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Prínos architektonických súťaží pre investorov

Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) v spolupráci so Slovenskou komorou architektov (SKA)
rozprúdil diskusiu o prínose architektonických súťaží pre investorov. Prvý seminár sa uskutočnil
27. februára 2012 v Reset Cafe v Digital Parku v Bratislave. Organizátori do diskusie prizvali aj
Lic. d.g. d’ing. Commércial Martina Pongratza z rakúskej spoločnosti M.O.O.CON, ktorý
informoval o skúsenostiach našich susedov s vyhlasovaním súťaží a ich význame pre
investorov. Spoločnosť M.O.O.CON sa orientuje na strategické poradenstvo a realizáciu
odborných posudkov. Martin Pongratz, ktorý bol konzultantom vo viacerých významných
medzinárodných projektoch (v Bratislave napríklad budovy e.on/ ZSE, Tatra banky alebo Prvej
Stavebnej Sporiteľne), priblížil tému verejných súťaží v Rakúsku. Prínosom podobných
spoločností ako je M.O.O.CON vo verejných architektonických súťažiach je najmä poradenská
činnosť nielen pri organizačnej príprave súťaží, ale predovšetkým v oblasti špecifikácie zadaní.

Situáciu vo vypisovaní architektonických súťaží na Slovensku o ich hlavnom prínose predstavil
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., predseda Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA.
„Súčasný stav vo vypisovaní súťaží návrhov u nás, najmä vo verejnom sektore, je nelichotivý.
Seminár je určený najmä investorom a potenciálnym vyhlasovateľom za účelom objasnenia
spoločenského, kultúrneho ale aj ekonomického významu súťaží. Tým chceme aj podnietiť
záujem investorov o vypisovanie súťaží“, povedal B.Kováč.

„Diskusiou chceme vyvolať záujem investorov o transparentné architektonické súťaže na
Slovensku. Budeme radi, ak povedú aj k pozitívnym legislatívnym zmenám“, dodal Ing. arch.
Roman Talaš, predseda IUR.

Ďalší seminár na tému verejných architektonických súťaží sa uskutoční
v Košiciach.

-e-

v máji 2012

O IUR:
Inštitút urbánneho rozvoja (IUR) je nezisková organizácia, ktorá združuje profesie pôsobiace v oblasti
urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Inštitút vznikol v apríli 2010 a sídli v Bratislave. Členmi IUR sú
architekti, inžinieri, projektanti, stavebné firmy, developeri, ako aj predstavitelia finančných inštitúcií,
marketingoví odborníci, právnici, realitné kancelárie a správcovia nehnuteľností. Cieľom IUR je vyvážený
a dobre naplánovaný rozvoj miest a obcí, podpora ústretovej a efektívnej stavebnej činnosti, kvalitný
rezidenčný, komerčný a priemyselný development. IUR má ambíciu podávať konkrétne návrhy na
zlepšenie podnikateľského prostredia, zabezpečovať profesionálny rozvoj svojich členov a sprostredkovať
ich odborné skúsenosti pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami a širokou
verejnosťou. Viac informácií na www.iur.sk.
O SKA:
Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so
sídlom v Bratislave, ktorá bola zriadená 1. júna 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z
vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Slovenská komora architektov je príslušným orgánom (competent
authority) na výkon smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných
kvalifikácií v Slovenskej republike pre povolania Architekt a Krajinný architekt. Je členom Architektonickej
rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA. Viac informácií o úlohách
a aktivitách Slovenskej komory architektov nájdete na www.komarch.sk.
O M.O.O.CON:
Sila M.O.O.CON-u spočíva v strategickom poradenstve a realizácii odborných posudkov. Spoločnosť
poskytuje trvalo udržateľné, ekonomické, efektívne stavebné riešenia, plus organizačný rast, ktoré sú
základom požiadaviek klienta. Stará sa o podniky, tvorcov projektov, investorov a prevádzkovateľov
počas celej fázy životného cyklu nehnuteľností. Prostredníctvom ich
strategického plánovania
a obchodných skúseností sa výrazne odlišuje od ostatných na trhu. Ich
kombinácia odborného
poradenstva, hlbokej znalosti procesov, dlhodobých skúseností a vysoký výkon riadenia projektov robia
MOOCON
jedinečnou a silnou spoločnosťou. Svojim klientom garantuje jednoduchý a profesionálny
prechod do najvyššej úrovne hospodárnosti a efektívnosti.

