
 

Zápisnica zo zasadnu.a poroty architektonickej súťaže 
„ Komplexná obnova Forgáčovho paláca – sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice 

v Košiciach „ 

vyhlásená v EU vestníku č.  2022/S 042 - 109768 dňa 1.3.2022 a vo Vestníku VO  č. 60/2022  
pod značkou 15360 – MNA  dňa  2.3.2022, 

na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a rozdelení cien a odmien podľa  Súťažného 
poriadku Slovenskej komory architektov z 13. apríla 2016 v znení zmien k dátumu konania 
zasadnuVa poroty. 

IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA 

Názov vyhlasovateľa:  Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Sídlo:    Hlavná 10 , 042 30 Košice 
Krajina:    Slovenská republika  
IČO:    00164674 
Web adresa (URL):   hdps:// www.svkk.sk/ 

KONTAKTNÉ MIESTO 

Organizácia:   Štátna vedecká knižnica v Košiciach - sekretariát 
Adresa:                           Hlavná 10, 042 30 Košice 
tel. č.:                              +421 918 248 121 
email:                              sekretariat@svkk.sk 

KONTAKT NA SPRACOVATEĽA SÚŤAŽE 

Názov spracovateľa:   DOXA architekV  s.r.o. 
Sekretár súťaže:   Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD. 
Tel:    +421 948 400 135 

ZASADNUTIE POROTY SA USKUTOČNILO: 

12. júla 2022, 09.30 hod - 17.00 hod v Košiciach  

http://www.svkk.sk/
mailto:sekretariat@svkk.sk


ČLENOVIA POROTY: 

-       Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, autorizovaný architekt ČKA, predseda poroty - 
nezávislý od vyhlasovateľa 

-       Ing. arch. Štefan Polakovič, autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa  

-       Ing. arch. Mar.n Skoček, autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa 

-       PhDr. Darina Kožuchová, riaditeľka ŠVK v Košiciach, závislá od vyhlasovateľa 

-       Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., poradca ministerky kultúry, InšVtút 
kultúrnej poliVky, závislý od vyhlasovateľa 

  

NÁHRADNÍCI 
-       Ing. arch. Branislav Ivan, autorizovaný architekt SKA, nezávislý od vyhlasovateľa  
-       PhDr. Daniela Džuganová, riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach, závislá 

od vyhlasovateľa 

Prítomní:    

Prof. Ing. arch.  Zděnek  Fránek  - predseda poroty 

Ing. arch. Štefan Polakovič – člen poroty 

Ing. arch. MarVn Skoček – člen poroty 

PhDr. Darina Kožuchová – člen poroty 

Ing. Mgr. Andrej Svorenčík M.S., PhD – člen poroty 

Prítomní náhradníci: PhDr. Daniela Džuganová                             

Prítomní za pomocné orgány súťaže:  Ing. arch. Tomáš Boroš – sekretár súťaže 

Overovateľ súťaže: Ing. arch. Tomáš Boroš, Ing. Katarína Tacheová, Ing. Gabriela 
Pelikánová 



PRIEBEH ZASADNUTIA POROTY: 

• Otvorenie zasadnuVa poroty ( PhDr. Darina Kožuchová, riaditeľka ŠVK v Košiciach ) 

• Podpisovanie prezenčnej lisVny a čestného prehlásenia 

• Správa overovateľa  ( Ing. arch.Tomáš Boroš, ArtD., overovateľ/sekretár súťaže) 

Overovatelia súťažných podmienok  v súlade so ZVO overili súlad 5 doručených súťažných 
návrhov s vyhlásenými podmienkami účasV a požiadavkami vyhlasovateľa  vyhlásenej  
architektonickej súťaže návrhov. Z výsledkom vyhodnotenia splnenia podmienok účasV  
verejného obstarávateľa oboznámil Ing. arch. Tomáš Boroš  členov poroty prostredníctvom 
zápisu z overenia predložených návrhov v rozsahu číslo návrhu, termíny doručenia, splnenie 
podmienok (viď príloha „Zápis z vyhodnotenia splnenia podmienok účasV“).  

Porota vyhodnocovala predložené návrhy podľa kritéria uvedeného v súťažných 
podmienkach, ktorým bolo : „Kvalita architektonického riešenia“, ktorá zahŕňa 
  pamiatkové, funkčné a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť 
návrhu“.   

Členovia poroty najprv individuálne preskúmali predložené návrhy a následne o nich 
spoločne diskutovali. Po dlhej diskusií porota jednohlasne rozhodla, že návrh č. 2 a návrh č. 3 
skončia na zdieľanom 4.-5. mieste. 

Ste za to aby sa návrh č.2 a návrh č.3 umiestnil na zdieľanom 4.-5. mieste? 

ZA:5   PROTI: 0   ZDRŽALO SA: 0 

Po obednej prestávke porota diskutovala o poradí návrhov na prvých troch miestach. Po dlhej 
diskusií prišlo k hlasovaniu o treťom mieste. 

Ste za to aby sa návrh č. 4 umiestnil na 3. mieste? 

ZA:5   PROTI: 0   ZDRŽALO SA: 0 

Ďalšie kolo spoločného štúdia návrhov a diskusií dospelo až k hlasovaniu o 1. a 2. mieste.  

Ste za to aby sa návrh č. 5 umiestnil na 1. mieste a návrh č. 1 na 2. mieste? 

ZA: 4   PROTI: 1   ZDRŽALO SA: 0 



Výsledky Súťaže: 

Poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach a podľa rozhodnuVa 
poroty: 

1. miesto: návrh č. 5, cena: 8 000 € 

2. miesto: návrh č. 1, cena: 5 000 € 

3. miesto: Návrh č. 4, cena: 3 000 € 

4.-5. miesto : Návrhy č. 2 a 3 

Po hlasovaní poroty o víťaznom návrhu prišlo k otváraniu obálok s idenVfikačnými údajmi 
jednotlivých účastníkov. 

Zoznam účastníkov: 

Návrh č.1:  
Obchodné meno: ATOMstudio s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania: Eisnerova 19, 84107 BraVslava 
IČO: 50 840 126 

Návrh č. 2:  
Obchodné meno: Ing. Arch. Zoran Trpčevski 
Sídlo/miesto podnikania: Zimná 1152/5, 04001 Košice 
IČO: 52 249 506 

Návrh č. 3:  
Obchodné meno: Ing. Arch. Lukáš Sečka, PhD. 
Sídlo/miesto podnikania: Sadová ulica 1022/10, 054 01 Levoča 
IČO: 43 315 551 

Návrh č. 4:  
Obchodné meno: Eastbrothers architects s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania: Tolstého 5, 811 06 BraVslava 
IČO: 47 612 908 

Návrh č. 5:  
Obchodné meno: GEOME3 s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania: Cabanova 6, 84102 Btarislava 
IČO: 46 847 880 



Komentáre poroty: 

1. miesto (návrh č. 5), účastník:  
Obchodné meno: GEOME3s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania: Cabanova 6, 84102 Btarislava 
IČO: 46 847 880 

Návrh č. 5 je najprijateľnejším, pretože predstavuje riešenie najviac zohľadňujúce svoj účel, 
ktorým je knižnica. Kniha v návrhu zohráva hlavnú úlohu.  

Porota ocenila veľmi pozi�vne riešenie vstupnej haly (pod kupolou), ktorú odporúča 
dôkladne odVeniť z jej rubovej strany. Ďalej je pozi�vne hodnotené dvojposchodové riešenie 
knižnice pod kupolou, otvorenie priestoru do zadnej záhrady a celkové dispozičné riešenie.  

Porota odporúča zastavať priestor ľavej časV záhrady (pri pohľade od námesVa) a to na celú 
výšku objektu.  

K zváženiu a prepracovaniu odporúčame priestor 2.NP nad kupolou. Umiestnenie sedenia 
a uloženie kníh nad kupolou nepovažujeme za reálne (aj zo staVckého hľadiska). Rovnako 
zastrešenie ETFE fóliou je nereálne z hľadiska prehrievania priestoru. 

Návrh je veľmi kulVvovaný a preto ho odporúčame k realizácii.  

2. miesto (Návrh č. 1), účastník: 
Obchodné meno: ATOMstudio s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania: Eisnerova 19, 84107 BraVslava 
IČO: 50 840 126 

Porota kladne hodno� čistý architektonicky a graficky jazyk návrhu. Pozi�vne vníma 
ponechanie strešnej roviny v exteriéri. Ako problemaVcky vidí práve ústredný mo�v celého 
návrhu vo vzťahu k funkčnosV knižnice ako takej a funkčno-prevádzkové väzby jednotlivých 
priestorov.  

3. miesto (Návrh č. 4), účastník:  
Obchodné meno: Eastbtothers architects s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania: Tolstého 5, 811 06 BraVslava 
IČO: 47 612 908 

Návrh architektov Eastbrothers architects s.r.o. porota vyhodnoVla ako preverenie istých 
možnos� riešenia. To vychádza z akceptácie dvorany ako centrálneho priestoru celej 
dispozície. Slúži ako ústredný, zhromažďovací - rozptylový uzol, inak logicky / smerom k 



ostatnému prostrediu / rozdelenej dispozície. Porota pozi�vne hodnoVla dvorovú prístavbu k 
základnej, historickej hmote v mieste dnes existujúcej garáže – skladu.  
      Návrh je usporiadaný vlastnou logikou, bez rešpektovania zadania, nepochopenia potreby 
zachovania pamiatkovo chránených otvorov a necitlivo narába s presunom pamiatkovo 
chránenej kupoly. Tá má dnes svoje logické nielen pozičné, ale aj priestorové umiestnenie, 
ako ústredný moment celkového usporiadania práve na svojom pôvodnom mieste. Hlavné 
modo celkového riešenia tak, vo finále zhmotňuje nové, objemové usporiadanie  a robí ho z 
pamiatkového, ale aj hmotovo – architektonického,  ako neakceptovateľným.  

Podpisy členov poroty: 

-       Prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek   __________________________ 

-       Ing. arch. Štefan Polakovič   __________________________ 

-       Ing. arch. Mar.n Skoček   __________________________ 

-       PhDr. Darina Kožuchová   __________________________ 

-       Ing. Mgr. Andrej Svorenčík   __________________________ 

Náhradníci: 

-       Ing. arch. Branislav Ivan   __________________________ 

-       PhDr. Daniela Džuganová   __________________________ 

Zapísal: Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.  ___________________________ 
V Košiciach, 29.7.2022 

Prílohy:  

1. Správa overovateľa 
2. Písomné čestné vyhlásenie poroty a náhradníkov poroty 


