Košice Región Turizmus – Hlavná 48, 040 01 Košice

vyhlasuje:
v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k
ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v
znení neskorších predpisov, zákonu č. 185/2015 Zb. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, k §847 a
zákonu č. 343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní

verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov
Promenáda na Šírave

S Ú Ť A Ž N É

P O D M I E N K Y

Súťaž vyhlásená dňa 17.10.2018

Súťažné podmienky - verejná anonymná krajinársko-architektonická súťaž návrhov Promenáda na Šírave

1. Názov súťaže
Promenáda na Šírave

2. Organizačné zabezpečenie súťaže
2.1. Identifikácia vyhlasovateľa
Košice Región Turizmus
Hlavná 48, 040 01 Košice
Zastúpený: JUDr. Lenka Vargová Jurková (výkonná riaditeľka)
IČO: 42319269, DIČ: 2023656833
Zodpovedná osoba: Mgr. Martin Michálek, M.A.
tel.: 0905 533 562, email: martin.michalek@kosiceregion.com
2.2. Spracovateľ súťažných podmienok
Ing. arch. Anton Reitzner, Jesenského 26, 040 01 Košice
tel.: 0908 325 227, email: anton.reitzner@3linea.sk
2.3. Sekretár súťaže
Mgr. Martin Michálek, M.A.
tel.: 0905 533 562, email: martin.michalek@kosiceregion.com
2.4. Overovateľ súťažných návrhov
Ing. Zuzana Pajtášová
tel.: 0910 924 823, email: zuzana.ulicna@kosiceregion.com
2.5. Overenie súťažných podmienok
Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 01 Bratislava
Overovací protokol č.: KA-618/2018 zo 16.10.2018

3. Predmet a účel súťaže
3.1. Predmet súťaže
Návrh krajinársko-architektonického riešenia pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy pri obci
Kaluža, medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava.
3.2. Účel súťaže
Účelom súťaže je výber spracovateľa projektovej dokumentácie pešej promenády na Zemplínskej šírave.
Zákazka bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh vyberie porota ako víťazný, alebo niektorému z účastníkov
ktorých návrhy vyberie porota ako víťazné, podľa poradia zostaveného porotou.
Zákazkou bude vypracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a jednostupňovej projektovej
dokumentácie na stavebné konanie a uskutočnenie stavby. Vyhlasovateľ bude rokovať s víťazom súťaže návrhov o
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podmienkach zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie. Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne
20.000 €.

4. Druh súťaže
4.1. Druh súťaže podľa predmetu
Súťaž sa vyhlasuje ako krajinársko-architektonická.
4.2. Druh súťaže podľa účelu
Súťaž sa vyhlasuje ako projektová.
4.3. Druh súťaže podľa okruhu účastníkov
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná.
4.4. Druh súťaže podľa počtu kôl
Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová.

5. Účastníci súťaže
5.1. Podmienky účasti v súťaži
Účastníkom súťaže môže byť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:
a./ je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a alebo §5 zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne
oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a
Švajčiarskej konfederácie. Za rovnocenné oprávnenie bude považované také, ktoré účastníka oprávňuje na zápis
do registra hosťujúcich architektov alebo registra hosťujúcich krajinných architektov SKA alebo registra hosťujúcich
stavebných inžinierov SKSI. Účasť nie je obmedzená sídlom účastníka, miestom podnikania ani pobytom na
určitom území.
b./ spĺňa podmienky účasti podľa §32 zákona č. 343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní
Nesplnenie podmienok pre účasť v súťaži je dôvodom na vylúčenie zo súťaže.
5.2. Preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži
Účastník súťaže preukáže splnenie podmienok podľa čl. 5.1. týchto súťažných podmienok:
a./ predložením kópie autorizačného osvedčenia Slovenskej komory architektov, ktoré ho oprávňuje
spracovať prípadnú zákazku, prípadne predložením rovnocenného dokumentu vydaného v niektorom zo štátov
Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Za rovnocenný dokument bude považovaný
taký, ktorý účastníka oprávňuje na zápis do registra hosťujúcich architektov alebo registra hosťujúcich krajinných
architektov SKA alebo registra hosťujúcich stavebných inžinierov SKSI.
b./ predložením čestného vyhlásenia, že v prípade zadania zákazky spĺňa podmienky účasti podľa §32
zákona č. 343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní
Poznámka: Víťazný účastník, vyzvaný na rokovanie o zákazke, v čase a spôsobom určeným verejným
obstarávateľom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle §32 zákona č. 343/2015 Zb. z.
o verejnom obstarávaní - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, potvrdenie zdravotnej poisťovne a
Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, potvrdenie miestneho príslušného daňového úradu nie staršie ako
tri mesiace a potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, resp. ich náhradou vo forme osvedčenia o
zápise do zoznamu hospodárskych subjektov alebo jednotným európskym dokumentom.
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5.3. Osoby vylúčené z účasti v súťaži
Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré:
a./ sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní súťažných podmienok a na vyhlásení súťaže, pričom toto
obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentov, ktoré
môžu slúžiť ako podklad alebo pomôcka pri spracovaní súťažného návrhu (najmä územných plánov, alebo zmien a
doplnkov)
b./ sú členmi alebo náhradníkmi súťažnej poroty, alebo overovateľmi súťažných podmienok a súťažných
návrhov, odbornými znalcami prizvanými súťažnou porotou alebo pomocnými orgánmi súťažnej poroty
c./ sú blízkymi osobami, spoločníkmi, zamestnancami alebo zamestnávateľmi osôb vylúčených podľa ods.
a./ a b./
5.4. Variantnosť súťažných návrhov
Súťažný návrh nesmie byť spracovaný variantne.

6. Vyhlásenie súťaže, sprístupnenie súťažných podmienok, komunikácia
6.1. Vyhlásenie súťaže
Súťaž je vyhlásená dňom zverejnenia oznámenia o vyhlásení súťaže. Oznámenie bude zverejnené na
internetovej stránky vyhlasovateľa https://kosiceregion.com/sk, na internetovej stránke www.informacieska.sk , a na
internetovej stránky Slovenskej komory architektov www.komarch.sk.
Výsledky súťaže budú zverejnené rovnakým spôsobom. Vyhlasovateľ upovedomí o výsledku súťaže
všetkých účastníkov písomne.
6.2. Prihlásenie sa do súťaže
Vyhlasovateľ nevyžaduje prihlásenie sa do súťaže, avšak odporúča registráciu pri prevzatí podmienok, za
účelom notifikácie o zverejnených odpovediach na otázky účastníkov .
6.3. Sprístupnenie súťažných podmienok a súťažných pomôcok
Súťažné podmienky a súťažné pomôcky si môžu súťažiaci prevziať v digitálnej forme, bezplatne stiahnuť
za pomoci odkazov z internetovej stránky vyhlasovateľa https://kosiceregion.com/sk, pričom ich stiahnutím sa
účastník zaväzuje použiť podklady a pomôcky výlučne pre účely súťaže.
Stiahnutím súťažných podmienok sa účastník nezaväzuje odovzdať súťažný návrh.
6.4. Jazyk súťaže
Jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky súťažné dokumenty - súťažné podmienky, pomôcky a
dokumentácia o priebehu súťaže sú a budú vyhotovované v tomto jazyku. Jazykom súťažných návrhov je
slovenský a český jazyk. Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti, môžu byť predložené aj v českom
jazyku.
Pokiaľ účastník súťaže predloží dokumenty v inom jazyku, ako je tu uvedené, musí predložiť tiež úradný
preklad týchto dokumentov do slovenského jazyka.
6.5. Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a účastníkmi
a./ Dorozumievanie v rámci súťaže bude v jazyku súťaže, písomne v listinnej alebo elektronickej forme.
b./ Dokumenty môžu byť doručené osobne, poštovou zásielkou, alebo e-mailom. V záhlaví dokumentu
alebo na poštovej obálke bude uvedený názov súťaže „Promenáda na Šírave“.
c./ V prípade, kde to určujú súťažné podmienky, musia byť dokumenty adjustované spôsobom, aby nedošlo
k porušeniu anonymity účastníka.
d./ Prostredníkom medzi vyhlasovateľom a účastníkmi je po vyhlásení súťaže až do jej ukončenia výhradne
sekretár súťaže, uvedený v čl. 2.3. Tomuto je potrebné adresovať všetky pripomienky a požiadavky v lehotách
stanovených súťažnými podmienkami.
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d./ Telefonická komunikácia zo strany účastníka je možná len v organizačných otázkach súvisiacich s
požadovanou informáciou, a to na telefónnom čísle sekretára súťaže a to v čase od 9:00 - 16:00 hod. v pracovných
dňoch.
e./ Relevantné oznámenia v rámci priebehu súťaže, určené pre všetkých účastníkov súťaže, bude
vyhlasovateľ zverejňovať na svojej internetovej stránke https://kosiceregion.com/sk. Oznámenie o výsledkoch
súťaže bude zasielané na spiatočnú adresu, ktorú súťažiaci uvedie v obálke s označením: „Spiatočná adresa“
spôsobom uvedeným v čl. 11.
6.6. Vysvetľovanie súťažných podmienok
a./ Súťažiaci môžu k súťažným podmienkam vzniesť otázky spôsobom, ktorý upravuje bod 6.4. a v lehote v
zmysle čl. 16.3. Po tejto lehote už nie je možné podávať k súťaži otázky, resp. otázky kladené po tejto lehote bude
vyhlasovateľ ignorovať.
b./ Po podaní otázky(-ok) sekretárovi súťaže vyhlasovateľ v spolupráci s členmi poroty a prizvanými
expertmi, zodpovie otázku(-ky) a odpoveď(-de) zašle v lehote najneskôr v zmysle čl. 16.3. týchto súťažných
podmienok.
c./ Odpovede na otázky budú sprístupnené na internetovej stránke https://kosiceregion.com/sk. Budú
zoskupené v jednom dátovom súbore, ktorý bude stiahnuteľný voľne a bude stále aktuálny, t.j. bude obsahovať
vždy aktuálne otázky a odpovede.
6.7. Vyhlásenie výsledkov súťaže a zverejnenie návrhov
a./ Vyhlasovateľ súťaže v lehote podľa čl. 16.6. zašle súťažiacim písomné oznámenie o výsledku súťaže
vrátane zápisnice z hodnotiaceho rokovania poroty. Súčasne v tejto lehote vyhlási výsledky súťaže oznámením,
ktoré bude zverejnené v Informáciach Slovenskej komory architektov na internetovej stránke
www.informacieska.sk, na jej internetovej adrese www.komarch.sk a na internetovej stránke vyhlasovateľa
https://kosiceregion.com/sk.
b./ Vyhlasovateľ súťaže zverejní na svojej internetovej stránke https://kosiceregion.com/sk v lehote podľa
čl. 16.8. všetky ocenené návrhy. Slovenská komora architektov taktiež zverejní ocenené súťažné návrhy spolu s
výsledkom súťaže na svojej internetovej stránke www.komarch.sk .
Originálne panely ocenených súťažných návrhov budú vystavené v priestoroch objektu Kasárne /
Kulturpark v Košiciach, predbežne v termíne najneskôr do konca január 2019. Návrhy budú zverejnené v súlade s
čl. 20.3. týchto súťažných podmienok.
6.8. Zasadnutia poroty
a./ Úvodné zasadnutie poroty sa uskutočnilo 24.09.2018.
b./ Zo zasadnutia sekretár súťaže vypracuje „Zápisnicu z úvodného zasadnutia poroty“. Predseda poroty
môže v prípade neprítomnosti sekretára poveriť vedením zápisnice inú osobu spomedzi členov poroty. Správnosť
zápisnice overuje svojím podpisom predseda poroty alebo predsedajúci zasadnutia a potvrdzuje osoba poverená
zápisom. Prílohami zápisnice z úvodného zasadnutia poroty sú čestné vyhlásenia členov poroty v zmysle čl. 10,
ods. 2, písm. a./ Súťažného poriadku SKA.
c./ Hodnotiace zasadnutie poroty sa uskutoční v termínoch uvedených v čl. 16.5. Pre prípad potreby sú
stanovené dva termíny hodnotiaceho zasadnutia poroty, tzn. druhé sa uskutoční v prípade, že porota v prvom
termíne zasadnutia neustanoví výsledok súťaže.
d./ Z hodnotiaceho zasadnutia poroty sekretár súťaže vyhotoví v súlade s čl. 11, ods. 7, 8, 9 súťažného
poriadku SKA „Zápisnicu z hodnotiaceho zasadnutia poroty“. Do Zápisnice z hodnotiaceho zasadnutia poroty budú
zaznamenané odlišné názory členov súťažnej poroty, ak o to títo členovia výslovne požiadajú. Do zápisnice majú
právo zaznamenať svoj názor aj experti poroty. Zápisnicu z hodnotiaceho zasadnutia poroty podpisujú všetci
členovia poroty. Ak niektorý člen poroty odmietne podpísať zápisnicu, uvedie sa dôvod odmietnutia v zápisnici.
Zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty musí obsahovať výsledok súťaže.
e./ Kópie oboch zápisníc z priebehu súťaže zašle predseda súťažnej poroty so sprievodným listom na
vedomie Slovenskej komore architektov.
f./ Prílohou každej zápisnice je prezenčná listina z každého dňa rokovania poroty, rozhodujúce údaje
vrátane nástupu náhradníkov musia byť uvedené aj s udaním času.
6.9. Zrušenie súťaže
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zrušenie súťaže. K zrušeniu súťaže môže dôjsť najneskôr 21 dní pred
termínom odovzdania súťažných návrhov uvedenom v čl. 16.4. týchto súťažných podmienok. Pokiaľ dôjde k
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zrušeniu súťaže, bude toto oznámené spôsobom rovnakým ako jej vyhlásenie. Vyhlasovateľ musí zrušenie súťaže
odôvodniť.

7. Súťažné pomôcky
7.1. Súťažné pomôcky pre vypracovanie súťažného návrhu










ortofotomapa – formát .png
(súbor ortofotomapa.png)
katastrálna mapa s polohopisom a výškopisom obsahujúca polohy hladiny vodnej nádrže (katastrofická
hladina, retenčná hladina, maximálna prevádzková hladina), uzlové body pre návrh, polohy stanovíšť
fotografií a základné popisy pre orientáciu – formát .dwg
(súbor riesene_uzemie_zadanie.dwg)
katastrálna mapa s polohopisom a výškopisom ako grafický podklad pre súťažný návrh – formát .dwg
(súbor riesene_uzemie_podklad.dwg)
fotografie dokumentujúce riešené územie – formát .tif
(súbor foto_01-86.jpg.zip)
letecké fotografie dokumentujúce riešené územie – formát .jpg
(subor foto_letecke_01-05.jpg.zip)
fotografie z dvoch povinných stanovíšť pre vizualizáciu – formát .tif
(súbory foto_povinne_01.tif, foto_povinne_02.tif)
plavebné opatrenie UVC č. 71/2015, ktorým sa určujú podmienky prevádzky plavidiel na UVC VN
Zemplínska šírava
(súbor plavebne_opatrenie_71-2015.pdf)
aktuálne zmeny a doplnky územného plánu obce Kaluža – súhrnný komplexný návrh
(link na stiahnutie: http://www.kaluza.sk/files/2018-01-25-073125-UP_2.PDF)

7.2. Súťažné pomôcky pre formu návrhu


slepá matrica panelov 700x1000 mm s nadpisom a rámčekom 30x30 mm pre označenie návrhu –
formát .dwg
(matrica_panelov.dwg)

7.3. Obhliadka územia
Vzhľadom na pomerne zložité pomery v území, ktoré je predmetom riešenia, odporúča sa nepovinná
obhliadka priamo v teréne pre lepšie pochopenie širších vzťahov a súvislostí.
Termíny pre možnú obhliadku sú stanovené v čl. 16.3. týchto súťažných podmienok. Obhliadku a jej termín
je potrebné potvrdiť u sekretára súťaže. Obhliadka začne v stanovený termín pri vstupe do Thermalparku Šírava.

8. Požiadavky na navrhované riešenie
8.1. Vymedzenie riešeného územia
Objekt promenády sa bude nachádzať v bezprostrednej blízkosti hladiny Zemplínskej šíravy, resp. aj nad
samotnou hladinou vodnej nádrže. Dotknuté územie v katastrálnom území Kaluža je ohraničené severozápadnou
hranicou parcely vodného diela (p.č. 979/1) a susediacimi parcelami, ktoré sú majetkom štátu a v správe
Slovenského vodohospodárskeho podniku (p.č. 979/108, 979/98, 979/95 a 979/61). V prípade parcely p.č. 979/1
(vodné dielo) platí, že navrhovaný objekt môže zasahovať do jej plochy, podľa požiadaviek v bode č. 8.3. (odsek
b.).
Ďalšie etapy rátajú s potenciálnymi bodmi záujmu na území parciel nad Thermalparkom Šírava. Ide o
záujmové parcely p.č. 561/1 (zalesnený pahorok Medvedia hora v majetku obce Kaluža), p.č. 555/1 (v majetku
obce Kaluža) a p.č. 555/2 (plocha na úpätí pahorku Medvedia hora vo vlastníctve prevádzkovateľa Thermalparku
Šírava, spoločnosti TTR centrum Kaluža s.r.o.).
Vyhlasovateľ sa zaväzuje vysporiadať majetko-právne vzťahy s majiteľmi, resp. so správcami dotknutých
parciel, v čase nevyhnutnom pre začatie inžinierskej činnosti pre proces stavebného povolenia predmetu súťaže.
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Poznámka: Presné vymedzenie riešeného územia, dotknutých parciel a záujmových parciel ďalších etáp je
v súťažnej pomôcke - súbor riesene_uzemie_zadanie.dwg.
8.2. Popis jestvujúceho stavu riešeného územia
Riešené územie sa nachádza na brehu vodného diela Zemplínska šírava v katastri obce Kaluža. Viac ako
50 rokov je využívané na rekreáciu a to predovšetkým v letných mesiacoch. V minulosti bola táto lokalita masovo
navštevovaná a bola známa tiež pod označením “Centrálna Šírava”. Nachádzali sa tu pláže na kúpanie a slnenie,
kemping a služby pre nocujúcich i jednodňových rekreantov (ubytovacie a stravovacie zariadenia). V období 90.
rokov zaznamenala lokalita, podobne ako celá rekreačná oblasť Zemplínskej šíravy, prudký pokles návštevnosti,
čo, v spojitosti s prepadom kvality poskytovaných služieb, viedlo k celkovému úpadku tohto územia.
V súčasnosti práve toto územie predstavuje jedno z najperspektívnejších centier turistického ruchu na
Zemplínskej šírave. Nový trend rozvoja bol naštartovaný výstavbou objektu Thermalparku Šírava, ktorého funkcia
ako i architektonické vyjadrenie priniesli do lokality novú kvalitu (nielen staviteľského) myslenia a otvorili priestor
pre moderné stvárnenie prvkov rekreačnej infraštruktúry. V tomto zmysle sa Thermalpark, už pri svojom uvedení do
prevádzky, stal prvým ohniskom moderného “návštevníckeho územia” cestovného ruchu. Zhruba v rovnakom čase
sa na protiľahlom výbežku brehu, vo vzdialenosti asi jedného kilometra od Thermalparku, vyprofilovala ďalšia
kvalitatívne nadštandardná lokalita cestovného ruchu. Areál štvorhviezdičkového hotela Glamour, v tesnom
kontakte s hladinou vodného diela a so susediacou dominantou Lodenice Slovenského vodohospodárskeho
podniku, ktorá je odkazom na obdobie rozkvetu Zemplínskej šíravy, tvoria zaujímavý celok a zároveň druhé
ohnisko tohto návštevníckeho územia.
Košice Región Turizmus, s víziou stimulácie ďalšieho rozvoja, inicioval a, v spolupráci s členskou
Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu a s miestnymi partnermi, zrealizoval posilnenie lokality pri
hoteli Glamour o ďalšei konkrétne prvky tzv. “návštevníckej infraštruktúry” – Pristávacie mólo vyhliadkovej lode
(2016), “Glamour pláž” (2017), nový produkt cestovného ruchu “Pieskové kráľovstvo” (2017 a 2018). V roku 2018
pribudol na strane Thermalparku nový štvorhviezdičkový hotel Thermal Šírava, ktorý svojou architektúrou a
celkovým dizajnom výrazne podčiarkol trend estetického skvalitňovania tohto návštevníckeho územia.
Ďalší rozvoj vyššie popísaných ohnísk i celého zadefinovaného návštevníckeho územia, si v súčasnosti
vyžaduje impulz, ktorý by naďalej stimuloval rast návštevnosti, ako aj kvality poskytovaného zážitku. Vzhľadom na
už existujúcu lokálnu tradíciu myšlienky prepojenia lokalít Thermalparku a hotela Glamour, sa organizácia Košice
Región Turizmus rozhodla vybudovať pešiu promenádu, ktorá by zabezpečila žiadanú výmenu návštevníckych báz
medzi oboma ohniskami a definitívne zafixovala nastolený trend zvyšovania kvality poskytovaného návštevníckeho
zážitku v tejto časti rekreačnej oblasti Zemplínska šírava.
8.3. Požiadavky na navrhované riešenie
a./ Filozofia zadania






Návrh bude riešiť novú dominantu územia na brehu Zemplínskej šíravy medzi hotelom Glamour
a Thermalparkom Šírava ako celoročne využívanú pešiu promenádu, ktorá bude osadená do krajinných
súvislostí priľahlého okolia, a to v perspektíve neskoršej realizácie nadväzných objektov návštevníckej
infraštruktúry v širšom území (ako zamýšľané výhľadové fázy tohto projektu).
Návrh objektu bude rešpektovať špecifické danosti priľahlej krajiny v širšom kontexte. Dominantná vodná
plocha by mala byť v návrhu braná do úvahy ako zásadná scenéria návštevníckeho zážitku nie len pre
samotný návrh, ale aj pre bezprostredné okolie.
Samotný objekt promenády teda nie je vyhlasovateľom chápaný len ako spojnica (komunikácia) medzi
zadefinovanými mikro-lokalitami na jej dvoch koncoch, ale primárne ako nosná atraktivita cestovného
ruchu (CR) a „generátor“ ďalších vyvolaných zážitkových atraktivít CR.
Z pohľadu miestneho cestovného ruchu promenáda predstavuje významný prvok tzv. „návštevníckej
infraštruktúry“, ktorý je vedome dodatočne vsadený do už existujúcej lokality CR a má za úlohu
zadefinovať budúce „tvarovanie“ nadväzných funkcií tohto územia tak, aby čo najskôr spĺňali nároky na
modernú destináciu CR a uspokojovali očakávania návštevníka vyžadujúceho kvalitu celkového zážitku
i čiastkových služieb.

b./ Požiadavky na umiestnenie objektu promenády


Objekt promenády sa bude nachádzať na pozemkoch v bezprostrednom kontakte s hladinou Zemplínskej
šíravy. Východný nástup (VN) na promenádu bude situovaný v blízkosti hotela Glamour, konkrétne pri
objekte Lodenice Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). VN bude umiestnený v synergii
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s existujúcim prístupom k pristávaciemu mólu vyhliadkovej lode Zemplín (kamenným valom) a bude brať
do úvahy pre Šíravu ikonický objekt Lodenice SVP.
Objekt bude ďalej pokračovať v priamom kontakte s vodným dielom k prvému uzlovému bodu (U1), ktorý
sa nachádza na východnej strane rekreačných bazénov Kaluža v areáli existujúceho kempingu. Tento
uzlový bod zabezpečí prístup na promenádu z areálu východne od existujúcich bazénov.
Medzi východným nástupom VN a uzlovým bodom U1 objekt promenády preklenie zátoku ponad vodnú
hladinu (p.č. 979/1) tak, aby bol medzi ním a brehom vytvorený predpoklad na vybudovanie bezpečnej
ohraničenej vodnej plochy určenej na kúpanie (bez možnosti prístupu plavidiel) aj s priľahlou plážou.
Ďalší uzlový bod (U2) sa nachádza na západnej strane rekreačných bazénov Kaluža pri vyústení
existujúcej spevnenej komunikácie vedúcej k zatrávnenej pláži. Na tomto mieste bude umožnený prístup
k promenáde aj cyklistom tak, aby si mohli bezpečne zaparkovať svoj bicykel a pokračovať v pešej
prechádzke po promenáde.
Z bodu U2 bude objekt promenády pokračovať k odpočinkovému miestu (U3) v tieni existujúcej zelene
(mohutné vŕby), nachádzajúcemu sa v blízkosti areálu SVP. Na tomto mieste teleso promenády premostí
potok, ktorý sa vlieva do vodného diela. K pozícii bodu U4 bude promenáda pokračovať po parcele p.č.
979/1 a následne najkratšou možnou spojnicou smerom k svojmu západnému vyústeniu (ZV) v blízkosti
parkoviska areálu Thermalparku Šírava. Toto vyústenie zohľadní existujúce komunikácie (pešie i cestné)
v areáli Thermalparku a zabezpečí ukončenie promenády v kontakte s osou spájajúcou hlavný vstup do
objektu Thermalparku s objektom hotela Thermal Šírava. Je predpoklad, že táto pešia komunikačná os
pozdĺž parkoviska areálu, bude v budúcnosti čiastočne prestrešená.
Navrhované riešenie musí zohľadňovať zámer vyhlasovateľa, že objekt promenády má po celej svojej
dĺžke vytvárať predpoklady na zamýšľané výhľadové fázy projektu, ktorými bude vybudovanie ďalších
(jednoduchých, prípadne i stavebne náročnejších) bodov záujmu, ktoré prechádzku návštevníkovi
zatraktívnia a časovo predĺžia, ale samotné trasovanie promenády medzi jednotlivými bodmi (nástup,
uzlové body a vyústenie) je predmetom súťažného návrhu.
Celkové riešenie musí taktiež zohľadniť budúce možnosti predĺženia promenády do areálu zalesneného
pahorku Medvedia hora, ktorý je prírodnou dominantou okolia a, vzhľadom na svoje výškové pomery,
umožní v prípade vybudovania vyhliadkového objektu atraktívne výhľady na vodné dielo Zemplínska šírava
ako i ostatné okolie.

Poznámka: Všetky hore spomenuté body, objekty a územia sú vyznačené v súťažnej pomôcke - súbor
riesene_uzemie_zadanie.dwg.
V súťažnom návrhu je povinné vyznačiť miesta nasledujúcich zamýšľaných bodov záujmu, ktoré budú
zrealizované buď ako súčasť samotného predmetu súťaže alebo osobitne v ďalších etapách (v prípade finančnej
náročnosti na ich realizáciu budú realizované samostatne a neskôr v ďalších etapách):
 oddychové body
 meeting pointy
 fotopointy
 prístavisko / kotvisko pre malé plavidlá a vodné skútre medzi východným nástupom (VN) a prvým uzlovým
bodom (U1) a to na návodnej strane
 celoročne prevádzkovateľný pavilón (s možnosťou vykurovania)
 výhľad trasovania napojenia promenády smerom na zamýšľanú rozhľadňu na pahorku Medvedia hora
V súťažnom návrhu je možné navrhnúť a umiestniť ďalšie potenciálne body záujmu, ktoré by prispeli k
zatraktívneniu lokality.
Poznámka: Všetky body záujmu musia, rovnako ako celý objekt promenády, zohľadňovať ich potenciálne
využitie aj v mimosezónnom období, ideálne i počas zimných mesiacov.
c./ Požiadavky na prevádzku a udržiavanie promenády



ponechať možnosť prístupu motorových vozidiel k rampe na spúšťanie malých plavidiel pri objekte
Lodenice SVP
zabezpečiť úrovňové križovanie telesa promenády s technickým koľajiskom obsluhujúcim Lodenicu SVP
na západnej strane tohto objektu

d./ Požiadavky na architektonicko-konštrukčné riešenie
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konštrukčné a materiálové riešenia objektu nie sú v rámci zadania definované. Riešenie by malo
zohľadňovať prírodné danosti prostredia a charakter aktivít (rekreácia a oddych), ktoré sa na promenáde
a v jej okolí budú uskutočňovať, pričom samotné konštrukčné riešenie a jeho technické prevedenie musia
vychádzať zo skutočnosti, že navrhovaný objekt bude vybudovaný v teréne ovplyvňovanom meniacou sa
výškovou úrovňou hladiny vodného diela Zemplínska šírava
charakter použitých materiálov by mal zabezpečiť trvácnosť a dlhodobú prevádzkovú nenáročnosť objektu
promenády.

Poznámka: Špecifické dáta úrovne hladiny vodnej nádrže sú vyznačené v súťažnej pomôcke - súbor
riesene_uzemie_zadanie.dwg.
e./ Požiadavky vyplývajúce zo zásahu do vodnej stavby I. kategórie







návrh musí brať do úvahy polohopis a výškopis priebehu maximálnej prevádzkovej hladiny vodného diela
Zemplínska šírava v nadmorskej výške 113,94 m.n.m. a sezónnu rozkolísanosť tejto hladiny v rozpätí od
cca 112,00 m.n.m. do cca 114,00 m.n.m., pričom maximálna výška prevádzkovej hladiny na hornej hranici
tohto intervalu je obvykle dosahovaná v jarných mesiacoch a maximálna výška prevádzkovej hladiny na
spodnej hranici tohto intervalu je obvykle dosahovaná v zimných mesiacoch - z tohto titulu je potrebné
minimálnu pochôdznu výšku objektu promenády situovať do nadmorskej výšky minimálne 114,30 m.n.m.
v prípade, že na niektorých úsekoch bude objekt promenády vedený po sypanom základovom telese,
vyžaduje sa umiestnenie priepustov s adekvátnym prietokom tak, aby bol zabezpečený návrat záplavovej
vody spoza týchto násypov po udalosti prekročenia maximálnej prevádzkovej hladiny
na vhodných miestach, a v rozpätí minimálne 300 metrov, je potrebné zachovať úrovňové križovania
(prejazdy) objektu promenády s okolitým terénom pre zabezpečenie prístupu ťažkej techniky používanej pri
údržbe vodného diela
návrh môže voľne definovať plážové úpravy pobrežia po celej dĺžke riešeného územia, a to za podmienky
použitia riečneho štrku ako finálneho povrchu navrhovanej pláže
návrh musí rešpektovať „Plavebné opatrenie UVC č. 71/2015“, ktorým sa určujú podmienky prevádzky
plavidiel na UVC VN Zemplínska šírava“

Poznámka: Plavebné opatrenie UVC č. 71/2015 v kompletnom znení je súčasťou súťažných pomôcok –
súbor plavebne_opatrenie_71-2015.pdf.
f./ Ostatné požiadavky





možnosť realizácie predmetu súťaže na etapy (postupná realizovateľnosť diela)
finančný limit na realizáciu predmetu súťaže (samotného objektu promenády ako spojnice bodov VN a ZN,
bez ďalších etáp) je 200.000€, pričom táto suma bude základom pre výpočet ceny zákazky (vypracovanie
projektovej dokumentácie na územné konanie a jednostupňovej projektovej dokumentácie na stavebné
konanie a uskutočnenie stavby)
pri návrhu objektu promenády je potrebné brať do úvahy, že vodná plocha Zemplínskej šíravy je
ochranným pásmom Chráneného areálu Zemplínska šírava – to znamená, že platí 3. stupeň ochrany v
zmysle zákona č. 543/2002 Zb. z. o ochrane prírody a krajiny

9. Požadovaný rozsah a obsah súťažného návrhu
Súťažný návrh bude obsahovať nasledujúce tri časti:
9.1. Grafická časť
Dva panely vyhotovené podľa slepej matrice panelu (čl. 7.2. týchto súťažných podmienok) v samostatnej
prílohe, adjustované podľa čl. 10 a 11 týchto súťažných podmienok:
 panel č. 01 – situácia navrhovaného riešenia v M 1:1500, v ostatnej časti panelu doplňujúce skice, analýzy
a schémy v širšom merítku, ľubovoľné vhodné zobrazenie navrhovaného riešenia v kontexte širších
vzťahov, primeraný textový popis
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panel č. 02 – dve povinné fotografie s vloženou vizualizáciou navrhovaného objektu, v ostatnej časti
ľubovoľné doplňujúce zobrazenie navrhovaného riešenia v detailnejšom merítku, vyjadrujúce základné
konštrukčno-materiálové riešenie, pričom súčasťou musí byť priestorové zobrazenie, primeraný textový
popis

9.2. Textová časť




Sprievodná správa v rozsahu max. 3 x A4 bude obsahovať
filozofiu návrhu
popis konštrukčného a materiálového riešenia
údaj o predpokladaných nákladoch

9.3. Digitálna časť
Elektronická dokumentácia uložená na CD, resp. USB médiu bude obsahovať kompletnú dokumentáciu,
obsahovo zhodnú s čl. 9.1. a 9.2. týchto súťažných podmienok. Digitálna dokumentácia bude vyhotovená vo
formátoch .pdf, resp. .jpg alebo .tif, v tlačovej kvalite minimálne 300 dpi.
Návrhy, ktoré boli vyhotovené originálnymi technikami, je možné na médium uložiť digitálnym
prefotografovaním návrhu.

10. Požadovaná úprava súťažného návrhu
10.1. Grafická časť
Grafická časť súťažného návrhu bude prezentovaná na dvoch pevných vyľahčených paneloch (kappa
dosky) s rozmermi – 700 x1000 mm orientovaných na výšku.
Situácia a ďalšie zobrazenia podľa potreby (pôdorysy, rezy a pohľady) budú podané ľubovoľnou ale
dostatočne zreteľnou grafikou. Ostatné časti prílohy môžu byť spracované ľubovoľnou technikou, farebnou alebo
čiernobielou. Popisy a názvy vyobrazení môžu súťažiaci umiestniť ľubovoľne mimo povinné polia definované v
slepej matrici panelu (čl. 7.2. týchto súťažných podmienok) , druh a veľkosť písma sa nepredpisuje, farba písma sa
pripúšťa len čierna. Grafické prílohy budú vyhotovené ako originál alebo tlač, odporúča sa v matnej alebo
pololesklej úprave.
Prípustné sú originálne manuálne ako aj počítačové techniky vyhotovenia. Manuálne techniky je potrebné
digitalizovať, pretože je nevyhnutné ich kópiu vyhotoviť na CD alebo USB médiu.
10.2. Textová časť
Textovú časť súťažného návrhu bude tvoriť samostatná príloha. Rozsah sprievodnej správy sa stanovuje
na maximálne 3 jednostranné formáty A4. Textová časť bude v odpovedajúcom rozsahu aj súčasťou grafickej časti
súťažného návrhu.
10.3. Digitálna časť
Digitálna časť návrhu bude odovzdaná v obálke s názvom „Autor“ v zmysle čl. 11.4. týchto súťažných
podmienok.
Poznámka: Panely so súťažným návrhom, textovou časťou a obálkami (čl. 11.3. a 11.4). budú vložené do
tuhého nepriehľadného a nepriesvitného obalu spolu so zabezpečením proti pohybu. Obal bude uzatvorený a
riadne zalepený. Obal a všetky prílohy súťažného návrhu budú označené nápisom: „Súťaž – Promenáda na Šírave
– neotvárať“.
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11. Požadovaný spôsob označených súťažných návrhov
11.1. Podmienky anonymity
Návrhy budú prezentované anonymne. Žiadna časť súťažného návrhu nesmie obsahovať heslo, ani inú
grafickú značku, ktorá by mohla viesť k porušeniu anonymity. Všetky panely budú upravené jednotne v
predpísanom formáte a v požadovanej grafickej úprave.
11.2. Úprava návrhu pre vyznačenie identifikácie
Každá príloha súťažného návrhu bude označená názvom súťaže „Promenáda na Šírave„. Každý panel
grafickej časti bude označený v súlade so slepou matricou panelu (čl. 7.2. týchto súťažných podmienok).
11.3. Obálka s názvom „Spiatočná adresa“
Obálka bude obsahovať list s menom, adresou, telefónnym číslom a emailovou adresou, na ktoré je možné
poslať rozhodnutie poroty o udelení cien, odovzdať odkaz, zaslať Zápisnicu o priebehu súťaže, a vrátiť neocenený
a neodmenený návrh. Obálka musí byť nepriehľadná, zalepená a vložená do obalu spolu so súťažným návrhom.
11.4. Obálka s názvom „Autor“
Obálka bude obsahovať mená, adresy s podpismi autorov, spoluautorov a dohodnutý percentuálny podiel
na cene za predmet súťaže a digitálnu časť súťažného návrhu. Obálka bude nepriehľadná, riadne zalepená,
vložená do obalu spolu so súťažným návrhom. Odborne spôsobilé osoby pripoja ku svojmu menu a podpisu aj
odtlačok autorizačnej pečiatky. Do obálky účastník vloží aj požadované doklady, týkajúce sa požiadaviek na
súťažiaceho podľa čl. 5.2 týchto súťažných podmienok.
11.5. Zabezpečenie anonymity súťažného návrhu pri poštovej zásielke
Pokiaľ bude súťažný návrh poslaný poštou, je potrebné podľa zákona o poštových službách (poštový
zákon) a smernica č. 113/1998 pri doporučenej zásielke uviesť „Anonymná súťaž, adresa odosielateľa je vo vnútri
zásielky“.

12. Overovanie súťažných návrhov
Overovateľ súťažných návrhov pred hodnotiacim zasadnutím poroty skontroluje čas doručenia súťažných
návrhov. Každý súťažný návrh označí podľa poradia a skontroluje úplnosť súťažných návrhov v zmysle čl. 9. a 11.
V prípade požadovanej odbornej spôsobilosti otvorí obálku „autor“ a skontroluje, či účastník vyžadovanú
spôsobilosť alebo iné požiadavky kladené na účastníka preukazuje. Otvorené súťažné návrhy a obálku opätovne
zapečatí vlastnou pečaťou. O výsledku overenia spíše zápisnicu, pričom zachová anonymitu súťažných návrhov, a
zápisnicu vlastnoručne podpíše a predloží porote na hodnotiacom zasadnutí. O obsahu návrhov musí zachovať
mlčanlivosť, ku ktorej sa zaviazal čestným vyhlásením.

13. Kritériá hodnotenia a dôvody vylúčenia návrhu zo súťaže
13.1. Kritériá hodnotenia








začlenenie navrhovaného objektu do prostredia krajiny
atraktívnosť umiestnenia objektu vo vzťahu k prírodným danostiam riešeného územia
architektonické riešenie objektu
vhodnosť konštrukčného riešenia
funkčné a prevádzkové riešenie
ekonomická efektívnosť a realizovateľnosť
nápaditosť riešenia a jeho potenciál urobiť samotný objekt promenády významným faktorom pri
rozhodovaní návštevníka o vycestovaní do destinácie
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atraktívnosť riešenia pre mediálne komunikovanie objektu ako takého
okamžitý prínos pre „návštevnícke územie“ cestovného ruchu Zemplínska šírava
očakávaný prínos pre ďalší vyvolaný rozvoj „návštevníckeho územia“ cestovného ruchu Zemplínska šírava

13.2. Dôvody na vylúčenie návrhu z hodnotenia






a./ Porota vylúči z hodnotenia návrh, ktorý nesplnil požiadavky podľa týchto súťažných podmienok ak:
nevyhovel požiadavkám na rozsah, obsah alebo formu návrhu
nemá požadované súčasti, alebo prílohy
nebol predložený v lehote na predkladanie návrhov alebo na určenom mieste
bola porušená anonymita účastníka a to najmä tým, že návrh bol predložený otvorený alebo v porušenom
obale, alebo tým, že na obale bol označený údajmi, ktoré umožňujú identifikáciu účastníka
nesplnil inú požiadavku podľa týchto súťažných podmienok, najmä ak nepreukázal požadovanú odbornú
spôsobilosť, ak predložil variantný súťažný návrh alebo ak predložil dva alebo viac súťažných návrhov

b./ Súťažiaci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky v bode a./ čl.
13.2. je súťažná porota povinná v zmysle čl. 13 Súťažného poriadku SKA vylúčiť z riadneho hodnotenia.

14. Porota
14.1. Zloženie poroty
Porota má 5 riadnych členov, dvoch náhradníkov a jedného prizvaného experta, a bude zasadať, rokovať a
rozhodovať v tomto zložení:



a./ Riadni členovia poroty – závislí na vyhlasovateľovi:
JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus
Ing. Ján Čuchran, starosta obce Kaluža





b./ Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Ján Kukuľa, autorizovaný architekt SKA
Ing. Rastislav Mochnacký, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty
Ing. arch. Marián Pitka, autorizovaný architekt SKA



c./ Náhradník poroty – závislý na vyhlasovateľovi
Ing. Attila Török, marketingový manažér Košice Región Turizmus



d./ Náhradník poroty – nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Igor Teplan, autorizovaný architekt SKA



e./ Prizvaný expert poroty s poradným hlasom
Ing. Dušan Mydla, Slovenský vodohospodársky podnik

Porota si v prípade potreby môže vyhradiť právo prizvať k hodnoteniu aj ďalších expertov na špecifiká
riešeného územia a predmetu súťaže, avšak iba s výslovným súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Prizvaný expert má
len poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.
Riadneho člena poroty závislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť osoba spomedzi náhradníkov závislých
i nezávislých na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia. Riadneho člena poroty nezávislého na vyhlasovateľovi môže
nahradiť len osoba spomedzi náhradníkov nezávislých na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia.
14.2. Rokovanie a hlasovanie poroty
Na zasadnutiach poroty sa zúčastňujú všetci riadni členovia a všetci náhradníci. Náhradníci majú len
poradný hlas. Ak je neprítomný riadny člen poroty, stáva sa náhradník riadnym členom s rozhodujúcim hlasom. Na
zasadnutiach poroty sa zúčastňujú všetky pomocné orgány poroty, na hodnotiacom zasadnutí poroty aj experti
poroty. Overovateľ súťažných návrhov po predložení správy o overení návrhov sa na hodnotiacom zasadnutí
poroty nezúčastňuje. Porota je schopná uznášať sa, ak sú prítomní členovia poroty najmenej v počte riadnych
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členov. Porota prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov členov poroty s právom hlasovať. Člen poroty má
právo do zápisnice uviesť svoj názor o priebehu rokovania poroty a hlasovaní. Spôsob hlasovania dohodne porota.
14.3. Úlohy poroty
Úlohou poroty je:
a./ posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže návrhov, skontrolovať súťažné podklady
b./ kontrolovať dodržanie súťažných podmienok počas súťaže návrhov
c./ vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na nepríslušnom mieste a vylúčiť návrhy, pri ktorých
bola porušená anonymita, ktorých autori nesplnili podmienky účasti v súťaži, alebo návrhy ktoré inak nevyhoveli
požiadavkám podľa súťažných podmienok
d./ vyhodnotiť predložené návrhy podľa kritérií určených v súťažných podmienkach
e./ zostaviť poradie predložených návrhov podľa kritérií určených v súťažných podmienkach
f./ vyhotoviť zápisnicu o priebehu rokovania poroty
g./ vypracovať súborné hodnotiace stanovisko k výsledkom súťaže
Porota hodnotí návrhy pri zachovaní ich anonymity a výlučne podľa kritérií určených v súťažných
podmienkach. Anonymita musí byť zachovaná až do rozhodnutia o poradí návrhov. Zápisnicu o zasadnutí poroty,
na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien, podpíšu všetci členovia poroty. Kópia zápisnice sa
doručuje vyhlasovateľovi a všetkým účastníkom.

15. Ceny a odmeny
15.1. Ceny
Vyhlasovateľ určil na ceny celkovú sumu vo výške 7.000 €. V súťaži návrhov budú udelené nasledovné
ceny:
1. cena:
2. cena:
3. cena:

3.000 €
1.800 €
1.200 €

15.2. Odmeny
Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, sa stanovuje k
možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 1.000 €.
15.3. Vyplatenie cien a odmien
Ceny sa vyhlasovateľ zaväzuje vyplatiť v lehote podľa čl. 16.7. súťažných podmienok poukázaním na
bankový účet autora oceneného návrhu, v prípade autorských kolektívov podľa pomeru uvedeného súťažiacimi v
obálke „Autor“.
15.4. Podmienky pre prípadné rozhodnutie o inom rozdelení cien a odmien, resp. neudelenie niektorých
cien
Súťažná porota môže rozhodnúť o inom rozdelení alebo neudelení cien, prípadne o inom rozdelení, resp.
neudelení cien v plnej výške, najviac však v odchýlke 20% od danej ceny. Toto svoje rozhodnutie musí porota
podrobne zdôvodniť do Zápisnice o priebehu súťaže. Rozhodnutie súťažnej poroty podľa tohto bodu nemôže
presiahnuť celkovú výšku cien, ktorá je stanovená v čl. 15.1. týchto súťažných podmienok.
15.5. Náležitosti zdanenia cien a odmien udelených v súťaži
Pri výplate odmeny sa bude postupovať v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ceny a
odmeny sú konečné pre účastníkov pred zdanením zrážkovou daňou. Súťažiacim nevzniká nárok na preplatenie
režijných nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži návrhov.
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16. Základné lehoty a termíny súťaže
16.1. Dátum úvodného zasadnutia súťažnej poroty sa ustanovuje na 24.09.2018 o 13:00 hod.
16.2. Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 17.10.2018.
16.3. Lehota k podaniu otázok súťažiacich, k zodpovedaniu otázok súťažnou porotou a termín obhliadky
a./ Lehota k podaniu otázok sa stanovuje do 16.11.2018 (vrátane).
b./ Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje do 20.11.2018.
c./ Termín obhliadky je stanovený na 12.11.2018 a 13.11.2018, vždy o 9.30 hod.
16.4. Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi
Najneskorší termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 12.12.2018 do 15:00 hod. pre prípad
osobného alebo kuriérneho odovzdania. V prípade podania súťažného návrhu poštovou prepravou sa považuje
lehota za splnenú, ak bude návrh preukázateľne podaný na poštovú prepravu v danom termíne.
16.5 Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty
Dátum zasadania súťažnej poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanovuje na 14.12.2018 o 12:00
hod., druhý termín v prípade potreby bude 17.12.2018 o 12:00 hod.
16.6 Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže
Lehota k vyhláseniu výsledkov súťaže spôsobom podľa bodu 6.7. sa stanovuje na dobu najviac 7 dní od
konečného rozhodnutia poroty o poradí účastníkov a udelení cien a odmien, predbežne do 21.12.2018.
16.7 Lehota na preplatenie cien a odmien
Lehota k preplateniu cien spôsobom podľa čl. 15.3. je stanovená na dobu 21 dní od vyhlásenia výsledkov
súťaže, predbežne do 11.01.2019.
16.8 Lehota na zverejnenie súťažných návrhov
Vyhlasovateľ zverejní ocenené návrhy spôsobom podľa bodu 6.7. Lehota zverejnenia na internetovej
stránke je stanovená do 7 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, predbežne do 28.12.2018. Lehota na otvorenie
výstavy návrhov je stanovená najneskôr do konca januára 2019.

17. Spôsob a miesto odovzdania súťažných návrhov
Súťažné návrhy je možné doručiť osobne alebo kuriérom počas posledných piatich pracovných dní pred
termínom odovzdania súťažných návrhov. Pri každej forme doručenia musí byť zachovaná anonymita súťažiaceho,
v prípade podania súťažného návrhu poštovou prepravou je potrebné zabezpečiť anonymitu súťažiaceho podľa
bodu 11.5.
Miesto odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje v kancelárii vyhlasovateľa - Košice Región Turizmus
(KRT) Hlavná 48, 040 01 Košice – v čase od 09.00 do 16.00 hod.

18. Záväznosť výsledkov súťaže
18.1. Výsledok súťaže
Rozhodnutie poroty je záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov a členov poroty.
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18.2. Podmienky disciplinárnej zodpovednosti autorizovaných osôb
Ustanovenie týchto súťažných podmienok nie je na prekážku uplatnenia disciplinárnej zodpovednosti
autorizovaných osôb podľa platnej legislatívy Slovenskej komory architektov.
18.3. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky
Na základe konečných výsledkov súťaže a v zmysle §119 až §125 (súťaž návrhov) zákona č. 343/2015 Zb.
z. o verejnom obstarávaní vyhlasovateľ vyzve podľa poradia určeného porotou autorov víťazného návrhu k podaniu
ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie na územné konanie a jednostupňovej projektovej dokumentácie
na stavebné konanie a uskutočnenie stavby. Zákazka môže byť zadaná len osobe oprávnenej projektovať v SR
podľa §3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. z. v znení neskorších predpisov, ktorá je autorizovaným krajinným
architektom, autorizovaným architektom alebo stavebným inžinierom, a má autorské práva k predmetnému
súťažnému návrhu.

19. Akceptovanie súťažných podmienok
19.1. Súhlas vyhlasovateľa, sekretára, overovateľa a súťažných porotcov s podmienkami súťaže
Svojou účasťou v súťaži potvrdzujú vyhlasovateľ, sekretár súťaže, overovateľ, členovia poroty ako aj
náhradníci, že sa oboznámili so všetkými podmienkami súťaže a zaväzujú sa, že budú tieto Súťažné podmienky
dodržovať a ctiť.
19.2. Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže
Odovzdaním súťažného návrhu vyslovuje súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže a s
rozhodnutiami súťažnej poroty, vykonanými v ich rámci a v súlade s nimi.

20. Autorské práva a zverejnenie súťažných návrhov
20.1. Autorské práva súťažiacich
Autori súťažných návrhov môžu svoje súťažné návrhy publikovať a môžu ich opäť využiť v inom prípade.
20.2. Zvolenie k použitiu autorského diela pre účely tejto súťaže
Ocenené návrhy sa stávajú vlastníctvom vyhlasovateľa súťaže s tým, že s vlastníctvom neprechádza na
vyhlasovateľa autorské právo. Autor tohto návrhu udeľuje vyhlasovateľovi súhlas použiť jeho autorské dielo pre
účely tejto súťaže. Použitie autorského diela na iné účely, ako boli uvedené v týchto súťažných podmienkach, je
viazané na výslovný súhlas autora. Neocenené návrhy budú po ukončení výstavy vrátené účastníkom.
20.3. Súhlas súťažiacich so zverejnením autorov a súťažných návrhov
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou, zverejnením a
vystavením svojich súťažných návrhov v rámci propagácie súťaže a jej výsledkov. Súťažiaci, ktorí si prajú, aby boli
výsledky zverejnené a návrhy vystavené bez udania autora, uvedú túto skutočnosť výslovne samostatným
vyhlásením priloženým do obálky „Spiatočná adresa“. Po vyhlásení výsledkov má súťažiaci právo oznámiť
vyhlasovateľovi, aby nezverejnil jeho dielo alebo aby ho zverejnil anonymne. Toto právo musí autor uplatniť
písomne najneskôr do 5 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.

21. Právne predpisy, podľa ktorých sa súťaž koná
Súťaž bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov
zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a
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autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákonu č. 185/2015 Zb. z. autorský zákon v
znení neskorších predpisov, a zákonu č. 343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní.

22. Schválenie a overenie súťažných podmienok
22.1. Overenie súťažných podmienok SKA
Tieto súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov Overovacím protokolom č.: KA618/2018 zo 16.10.2018. Osvedčenie o overení je u vyhlasovateľa a na Slovenskej komore architektov.
22.2. Schválenie Súťažných podmienok
Tieto súťažné podmienky boli schválené vyhlasovateľom, prerokované a odsúhlasené porotou na
úvodnom zasadnutí poroty v zmysle čl. 11 Súťažného poriadku SKA, ešte pred vyhlásením súťaže, konanom
24.09.2018.
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