Zápisnica zo zasadnutia poroty
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SÚŤAŽ NÁVRHOV
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Zápisnica zo zasadnutia poroty, na ktorom sa rozhodlo
o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien.
a)

Označenie názvu a druhu súťaže:
VEREJNÁ ANONYMNÁ ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ

SÚŤAŽ NÁVRHOV
„Bratislava-Južné predmestie a staromestské nábrežie“
b) Postup súťaže je realizovaný v zmysle § 119 - § 125 (Súťaž návrhov) Zákona o verejnom
obstarávaní ako architektonická súťaž pre neobmedzený počet účastníkov. Súťaž je tiež
realizovaná v súlade so Súťažným poriadkom SKA, s prihliadnutím k ustanoveniam Zákona
o autorizovaných architektoch, zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „Autorský
zákon“), zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
(ďalej len „Stavebný zákon“), ako aj v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi
uvedenými v týchto súťažných podmienkach.
c) Podľa predmetu súťaže v zmysle Článku 4 ods. 1 písm. e) Súťažného poriadku SKA
a § 1 ods. 3 písm. f) Vyhlášky sa súťaž vyhlasuje ako kombinovaná: architektonicko-urbanistická.
d) Podľa účelu súťaže v zmysle Článku 4 ods. 2 písm. b) Súťažného poriadku SKA a § 1 ods. 1
písm. b) Vyhlášky sa súťaž vyhlasuje ako ideová.
e) Podľa okruhu účastníkov v zmysle Článku 4 ods. 3 písm. a) Súťažného poriadku SKA a § 1 ods.
2 písm. a) Vyhlášky sa súťaž vyhlasuje ako verejná, vyhlásená pre neobmedzený počet
anonymných účastníkov.
f) Podľa počtu (súťažných) kôl v zmysle Článku 4 ods. 4 písm. a) Súťažného poriadku SKA a § 1
ods. 4 písm. a) Vyhlášky sa súťaž vyhlasuje ako jednokolová, resp. jednoetapová súťaž.
g) Podľa predpokladanej hodnoty zákazky: zákazka s nízkou hodnotou realizovaná nadlimitným
postupom

h) Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 71220000-6 Návrhárske a architektonické služby
i)

Zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty
Predseda poroty:
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Členovia poroty:
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
Ing. arch. Ľubomír Boháč,
RNDr. Damas Gruska, PhD.
Ing. arch. Peter Beňuška
Ing. arch. Ingrid Konrad,
Ing. Alena Palková,
Ing. arch. Pavol Paňák,
Ing. Eva Wernerová
Náhradní členovia poroty:
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.,
Ing. arch. Mária Klaučová,
Ing. Martina Majorošová, PhD.,
Sekretár súťaže
Ing. Erik Zagyi
Overovateľ súťaže
Ing. Dagmar Haraštová

j)

Priebeh hodnotenia poroty:
Na začiatku zasadnutia poroty boli sekretárom poroty predstavení jednotliví členovia poroty
a náhradníci poroty. Miesto pani starostky Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej bola za riadneho člena
poroty určená náhradníčka poroty Ing. Martina Majorošová, PhD.
Členovia poroty boli informovaní, že boli predložené 3 súťažné návrhy.
Pred zasadnutím poroty overovateľ poroty overil formálnu úplnosť predložených súťažných
návrhov a zistil, že všetky predložené súťažné návrhy spĺňajú požiadavky formálnej úplnosti.

Následne všetci členovia poroty pristúpili k samotnému hodnoteniu predložených návrhov.
Každý člen poroty pridelil bodové hodnotenia jednotlivým súťažným návrhom v súlade
s kritériami na hodnotenie návrhov zverejnenými v Oznámení o súťaži návrhov a v Súťažných
podmienkach.
Výsledný počet bodov pre súťažný návrh v rámci hodnotenia sa získal sčítaním bodov od
jednotlivých členov poroty. Najlepší súťažný návrh je ten, ktorý získal najväčší počet bodov.
k)

Poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach
Poradie

l)

Počet bodov

Číslo súťažného návrhu

1

638

2

2

371

3

3

209

1

Zoznam účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na ich predkladanie
Súťažný
návrh č.1

Bc. Vladimír Bezchleba, Radarová 8, 821 02, Bratislava

Súťažný
návrh č.2

Ing. arch. Patrik Domanický, Rozkvet 2039/77, 017 01, Považská Bystrica

Súťažný
návrh č.3

Ing. arch. Máté Asbóth, Moča 488, 946 37, Moča

m)

Zoznam účastníkov, ktorých návrhy boli vylúčené zo súťaže, s uvedením dôvodu
vylúčenia: Nebol vylúčený žiadny súťažný návrh

n)

Udelenie cien a odmien podľa súťažných podmienok
Porota udelila účastníkom ceny nasledovne:
1. cena vo výške 11.000 EUR, je udelená súťažnému návrhu číslo 2 účastníkovi
Ing. arch. Patrik Domanický, Rozkvet 2039/77, 017 01, Považská Bystrica
2. cena vo výške 7.000 EUR, nie je udelená.
3. cena vo výške 4.000 EUR, je udelená súťažnému návrhu číslo 3 účastníkovi
Ing. arch. Máté Asbóth, Moča 488, 946 37, Moča

o)

Záver
Súťažný návrh č.1
Súťažný návrh vo veľmi malej miere reagoval na Súťažné podmienky a nepriniesol skoro
žiadne invenčné nápady. Zobojsmernenie električkovej trate okolo Reduty sa javí ako nešťastné
nakoľko je navrhnuté v trase pešieho pohybu Staromestského Korza.
Ponechanie parkoviska na nábreží pri osobnom prístave je v rozpore s územným plánom mesta.

Sprístupnenie rieky formou terénnych stupňov v úseku pred parkom stojí za preverenie.
Pozitívom je návrh cyklistických trás v uličnom profile Vajanského a Fajnorovho nábrežia.
Na základe uvedených skutočností sa súťažná porota rozhodla tomuto súťažnému návrhu
neprideliť žiadnu cenu a ani odmenu.

Súťažný návrh č.2
Tento súťažný návrh najlepšie naplnil zadanie a očakávanie vyhlasovateľa súťaže. Kultivovanou
formou predstavuje reálnu budúcu podobu riešeného územia a ponecháva dostatok priestoru pre
detailnejšie rozpracovanie jednotlivých fragmentov územia pri zachovaní komplexnosti územia
ako funkčného celku. Súťažný návrh bude dobre slúžiť ku správnemu smerovaniu ďalších
stupňov územnoplánovacích dokumentácií (územný plán, plán zóny a podobne), ako aj
detailnejších častiach územia napríklad umelecko – architektonických súťažiach.
Za skvelé súťažná porota považuje prepojenie Starého Mesta voči línii nábrežia v rozhodujúcich
ťahoch obzvlášť vyústenia Štúrovho námestia vo veľkomestský priestor.
Pre ďalšie rozpracovanie tohto súťažného návrhu súťažná porota odporúča nasledovné:
•

Detailnejšie riešenie zelene. Dať zeleni väčší priestor v súvislosti s potrebami
a nutnosťami súčasného stavu environmentálneho uhla pohľadu,

•

Odporúča vybudovanie mobilných (nie stacionárnych) protipovodňových zábran
a odkryť tak pohľad z parteru ulice na teleso rieky,

•

Odporúča jednotlivé časti riešeného územia detailnejšie rozpracovať a preverovať
drobnými súťažami a spoluprácou so školami architektúry a podobne,

•

Premyslieť narušenie linearity nábrežia do organizačnej podoby,

•

Preveriť plochy pred Slovenskou národnou galériou do miesta s lepšou
komunikatívnosťou s veľkolepou architektúrou Slovenskej národnej galérie (lepšie
prepojiť verejné priestory),

•

Zvážiť viac priečnych prepojení so Starým Mestom,

•

Zvážiť redukciu frekventovanosti a štruktúru miestnej lodnej dopravy,

•

Preveriť návrhy drobnej architektúry a stavieb s atraktívnou architektúrou.

Na základe uvedených skutočností sa súťažná porota rozhodla tomuto súťažnému návrhu prideliť
prvú cenu vo výške 11 000 EUR.

Súťažný návrh č.3
Výtvarne ambiciózny návrh koncipuje nábrežie ako súvislý pruh priestranstiev, peších trás
a zelene. Jeho výrazovú jednotu v bohatom, až futuristickom dizajne je možné hodnotiť
pozitívne iba čiastočne. Svojou formálnou bohatosťou konkuruje obrazu jestvujúcej zástavby
nábrežia, ktorá ho vytyčuje.
Kladom riešenia je redukcia dopravných plôch nábrežia, riešenie cyklotrasy a zvýšenie podielu
zelene v území. Kľúčovým problémom návrhu je absencia reflexie dôležitých mestských
priečnych vyústení na nábrežnú hranu.

Ekologický aspekt je v návrhu výrazne prezentovaný a výtvarne interpretovaný. Vo svojich
lokálnych podrobnostiach ponúka bohatý zážitok, pravdepodobne za cenu čiastočnej straty
vzťahu na obklopujúci mestský kontext. Kvalitou návrhu je jeho grafická presvedčivosť.
Na základe uvedených skutočností sa súťažná porota rozhodla tomuto súťažnému návrhu
prideliť tretiu cenu vo výške 4 000 EUR.

p)

Všeobecné odporúčania súťažnej poroty
1. Navrhnúť opatrenia na ukľudnenie automobilovej dopravy na Rázusovom a Vajanského
nábreží,
2. Zníženie počtu jazdných pruhov na 1+1 a využitie 1+1 pruhu na cyklistickú trasu a na
pobytovú zeleň (zmena nivelety),
3. Pridanie prechodov pre peších a spomaľovacích nájazdov,
4. Požiadať Hlavné mesto Bratislava/ MIB o vypísanie dopravno-urbanistickej súťaže
a neskoršie vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie v širšom území vnútorného mesta
s cieľom vylúčiť tranzitnú dopravu z nábrežia,
5. Sfunkčnenie alebo nové využitie budovy osobného prístavu,
6. Zrušenie parkoviska autobusov a nájsť jeho nové využitie v súlade s územnoplánovacou
dokumentáciou,
7. Vypísať dielčie architektonicko-krajinárske súťaže na riešenie ťažiskových priestorov – Park
Bulharských partizánov, otvoreného bazénu pri Starom moste, Štúrovo námestie a pod..
8. Na základe výsledkov tejto súťaže návrhov zadať spracovanie územného plánu zóny,
9. Rešpektovať výhľady z Dunaja na budovy nábrežia a výhľadov z nábrežia na Dunaj tak, aby
ich vzrastlá zeleň neblokovala, ale rytmizovala,
10. Obmedziť resp. stanoviť možnosti kotvenia veľkých turistických lodí ako aj trvalého
kotvenia lodí v úseku Hotel Devín - Slovenská národná galéria – Osobný prístav,
11. Zadať spracovateľovi víťazného súťažného návrhu dopracovanie priestoru pred Slovenskou
národnou galériou a Námestia Ľ. Štúra.

q)

podpisy všetkých členov poroty, sekretára súťaže a overovateľa

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
.........................................................
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
.........................................................
Ing. arch. Ľubomír Boháč
.........................................................
RNDr. Damas Gruska, PhD.
.........................................................

Ing. arch. Peter Beňuška
.........................................................
Ing. arch. Ingrid Konrád
.........................................................
Ing. Alena Palková
.........................................................
Ing. arch. Pavol Paňák
.........................................................
Ing. Eva Wernerová
.........................................................

Náhradní členovia poroty:

Ing. Martina Majorošová, PhD.
.........................................................

Ing. arch. Mária Klaučová,
.........................................................

doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
.........................................................

Sekretár súťaže:
Ing. Erik Zagyi,

.........................................................

Overovateľ súťaže:
Ing. Dagmar Haraštová,

Bratislava 31.05.2022

.........................................................

