a neodmenených návrhov účastníkom.

(2) Lehoty a termíny v súťaži, ktoré neupravuje priamo osobitný predpis alebo tento
súťažný poriadok, musia byť stanovené tak, aby poskytovali primeraný čas na každú etapu
súťaže, najmä na prevzatie súťažných podmienok a súťažných pomôcok, tvorivé riešenie
predmetu súťaže a spracovanie súťažných návrhov, a dôkladné hodnotenie návrhov porotou.
(3) Lehoty súťaže schvaľuje porota na úvodnom zasadnutí v rámci súťažných
podmienok.
Článok 15
Zrušenie súťaže
(1)
6)

Vyhlasovateľ môže zrušiť vyhlásenú súťaž len zo závažných dôvodov.6)

Napr. § 849 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
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(2) Vyhlasovateľ je povinný primerane odškodniť účastníkov, ktorí pred zrušením
súťaže prevažne alebo sčasti splnili súťažné podmienky.
(3) V oznámení o zrušení súťaže vyhlasovateľ uvedie vlastné identifikačné údaje, údaje
o súťaži, dôvod zrušenia súťaže a rozsah odškodnenia účastníkov a podmienky jeho
uplatnenia. Oznámenie o zrušení súťaže urobí rovnakým alebo rovnako účinným spôsobom,
akým súťaž vyhlásil.
Článok 16
Vlastníctvo návrhov
Návrhy, za ktoré bola udelená a vyplatená cena, odmena a režijná odmena, sú
vlastníctvom vyhlasovateľa. Ostatné návrhy vyhlasovateľ vráti účastníkom na adresu uvedenú
v návrhu.
Článok 17
Autorské práva
(1) Návrhy obsahujúce architektonické dielo7) sú predmetom autorského práva.
Nakladať s návrhom počas súťaže a použiť ho po jej skončení možno len so súhlasom
autora.8)
(2)

S vlastníctvom návrhu neprechádza autorské právo na vyhlasovateľa.
TRETIA ČASŤ
OVEROVANIE
Článok 18
Rozsah overovania

(1) Komora overuje9) návrh súťažných podmienok tých súťaží, ktoré umožňujú účasť
architektov.
(2) Komora neoveruje súťaže podľa článku 4 ods. 3 písm. c), ale môže sa k nim na
žiadosť vyhlasovateľa alebo účastníka písomne vyjadriť.
(3) Komora neoveruje súťažné pomôcky a odborné požiadavky na riešenie predmetu
súťaže, k týmto sa vyjadruje odporúčaniami.
Článok 19
Postup overovania
(1) Komora overuje návrh súťažných podmienok na základe písomnej žiadosti
vyhlasovateľa o overovanie (ďalej len „žiadosť“).
(2)
7)
8)
9)

Žiadosť obsahuje

§ 3 ods. 6 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
§ 13 zákona č. 185/2015 Z. z.
§ 24 ods. 2 písm. j) zákona č. 138/1992 Zb.
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a) identifikačné údaje vyhlasovateľa,
b) údaje o osobe poverenej kontaktom s komorou pri overovaní,
c) dátum predpokladaného zverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže.
(3)
forme.
(4)

Prílohou žiadosti je návrh súťažných podmienok10) v listinnej forme a v digitálnej
Za overovanie sa platí úhrada určená vnútorným predpisom komory.

(5) Ak žiadosť nemá náležitosti podľa odsekov 2 a 3, alebo nebola zaplatená úhrada
podľa odseku 4, komora vyzve vyhlasovateľa na odstránenie nedostatku a určí mu primeranú
lehotu s upozornením, že ak nedostatok nebude v určenej lehote odstránený, nebude overovať
návrh súťažných podmienok.
(6) Ak s vyhlasovateľom nebolo dohodnuté inak, na overovanie je ustanovená lehota
dva týždne od doručenia žiadosti bez nedostatkov komore a ak ide o obzvlášť rozsiahle alebo
komplikované súťažné podmienky s veľkým množstvom príloh, je táto lehota tri týždne.
(7) V lehote podľa odseku 6 komora buď overí návrh súťažných podmienok
s prípadnými pripomienkami, alebo overovanie preruší a oznámi vyhlasovateľovi, že návrh
súťažných podmienok má vážne nedostatky a vyzve ho, aby ich v určenej lehote odstránil
a predložil upravený návrh súťažných podmienok; na predloženie upraveného návrhu
súťažných podmienok sa nevzťahujú odseky 1 až 4.
(8) Výsledkom overovania je osvedčenie komory. Osvedčenie komory podpisuje ten,
kto za komoru overil súťažné podmienky a predseda komory.
(9) Údaj o overení súťažných podmienok komorou sa uvádza v súťažných
podmienkach.10) Osvedčenie komory je súčasťou dokumentácie o súťaži.
(10) Overenie alebo neoverenie návrhu súťažných podmienok komora zverejní na
svojom webovom sídle a v Informáciách SKA.
(11) Súčasne s overením súťažných podmienok dohodne komora s vyhlasovateľom
podmienky zverejnenia súťažných návrhov na internetovej stránke komory.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 20
Zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok
(1) Komora vedie stály zoznam porotcov a spracovateľov súťažných podmienok,
z ktorého prednostne ponúka vyhlasovateľom na ich žiadosť návrhy na spracovateľov
súťažných podmienok a na členov porôt.

a)
10)

(2) Do zoznamu sa na základe žiadosti zapíše každý, kto
je architektom a od jeho zapísania do zoznamu architektov uplynulo viac ako päť rokov,
§ 123 zákona č. 343/2015 Z. z.
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b) absolvoval školenie porotcov a spracovateľov súťažných podmienok organizované
komorou,
c) súhlasil so zapísaním do zoznamu.
(3) Člen poroty, ktorý je členom komory, je povinný na vyžiadanie orgánov komory
predložiť informáciu o priebehu rokovania poroty.
Článok 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov z 11. marca 2015.
Článok 22
Účinnosť
Tento súťažný poriadok nadobúda účinnosť 18. apríla 2016.

Riaditeľka úradu:
JUDr. Viera Hanuláková, v.r.

Predseda:
Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r.
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