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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

MIB 04/2020 

Z Á P I S 

 
Z hodnotiaceho zasadnutia poroty 2. etapy súťaže 

„Predĺženie promenády na Železnej studničke“ 

 

pre zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a podľa uplatniteľných ustanovení 

Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov 

 

Odborný gestor:  Metropolitný inštitút Bratislavy - Sekcia súťaží 

Konzultant vo veci verejného obstarávania:  oddelenie verejného obstarávania magistrátu Hlavného 

mesta SR Bratislavy  

Stručný opis predmetu zákazky: 

„Vypracovanie architektonickej štúdie, ktorej predmetom bude riešenie úpravy cestnej komunikácie s 

chodníkom vedúcej od Železnej studničky (otočisko MHD pri bufete v kontajneri, resp. mieste bývalých 

Ferdinandových kúpeľov) po dolnú stanicu lanovky (resp. budovu reštaurácie Snežienka), ďalej riešenie 

architektonicko-krajinárskych objektov a úprav okolia dvoch rybníkov v tomto úseku, najmä riešenie 

prvkov drobnej architektúry, mobiliáru a verejného osvetlenia. Súčasťou zákazky je aj poskytnutie 

autorského dohľadu a licencie pre časť návrhu zaoberajúcu sa úpravami cestnej komunikácie tak, aby 

štúdia mohla slúžiť ako podklad pre obstaranie projektanta na spracovanie nadväzujúcich stupňov 

projektovej dokumentácie pre túto časť.“ 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb zadávaná v zmysle § 117 zákona: 69 000 € bez 

DPH.  

Kritérium na vyhodnotenie predkladaných dokladov 2.etapy súťaže: 

„Výsledkom druhej etapy bude zostavenie poradia predložených návrhov porotou. Návrhy sa budú 

posudzovať na základe kritéria „Komplexná architektonická kvalita (zahŕňa v sebe aj mieru 

splnenia zadania a ekonomickú a technickú realizovateľnosť)“. Spôsob uplatnenia kritéria: Porota 

väčšinovým hlasovaním pridelí každému návrhu poradie v hodnotení návrhov podľa hodnotenia návrhu 

vo vzťahu ku kritériu. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej miere spĺňa požiadavky kritéria 

na hodnotenie návrhov. Víťazným návrhom súťaže sa stane návrh, ktorý sa umiestni na prvom 

(najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.“ 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

 

Obsah predkladaných dokladov: 

Vyzvaní záujemcovia predložia návrhy podľa nasledujúcich požiadaviek vyhlasovateľa. 

Obsahové požiadavky na riešenie návrhu sú definované v prílohe č. 01. Súťažné zadanie. Dodržanie 

pokynov uvedených v prílohe č. 01 účastníkom v jeho návrhu nie je povinné. Ak v návrhu účastníka 

dôjde k výraznému odkloneniu sa od pokynov uvedených v Prílohe č. 1, odporúča vyhlasovateľ uviesť 

grafickú, či textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup. 

1. Spracovanie  

Súťažný návrh bude vyhotovený v rozsahu koncepčnej štúdie v rozsahu: 

- situácia riešeného územia v mierke 1:1000 

- pôdorys v mierke 1:200 vo všetkých vyznačených miestach v prílohe 2a  

- vizualizácie z ľudského horizontu  

- rezy v mierke 1:100 vo všetkých vyznačených miestach v prílohe 2a 

- je vítané predložiť architektonický detail ilustrujúci základne princípy riešenia   

- prípadne ďalšie grafické výstupy objasňujúce dôležité momenty návrhu v príslušnej mierke  

- odhad nákladov na realizáciu podľa súťažnej pomôcky 2e  

- identifikačné údaje uchádzača, informácia, kto je autorom koncepčnej štúdie 

Návrh sa bude odovzdávať elektronicky vo formáte .pdf na email administrátora verejného 

obstarávania. Bude pozostávať z grafickej časti (3 x formát 70 x150 cm s orientáciou na šírku) a z 

prezentácie. Vyhlasovateľ grafickú časť na svoje náklady vytlačí.  

 

Spôsob uskutočnenia predkladania dokladov pre 2.etapu súťaže: 

Lehota na predkladanie návrhov v 2. etape tejto súťaže uplynula dňa 17.4.2020 o 15:00 hod. 

miestneho času. Účastník predkladal súťažný návrh v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 

administrátora verejného obstarávateľa: katarina.mackova@mib.sk. Návrhy doručené po uplynutí 

lehoty na predkladanie dokladov neboli zaradené do vyhodnotenia. Návrhy boli prezentované 

prostredníctvom videokonferenčného hovoru, za účasti komisie a prezentujúceho uchádzača v rovnakej 

časovej výmere na uchádzača. Osobné prezentácie prebehli dňa 24.04.2020 od 09:00 hod. miestneho 

času.“ 

 

 

 

 

 

mailto:katarina.mackova@mib.sk
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

Zoznam predložených dokladov k 2. etape súťaže - dňa 17.04.2020 do 15:00 hod. 

Ň 

 

OVEROVANIE NÁVRHOV  
účastník č.1 
DOXA s.r.o.  

účastník č.2 
NEWGARDENDESIGN s.r.o.  

účastník č.3 WHAT 
ARCHITECTS s.r.o.  

čas odovzdania návrhov  17.4.2020,14:09  17.4.2020, 14:18  17.4.2020, 14:17  

čas odovzdania prezentácie  24.4.2020, 7:12  23.4.2020,  22:31   23.4.2020, 20:06  

situácia riešeného územia v mierke 
1:1000  

OK  OK  OK  

pôdorys v mierke 1:200 vo všetkých 
vyznačených miestach v prílohe 2a  

OK  OK  OK  

vizualizácie z ľudského horizontu  OK  OK  OK  

rezy v mierke 1:100 vo všetkých 
vyznačených miestach v prílohe 2a  

OK  OK  OK  

architektonický detail  OK  OK  OK  

iné grafické výstupy  OK  OK  OK  

odhad nákladov na realizáciu  OK  OK  OK  

identifikačné údaje, autorský kolektív  OK  OK  OK  

3postery  OK  2 postery  OK  
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

ZASADNUTIE POROTY 23.4.2020 
Overovanie súťažných návrhov 

miesto_ videohovor  

  

účastníci_  Porota:   

• Závislí na vyhlasovateľovi:  

    Michal Marcinov – predseda poroty  

Peter Netri  
 

• Nezávislí na vyhlasovateľovi:    

Ján Veisser  

Martin Frei  

Aleš Šedivec  

Náhradníci poroty:  

• Závislý na vyhlasovateľovi:  

    František Brliť   

• Nezávislý na vyhlasovateľovi:  

Benjamín Bradňanský  

  

▪ MIB:                    Peter Lényi   
 Marek Harčarík   

               Katarína Máčková – administrátorka verejného obstarávania  

Oddelenie verejného obstarávania: Ivan Pudiš   

Expert poroty – vyhotoviteľ expertných posudkov: Ján Kubovčák    

 

1. Posudky od KPÚ BA neposkytlo posudky k súťažným návrhom  

2. K diskusii bol prizvaný aj expert poroty rozpočtár pán Ing. Kubovčák,  prebehla  konzultácia 

súťažných návrhov- predstavil svoje poznámky a komentáre k jednotlivým návrhom.   

3. Účastník NEWGARDENDESIGN s.r.o. neodovzdal podľa súťažných podmienok 

3 postery.  Porota však po diskusii dospela k záveru, že bude hlasovať o ponechaní návrhu 

v hodnotiacom procese.   Hlasovali 5 za, 0 proti, 0 sa zdržalo hlasovania.  Porota sa zhodla, že 

týmto nezvýhodnili účastníka pred ostatnými účastníkmi, ale sám účastník sa znevýhodnil tým, 

že odovzdal len 2 postery z 3. Porota sa zhodla, že sa nejednalo o tak závažné porušenie 

súťažných podmienok, aby návrh nemohol byť pripustený k prezentácii a hodnoteniu.   
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

ZASADNUTIE POROTY 24.4.2020 
 

Prezentácia predložených súťažných návrhov  

miesto_ videohovor  

  

účastníci_  Porota:   

• Závislí na vyhlasovateľovi:  

    Michal Marcinov – predseda poroty  

Peter Netri  
 

• Nezávislí na vyhlasovateľovi:    

Ján Veisser  

Martin Frei  

Aleš Šedivec  

Náhradníci poroty:  

• Závislý na vyhlasovateľovi:  

    František Brliť   

• Nezávislý na vyhlasovateľovi:  

Benjamín Bradňanský  
 

MIB:   Peter Lényi   

Marek Harčarík   

               Katarína Máčková – administrátor verejného obstarávania  

Oddelenie verejného obstarávania HMSRBA : Alexandra Vičanová   

Expert poroty za Mestské Lesy BA:  Marek Páva   

 

9:00 začína prezentácia návrhu od účastníka DOXA s.r.o.  

10:00 začína prezentácia návrhu od NEWGARDENDESIGN s.r.o.  

11:00 začína prezentácia návrhu od WHAT ARCHITECTS s.r.o.  
 

13:00 stretnutie porotcov a expertov poroty 

, ktorého predmetom bolo prediskutovanie predložených súťažných návrhov a prezentácii. Porota sa 

dohodla, že každý člen, krátkym zhodnotením posúdi jednotlivé návrhy v rovnakom 

poradí ako v doobedňajších hodinách.   

 

 

 

HODNOTENIE POROTY 24.4.2020 

 
Prebehla diskusia všeobecne nad návrhmi   

 Začína hlasovanie porotyv 2.etape súťaže. 

Výsledkom hlasovania bude zostavenie poradia predložených návrhov porotou. Návrhy sa budú 

posudzovať na základe kritéria „Komplexná architektonická kvalita (zahŕňa v sebe aj mieru 

splnenia zadania a ekonomickú a technickú realizovateľnosť)“. Spôsob uplatnenia kritéria: Porota 

väčšinovým hlasovaním pridelí každému návrhu poradie v hodnotení návrhov podľa hodnotenia návrhu 

vo vzťahu ku kritériu. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej miere spĺňa požiadavky kritéria 
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

na hodnotenie návrhov. Víťazným návrhom súťaže sa stane návrh, ktorý sa umiestni na prvom 

(najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov. 

 
 

15:48 hlasovanie o tom, aby sa návrh tímu NEWGARDENDESIGN s.r.o. umiestnil na treťom mieste  

za 4 proti 1 zdržal sa 0    

Návrh bol prijatý.  

  

15:49 hlasovanie o tom, aby sa návrh tímu DOXA s.r.o. umiestnil na druhom mieste  

za 4 proti 0 zdržal sa 1  

Návrh bol prijatý.  

  

15:50 hlasovanie o tom aby sa návrh tímu WHAT s.r.o. umiestnil na prvom mieste  

za 5 proti 0 zdržal sa 0    

Návrh bol prijatý.  

 
Výsledné poradie účastníkov súťaže 

1. WHAT ARCHITECTS  s.r.o. 

2. DOXA s.r.o. 

3. NEWGARDENDESIGN s.r.o. 

 

 

ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ 
 

 

1. Obchodné meno: WHAT ARCHITECTS, s.r.o., Okánikova 3262/4, 811 04 Bratislava 

 Komentár poroty: 

Autori postavili koncepciu na “pozorovaní – status quo” a intervenciách, vnímaní krajiny v 
pohybe. Prichádzajú s riešením úpravy jestvujúcej vegetácie, a jej kretívnou údržbou (design 
by management). Oceňujeme tento “odvážny” prístup jednoduchými zásahmi, ako 
vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste a tým odhaľovanie zaujímavostí. 
Ide o  vytváranie nových priehľadov a možností pozorovania krajiny. Je to ďalší rozmer v 
uvažovaní o obraze krajiny na Železnej studničke. Autorský 
kolektív najrealistickejšie vyhodnotil priestorové možnosti priečneho profilu promenády a 
ponúkol riešenie zdieľanej komunikácie. Toto riešenie určite nie je najpohodlnejšie, no v 
prípade priestorových obmedzení si však musíme zvyknúť na istú mieru tolerancie voči 
ostatným. Návrh prináša očakávané riešenia jednotlivých funkcií, ktoré sú logicky radené a 
realívne citlivo zasadené do prostredia. V niektorých prípadoch, ako sú móla jazera 1 a 2, je ich 
rozsah a robustnosť na diskusiu. Ďalej zbytočná komfortnosť lávky pri prameni a k mokradi. 
Človek by si mal niektoré veci zaslúžiť. Rovnako navrhovaná zastávka v konfrontácii s 
nepriaznivým počasím a “náročnosť “ detského ihriska. Návrh podľa poroty najlepšie naplnil 
očakávania zadania a všetky diskutabilné body nijakým spôsobom neznižujú jeho 
dôveryhodnosť, nakoľko sú v ďalšom rozpracovaní dokumentácie riešiteľné.    
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Metropolitný inštitút Bratislavy 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Slovensko 

NEÚSPEŠNÍ UCHÁDZAČI 
 

2. Obchodné meno: DOXA, s.r.o., Jenisejská 2, 04012 Košice 
 

Komentár poroty:  

 

Návrh Doxa architekti predstavil silný a najradikálnejší koncept takzvanej duality prístupov. 

Uchopil zadanie jednoznačným rozdelením prostredí, kde na jednej strane v dĺžke “ 

mestského bulváru” príroda ustupuje človeku -  a na druhej strane na “neviditeľnej ceste” človek 

ustupuje prírode. Toto rozhodnutie autorov prinieslo výrazné momenty narábania s krajinou 

prostredníctvom architektonických prvkov. Objekty a plochy tvarovo vychádzajúce zo základných 

geometrických útvarov sa až na výnimku prestrešenej kolonády mierkou trafili do prírodného 

prostredia. Zaujali výtvanou abstrakciou a prínosom nových funkcií, ktoré je možné v čase 

organizovať. Vzhľadom na polohu v rámci mesta a povahu lokality je materialita a farebnosť na 

diskusiu. Otázna je miera. Výrazným nedostatkom sa stalo dopravné riešenie promenády. 

Navrhovaná segregácia všetkých účastníkov premávky by mala vysoké priestorové nároky a s tým 

spojené výrazné zásahy do okolia trasy. Materiálové 

riešenie bus pruhu ako zatrávňovacej dlažby vyvolala množstvo pochybností, či už z funkčného al

ebo technického hľadiska. Je z nášho pohľadu nereálna a konieckoncov aj nepotrebná. Riešenie 

osvetlenia promenády formou nasvetlenej linky prakticky na hornej hrane chodníka vyvolal 

pochybnosti z hľadiska funkčnosti počas jesenného, no najmä zimného obdobia. Porota oceňuje 

architektonický prínos návrhu, na druhej strane nám chýbala aspoň nejaká práca s drevinami. 

Hľadanie a objavovanie skrytých príležitostí krajiny ako takej. Rezať nemusí vždy znamenať len 

ničiť.  

 

3. Obchodné meno: NEWGARDENDESIGN s.r.o., Langsfeldova 36, Bratislava 811 04 

 Komentár poroty: 

 Na prvý pohľad navrhované úpravy vstupujú do územia veľmi citlivo. Oprava mosta, vodný 

prameň, autobusová zastávka, opekacie miesta, prístrešky, piknikové terasy, ihriská a výhliadkové móla, 

ktoré ponúkajúce novú perspektívu pozorovania prírody. To všetko riešené v materiálovej kombinácií oceľ 

a drevo by tak bez problémov zapadlo do predstavy väčšiny užívateľov. Tých, ktorí železnú studničku 

poznajú roky, ale určite aj menej zainteresovaných. Pri podrobnejšom študovaní návrhu vyvstalo viacero 

otázok. Na brehu jazera č.2 sa objavilo vskutku veľkorysé mólo. Napriek argumentáciam v podobe 

rybárskej búdy a výhliadkam je na pováženie v takej miere nahrádzať vyšlapanú cestičku nadzemnou 

pôdorysne vlniacou sa oceľovo - drevenou konštrukciou. Na jazere č. 1 je konštrukcia striedmejšia, a práve 

vďaka tomu pôsobí prirodzenejšie.  Reorganizácia Drieňovskej lúky prináša významné vstupy do východnej 

časti. Modernizácia ihriska vo vzťahu k plánovanej obnove objektu Snežienka má svoju logiku. Detská zoo 

a športové plochy so sebou prinášajú isté obmedzenia, ktoré nevnímame ako prínosné pre túto lokalitu. 

Oplotenia hoc v minimálnej výške nezvyšujú možnosti užívania. Práve naopak rozdelujú celistvú plochu na 

viacero menších samostatných “ostrovov”.  Grilovacie prístrešky a ohniská organizované v hniezdach 

nepovažujeme za vhodné riešenie. Otáznym je množstvo a hlavne dištancie. Istá miera odstupu alebo 

možnosť výberu v závislosti od počtu v skupine bude vítaná. Sprístupnenie mokrade skrz zapustené 

šlapáky nepredstavuje podľa nás adekvátny vstup verejnosti do týchto, pre prírodu významných úkazov v 

krajine.  Iné narábanie s drevinami a krajinným obrazom sme z návrhu nevyčítali. Profil komunikácie resp. 

promenády je riešený ako asfaltový povrch s výškovou segregáciou cyklistov od zbytku dopravy. To 

sa vzhľadom,  na už dnes známu intenzitu a momenty, ukazuje ako nevýhodné pre cyklistov.  Rovnako ako 
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aj trasovanie cyklotrasy pozdĺž brehu jazera č. 1, čo pri zachovaní rozdelenia dopravy vytláča 

chodcov medzi jazdný pruh a oporný múr. Odhliadnúc od predloženia návrhu len na dvoch z troch 

predpísaných panelov, ide o najschématickejšie odprezentovanie návrhu, ktorý v konečnom 

dôsledku svojou snahou o nenápadnosť porotu nepresvedčil o svojich kvalitách.  

 

 

VYJADRENIE POROTY 
 

 

Odborná porota vyhlasuje, že vybraný uchádzač najlepšie splnil hodnotiace kritérium, a týmto vyhovuje 

podmienkam určeným verejným obstarávateľom. 

 

 

Za odbornú porotu: 

Ing. Michal Marcinov  dňa: .................  ..............................   

Ing. arch. Martin Frei   dňa: .................  ..............................   

Mgr.art. Aleš Šedivec  dňa: .................  ..............................   

Ing. František Brliť,  dňa: .................  ..............................   

Ing. arch. Ján Veisser  dňa: .................  ..............................   

Ing. Peter Netri   dňa: .................  ..............................   

Ing. arch. Benjamín Brádňanský dňa: ................. ..............................   

 

 

  

RIADITEĽ  METROPOLITNÉHO  INŠTITÚTU  BRATISLAVY 

 

schválil/neschválil 

Mgr. Ján Mazúr  PhD. / poverený vedením  dňa: .................  ................................... 

 


