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1.  Identifikácia 
     vyhlasovateľa

1. 
názov organizácie: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
právna forma: obec podľa § 1 zák. č. 369/1990  
Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p. a podľa zák.  
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave  
v zn. n. p.
sídlo: Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava
krajina: Slovenská republika
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
(ďalej aj ako „Hlavné mesto“)

2.  
názov organizácie: 
OZ Skutočné obete
právna forma: občianske združenie
sídlo: Suvorovova 6, 902 01 Pezinok
krajina: Slovenská republika
IČO: 53 770 188
DIČ: 2121597984
IČ DPH: nie je platca DPH
(ďalej aj ako „MIB“)

3.  
názov organizácie: 
Metropolitný inštitút Bratislavy
právna forma: príspevková organizácia  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta SR 
Bratislava podľa § 21 zák. č. 523/2004 Z. z.  
o rozpočtových pravidlách verejnej správy  
v zn.n. p.
sídlo: Primaciálne námestie 1, 811 01 Bratislava
krajina: Slovenská republika
IČO: 52 324 940
DIČ: 2120982490
IČ DPH: nie je platca DPH
(ďalej aj ako „MIB“)

Hlavné mesto, MIB a OZ Skutočné obete sú ďalej 
označení spolu ako „vyhlasovatelia“ a tiež ako 
„vyhlasovateľ“ prípadne „verejný obstarávateľ“. 
Tam, kde sa v týchto Súťažných podmienkach 
hovorí o „vyhlasovateľovi“, a tiež tam, kde sa 
hovorí o „vyhlasovateľoch“, myslí sa tým každý 
z vyhlasovateľov a všetci vyhlasovatelia spolu. 
Právne vzťahy medzi jednotlivými vyhlasovateľmi 
sú upravené v osobitej dohode, ktorú vyhlasovatelia 
na tento účel uzavreli. Všetkých vyhlasovateľov vo 
vzťahu k účastníkovi ako aj voči subjektom verejnej 
správy zastupuje sekretár súťaže.

Kontaktný bod vyhlasovateľa vo veciach verejného 
obstarávania: https://josephine.proebiz.com/sk/
tender/29794/summary

Sekretár súťaže: Mgr. art. Maroš Greš 
Overovateľka súťaže: Mgr. art. Katarína Máčková 
Za OVO: Ing. Juraj Šimo

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29794/summary
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/29794/summary
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2. Opis predmetu a účel  
súťaže návrhov

1.
Názov súťaže:  
„Pamätník obetiam Covid-19“

2.
Účel súťaže:  
Účelom súťaže je nájsť a zrealizovať návrh, ktorý 
spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši 
požiadavky zadania - výtvarného diela vo verejnom 
priestore v lokalite Ružinovského jazera „Rohlík“ 
a následne umožní zadať zákazku podľa bodu  
11. Rokovenie o zmluve.

3.
Kódy podľa spoločného slovníka obstarávania 
(CPV): 
Hlavný slovník:

Hlavný predmet:
71200000-0 
Architektonické a súvisiace služby

92311000-4  
Umelecké diela ako rovnocenný predmet
71220000-6 
Návrhárske a architektonické služby
71240000-2 
Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000-5 
Architektonické a inžinierske služby a dozor
92310000-7  
Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
92311000-4 
Umelecké diela
92312000-1  
Umelecké služby
92312200-3  
Služby autorov, skladateľov, sochárov, zabávačov 
a iných samostatných umelcov
92312250-8  
Služby samostatných umelcov

4.
Maximálna hodnota pri súťaži: 
175 000€ bez DPH, ktorá pozostáva z:

 - hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu:  
15 000 € bez DPH, zabezpečuje MIB;

 - predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie 
služieb (vrátane realizácie): 160 000 € bez DPH 
(formou verejnej zbierky na transparentný účet 
OZ Skutočné obete).

Cena pamätníka by mala byť adekvátna k veľ kosti 
a použitému materiálu. OZ Skutočné obete plánuje 
v roku 2023 využiť podporu dotácie na realizáciu 
diela z Fondu na podporu umenia v podprograme 
1.4 Vizuálne umenie – 1.4.6. Tvorba a realizácia 
diela vo verejnom priestore.

Tieto súťažné podmienky boli prerokované porotou 
na úvodnom stretnutí poroty dňa 01.06.2022 
a schválené per rollam 10.08.2022 a overené 
Slovenskou komorou architektov overením  
č. KA-519/2022 zo dňa 21.06.2022. 

5.
Z dôvodu formátu súťaže design & build, kde víťaz 
zabezpečí dokumentáciu, povolenie a realizáciu 
diela odporúčame spracovateľom vytvoriť riešiteľský 
tím, ktorý sa skladá napr. z: architekta, stavebného 
inžiniera, krajinného architekta, výtvarník a i. 

V hodnote nadväzujúcej zmluvy sú zahrnuté náklady 
spojené s vytvorením diela vrátane jeho umiestnenia 
v riešenej lokalite, a to najmä:

 - návrhové práce, ktoré sú nevyhnutné k realizácii 
diela;

 - projektová dokumentácia, inžiniering, 
zabezpečenie potrebných vyjadrení a rozhodnutí, 
prípadne súhlasov dotknutých subjektov;

 - poistenie autora ako zhotoviteľa pri realizácii 
diela; 

 - samotná realizácia a osadenie diela podľa 
projektovej dokumentácie. 
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6.
Tieto súťažné podmienky boli prerokované porotou 
na úvodnom stretnutí poroty dňa 10.02.2022 
a schválené per rollam 23.02.2022 a overené 
Slovenskou komorou architektov overením  
č. KA-76/2022.
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3. Druh súťaže

Toto obstarávanie, resp. zadávanie tejto zákazky, 
nie je súťažou návrhov (podľa § 119 a ďalších 
ZVO a Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie 
č. 157/2016 Z. z.), ale jedná sa o zadávanie 
zákazky podľa ustanovenia § 117 ZVO a podľa 
uplatniteľných ustanovení Súťažného poriadku 
Slovenskej komory architektov v súlade 
s aktualizáciou schválenou predstavenstvom  
SKA 13.11.2019, ktorá otvára možnosť overenia 
iných súťažných postupov.

1.
Podľa účelu súťaže:  
projektová | design & build

2.
Podľa okruhu účastníkov:  
verejná

3.
Podľa predmetu súťaže:  
kombinovaná | výtvarno- architektonická

4.
Podľa priebehu súťaže:  
jednoetapová
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4. Okruh účastníkov

1.
Táto súťaž sa vyhlasuje ako verejná pre vopred 
neurčený počet účastníkov.

2.
Účastníkom v súťaži nesmie byť ten, kto:
a. vypracoval kritériá výberu účastníkov, vypracoval 

kritériá hodnotenia predložených návrhov;
b. je členom poroty, náhradníkom člena poroty, 

sekretárom súťaže, overovateľom súťažných 
návrhov alebo odborným znalcom prizvaným 
porotou;

c. overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru 
architektov;

d. je zamestnancom vyhlasovateľa;
e. je blízkou osobou, spoločníkom, štatutárnym 

orgánom, zamestnancom alebo zamestnávateľom 
osôb vylúčených z účasti v súťaži návrhov podľa 
bodov (a) až (d).

3.
Účastníkom súťaže môže byť fyzická alebo právnická 
osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:
a. podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. účastník musí 

byť oprávnený dodávať predmet zákazky, čo 
znamená, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré 
sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon 
činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať pri 
zadaní zákazky a ktorých obsah bude závisieť 
od charakteru riešenia, ktoré účastník vo svojom 
návrhu ponúkne. Napríklad, ak má navrhované 
riešenie spĺňať charakteristiku: 
sadovníckeho diela, musí mať účastník oprávnenie na 
výkon živnosti „uskutočňovanie sadovníckych diel“; 

 - diela záhradnej a krajinnej architektúry, musí 
účastník disponovať autorizáciou v zmysle  
§ 4a ZAA;

 - jednoduchej alebo drobnej stavby, musí 
mať účastník oprávnenie na výkon živnosti 
„vypracovanie dokumentácie a projektu 
jednoduchých stavieb, drobných stavieb  
a zmien týchto stavieb“;

 - diela výtvarného umenia (napr. socha) alebo iného 
diela, pre ktorého projektovanie sa nevyžaduje 
osobitné oprávnenie, musí mať účastník oprávnenie  

na hospodársku činnosť najmenej v takom rozsahu, 
aby mohol vyhotoviť projekt svojho diela v rozsahu 
požadovanom pre jeho realizáciu (napr. oprávnenie 
na výkon živnosti „inžinierska činnosť - kód 7101, 
alebo „dizajnérske činnosti – kód 7401“).

b. podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že účastník nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

c. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údajmi o vzdelaní 
a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb 
určených na plnenie zmluvy. Požadovaná úroveň: 
Účastník disponuje osobou, ktorá má ukončené 
vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore vizuálneho 
umenia, audiovizuálneho umenia, scénografie, 
dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry alebo 
stavebného inžinierstva.

4.
Vyhlasovateľ upozorňuje, že pokiaľ bude účastníkom 
súťaže právnická osoba, musí mať v obchodnom 
registri zapísaný predmet činnosti, ktorý sa vyžaduje 
podľa bodu 3 písm. a).

5.
V prípade účasti autorského tímu (riešiteľského 
kolektívu), musí podmienku oprávnenia zákazky  
uvedenej v bode 3 písm. a) spĺňať aspoň jeden člen 
- a to účastník, ktorý bude splnomocnený ostatnými 
členmi riešiteľského kolektívu na predkladanie a 
nakladanie s návrhom v plnom rozsahu.

6.
Minimálne jeden člen autorského tímu (riešiteľského 
kolektívu) spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti 
uvedenej v bode 3 písm. c).

7.
Ostatní autori (členovia riešiteľského kolektívu) si 
vzájomné vzťahy s účastníkom zmluvne vysporiadajú 
tak, aby účastník bol plne oprávnený s návrhom 
– dielom nakladať v intenciách týchto súťažných 
podmienok a následne v prípade, ak by bol tento 
návrh úspešný aj uzavrieť zmluvu o zadaní zákazky s 
vyhlasovateľom.

.
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8.
Zahraničný účastník predkladá dokumenty 
zodpovedajúceho obsahu a právnej sily, spolu 
s prekladom do slovenského jazyka; úradný preklad 
sa nevyžaduje. V prípade rozporu medzi pôvodným 
znením textu a jeho prekladom porota vyhodnotí, či 
je možné dokument napriek tomu prijať ako riadne 
predložený, alebo je splnený dôvod na vylúčenie 
účastníka zo súťaže. Uvedené sa nepoužije v prípade 
dokumentov vystavených v českom jazyku.
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5. Komunikácia

1.
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom 
sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku, 
výhradne prostredníctvom informačného systému 
Josephine.

2.
V prípade potreby vysvetliť alebo objasniť 
údaje uvedené v Súťažných podmienkach a ich 
prílohách môže účastník požiadať o ich vysvetlenie 
prostredníctvom systému Josephine. 

3.
Všetky vysvetlenia a kladné vybavenia žiadostí 
o nápravu bude vyhlasovateľ uverejňovať v IS 
Josephine.

4.
Manuál registrácie Vás rýchlo a jednoducho 
prevedie procesom registrácie v systéme Josephine: 
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/
Manual_registracie_SK.pdf. Pre lepší prehľad tu 
nájdete tiež opis základných obrazoviek systému.

5.
Na používanie systému Josephine je nutné spĺňať 
nasledovné technické požiadavky: https://store.
proebiz.com/docs/josephine/sk/Technicke_
poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf

6.
Vyhlasovateľ vyhlási túto súťaž zverejnením 
Oznámenia o súťaži vo Vestníku verejného 
obstarávania dostupnom na adrese:  
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-590.html. 

7.
Vyhlasovateľ bezodkladne po rozhodnutí poroty 
oznámi účastníkovi výsledok súťaže. Spraví tak 
písomne a priloží kópiu zápisnice zo zasadnutia 
poroty spolu s prílohami, a to elektronicky, 
prostredníctvom informačného systému Josephine.

8.
Súťažné návrhy zaradené do hodnotenia poroty 
budú môcť byť po zverejnení výsledku súťaže 
zverejnené na výstave, na webe a prípadne 
i v tlačenej publikácii, podľa rozhodnutia 
vyhlasovateľa.

https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf
https://store.proebiz.com/docs/josephine/sk/Technicke_poziadavky_sw_JOSEPHINE.pdf
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-590.html.
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6. Zoznam súťažných pomôcok

1.
Mapové podklady:

 - geodetické zameranie (2D) *.dwg
 - ortofotomapa
 - projekt „Revitalizácia areálu Ružinovského jazera 

Rohlík“ – (2D) *.dwg

2.
3D model územia 

3.
Fotodokumentácia:
areál jazera, diela vo verejnom priestore, Ružinov 
staré fotografie

4.
Koncepcia narábania s pomníkmi, pamätníkmi, 
pamätnými tabuľami a výtvarnými dielami na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(informatívny dokument)

5.
Vzor súťažného panelu

6.
Participácia:
Záverečná správa - Jazero Rohlík
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7. Porota
Počet riadnych členov poroty je 5, hlasovacie 
kvórum je 5. Na zasadnutiach poroty sa zúčastňujú 
všetci riadni členovia a všetci náhradníci; náhradníci 
majú poradný hlas. Ak nie je prítomný riadny 
člen poroty, stáva sa náhradník riadnym členom 
s plnohodnotným hlasom. Porotcu nezávislého 
na vyhlasovateľovi môže nahradiť len náhradník 
nezávislý na vyhlasovateľovi. Porota má predsedu, 
ktorého si zvolila spomedzi riadnych členov na jej 
prvom zasadnutí. 

1.
Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 - Mgr. art. Dorota Kenderová, AtrD. – riaditeľka 
Východoslovenskej galérie, VSG, predsedníčka 
poroty

 - Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. – autorizovaný 
architekt ČKA 

 - Mgr. art. Juraj Gábor – výtvarník
Závislí na vyhlasovateľovi:

 - Mgr. Katarína Trnovská, ArtD. – riaditeľka Galérie 
mesta Bratislava

 - Mgr. Lenka Straková – predsedníčka správnej 
rady OZ Skutočné obete 

2.
Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 - Ing. arch. Ondrej Jurčo, architekt – člen tímu 
spracovania Revitalizácie areálu jazera Rohlík

Závislí na vyhlasovateľovi:
 - Ing. MSc. Linda Duchovná – krajinná architektka 

– Sekcia tvorby mestských priestorov, MIB

3.   
Experti

 - Mgr. Zoja Droppová – kurátorka umenia vo 
verejnom priestore, GMB

 - Ing. Róbert Dolák – oddelenie investícií 
Univerzitnej nemocnice Ružinov

 - Ing. arch. Erika Szabóová – Komisie pre diela vo 
verejnom priestore za MČ Ružinov 

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické 
odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí 
hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje 
rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je 
to potrebné, expert poroty vypracuje odborné 
posúdenie na predložený návrh v súťaži.

4.
Pomocné orgány poroty:
Sekretár:

 - Mgr. art. Maroš Greš
Overovateľka: 

 - Mgr. art. Katarína Máčková
Oddelenie verejného obstarávania:

 - Ing. Juraj Šimo
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8. Vyhotovenie súťažného návrhu
1.
Účastník predkladá súťažný návrh elektronicky 
prostredníctvom informačného systému Josephine 
v lehote na predkladanie návrhov. Vyhlasovateľ 
účastníkom dôrazne odporúča ponechať 
dostatočnú časovú rezervu na elektronické 
odovzdanie prostredníctvom informačného systému 
(kontakt v prípade problémov +421 220 255 999, 
houston@proebiz.com).

2.
Predložený návrh bude rozdelený do dvoch častí:

 - prvá časť – vyhlásenie obsahuje sprievodný 
dokument s údajmi o účastníkovi a autorovi – 
obsahuje identifikáciu účastníka - neanonymná 
časť;

 - druhá časť – grafická časť obsahuje samotný 
výtvarno - architektonický návrh účastníka 
s dôrazom na zachovanie anonymity – nesmie 
obsahovať žiadnu identifikáciu účastníka.

Súťažný návrh bude vyhotovený v slovenskom alebo 
českom jazyku. Účastník odovzdáva návrh iba 
v digitálnej podobe. Ak aktuálna epidemiologická 
situácia umožní osobné stretnutie poroty, 
vyhlasovateľ vytlačí panel vo svojej réžii. V opačnom 
prípade bude hodnotená digitálna podoba.

3.
Prvá časť - vyhlásenie (príloha 02) obsahuje čestné 
vyhlásenie a identifikačné údaje účastníka podľa 
bodu 4.3 a identifikačné údaje autorov návrhu a ich 
súhlas s použitím súťažného návrhu.

4.
Druhá časť – grafická časť - anonymná:

Obsah:
Obsahové požiadavky na riešenie sú uvedené 
v Zadaní tejto súťaže (príloha 01) a v Súťažných 
pomôckach (príloha 03). Dodržanie pokynov 
uvedených v týchto dokumentoch nie je povinné. Ak 
v návrhu účastníka dôjde k výraznému odkloneniu 
sa od týchto pokynov, odporúča vyhlasovateľ 

uviesť grafickú, či textovú argumentáciu účastníka, 
odôvodňujúcu takýto postup.

Rozsah a forma:
Grafická časť
a. Panel s rozmermi 700 mm x 1000 mm 

s orientáciou na výšku;
b. Doplňujúci voliteľný digitálny spôsob prezentácie 

(nepovinné) - môže byť napr. zvukový záznam, 
video alebo doplňujúci panel 700 x 1000 mm.

Panel / panely by mali obsahovať:
 - vizualizácia, koláž, kresba, maľba – perspektívne 

zobrazenie pamätníka obetiam Covid-19;
 - schéma/ diagram – napr. vzniku pamätníka 

alebo používanie pamätníka;
 - situácia M 1:1000;
 - konštrukčno-technické výkresy:

• pôdorys obsahujúci celkové architektonické 
a konštrukčné riešenie v adekvátnej mierke 
podľa povahy diela;

• rez v adekvátnej mierke podľa povahy diela, 
(dôraz na kotvenie, zastabilizovanie diela);

• pohľady v adekvátnej mierke podľa povahy 
diela.

 - ďalšie priestorové náhľady – axonometria 
územia, ďalšie vizualizácie, schémy, rezy, skice, 
technické detaily a iné grafické výstupy podľa 
uváženia pre účely grafického dovysvetlenia diela 

 - anotácia k návrhu – max. 2500 znakov (vrátane 
medzier), anotácia by mala obsahovať:
• popis navrhovaného riešenia vrátane ideového 

a priestorového zámeru; 
• popis použitých materiálov, konštrukčné 

a technické riešenie vyplývajúce z povahy 
diela;

• logistika osadenia diela;
• predpokladané ročné náklady na údržbu diela;
• predpokladaný rozpočet diela podľa zásad 

design & build bod 2.5. 

Odporúčané rozloženie panelu je k dispozícii ako 
súťažná pomôcka „Vzor panelov“.
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Panel by mal byť predložený ako jeden spojený súbor 
*.pdf obsahujúci požadované formáty s názvom 
„panel s navrhom.pdf“ a s rozlíšením minimálne 300 
DPI. Doplňujúci voliteľný spôsob prezentácie závisí 
od povahy návrhu pamätníka obetiam Covid-19. 
Ak pôjde o doplňujúci panel, môže byť priložený do 
rovnakého súboru „panel s navrhom.pdf“. Veľkosť 
súboru *.pdf by nemala presiahnuť 50 MB. Audio 
(*.mp3, *.mp4) alebo video súbor (*.mp4, *.mov, *.avi) 
by mal byť označený názvom „doplnenie navrhu“. 
Veľkosť audio a video by nemala presiahnuť 500 MB.

5.
Účastník môže predložený návrh doplniť, zmeniť 
alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie 
návrhov.
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9. Hodnotenie predložených
návrhov

1.
Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, 
budú hodnotené podľa kritéria: komplexná 
výtvarno-architektonická kvalita riešenia vo vzťahu 
k zadaniu.

2.
Spôsob uplatnenia kritéria: Porota väčšinovým 
hlasovaním na základe diskusie pridelí každému 
návrhu poradie podľa hodnotenia návrhu vo vzťahu 
ku kritériu uvedenému v bode 1. 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.

3.
Porota je uznášaniaschopná, ak je prítomný plný 
počet hlasovacieho kvóra (5). Porota rozhoduje 
nadpolovičnou väčšinou hlasov kvóra.

4.
Výsledok súťaže je pre vyhlasovateľa záväzný.
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10. Ceny

1.
V súťaži po nadobudnutí právoplatnosti výsledku 
v lehote podľa súťažných podmienok vyplatí 
vyhlasovateľ oceneným účastníkom ceny a odmeny:

1. cena: 7000 €    
2. cena: 4000 €   
3. cena: 2500 €   

Suma vyhradená na odmeny: 1500 €, 
najvyššia odmena by nemala prekročiť 80% sumy 
určenej na 3. cenu. 

2.
Účastníkom (fyzickým aj právnickým osobám) 
budú vyplatené ceny a odmeny znížené o daň 
z príjmu (19%), ktorá sa vyberá zrážkou, ktorú zrazil 
vyhlasovateľ podľa § 43 ods. 3 písm. d) zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej 
„ZDP“), pričom v prípade účastníkov – fyzických 
osôb sa daňový základ pre výpočet dane z príjmu 
zníži v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod 1 ZDP. 

3.
Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom 
neudelení niektorej z cien, prípadne o inom rozdelení 
cien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodniť 
v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.

4.
Pri vyplácaní cien a odmien nie je smerodajné, kto je 
autorom diela, vždy sa vypláca účastníkovi súťaže.

5.
Ceny a odmeny sa nevyplácajú podľa autorského 
zákona - nie je možné považovať cenu ani odmenu 
v súťaži za autorskú alebo licenčnú odmenu.

6.
Príjem účastníka z vyplatenej ceny alebo odmeny 
nepodlieha dani z pridanej hodnoty (ďalej „DPH”) 
a to ani ak je jeho príjemca registrovaný pre DPH.
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11. Rokovanie o zmluve

1.
Vyhlasovateľ vyzve víťaza na rokovanie 
o podrobnostiach zmluvy a podpis zmluvy. 
Predmetom úpravy práv a povinností zmluvy budú 
najmä:
a. vypracovanie štúdie na základe súťažného 

návrhu, usmernení poroty súťaže a vyhlasovateľa;
b. uskutočnenie prieskumov, rozborov, zameraní, 

posudkov a sond potrebných pre ďalšie 
rozpracovanie návrhu;

c. vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby 
(v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka 
UNIKA);

d. ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov;

e. vykonanie odborného autorského dohľadu 
(v súlade s rozsahom prác podľa sadzobníka 
UNIKA);

f. vykonanie inžinierskej činnosti súvisiacej s vyššie 
uvedenými službami;

g. obsah rokovania o zmluve bude prispôsobený na 
základe charakteru vybraného diela;

2. 
Zadávanie nadväzujúcej zmluvy:
a. po súťaži Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie 

účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako 
víťazný; 

b. výsledkom rokovania bude uzatvorenie Zmluvy 
o dielo podľa zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v zn. n. p;

c. v prípade, pokiaľ účastník umiestnený na 
prvom mieste v stanovenom poradí odmietne 
uzatvoriť Zmluvu o dielo, prípadne nedôjde 
k uzavretiu zmluvy medzi týmto účastníkom 
a vyhlasovateľom do 30 dní od výzvy 
vyhlasovateľa, vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať 
na rokovanie účastníka umiestneného na 
druhom mieste;

d. v prípade, pokiaľ účastník umiestnený na 
druhom mieste v stanovenom poradí odmietne 
uzatvoriť Zmluvu o dielo, prípadne nedôjde 
k uzavretiu zmluvy medzi týmto účastníkom 
a vyhlasovateľom do 30 dní od výzvy 
vyhlasovateľa, vyhlasovateľ je oprávnený vyzvať 
na rokovanie účastníka umiestneného na treťom 
mieste v stanovenom poradí;

e. ak ani na základe tohoto rokovania nebude 
uzatvorená Zmluva o dielo, vyhlasovateľ môže 
obnoviť rokovanie s účastníkom umiestneným 
na prvom mieste;

f. vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VO bez 
uzavretia zmluvy. O zrušení VO vyhlasovateľ 
informuje všetkých účastníkov, ktorých návrhy 
vyhodnocoval v etape č. 2, elektronicky, 
prostredníctvom elektronického informačného 
systému.
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12. Lehoty

1. Dátum úvodného zasadnutia poroty 01.06.2022 

2. Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže   11.08.2022

3. Lehota na predkladanie súťažných návrhov 11.11.2022, 15:00 hod.

4. Predpokladaná lehota na overenie a vyhodnotenie súťažných návrhov 18.11.2022

5. Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 25.11.2022

6. Predpokladaný termín zverejnenia súťažných návrhov 06.12.2022

7. Predpokladaná lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom 30.12.2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta  
realizáciepredmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. 
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13. Ďalšie informácie
1.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením 
návrhu znáša účastník bez nároku na finančnú 
náhradu voči vyhlasovateľovi.

2.
Vyhlasovateľ sa zaväzuje rešpektovať autorské 
práva autorov návrhov v súlade so zák. č. 185/2015 
Z. z. Autorský zákon v zn. n. p. (ďalej „AZ“).

3.
Účastník podaním súťažného návrhu udeľuje 
vyhlasovateľovi výhradný súhlas s použitím diela 
predstavujúceho súťažný návrh pre potreby súťaže, 
prezentačné účely súťaže formou zverejnenia 
na výstave, na internetovej stránke a v tlačenej 
publikácii, všetko v súlade s § 91 AZ.

4.
Vyhlasovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť 
o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu 
účastník poskytol; na tento účel účastník označí, 
ktoré skutočnosti považuje za dôverné, a ktorými 
môžu byť v tomto postupe výhradne iba obchodné 
tajomstvo, technické riešenia, predlohy, návody, 
výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 
výpočtu jednotkových cien.

5.
Účastníci súťaže sa zaväzujú, že podklady 
použijú len pre rozhodovanie o účasť v súťaži 
a k vypracovaniu súťažného návrhu. 

6.
Vyhlásenú súťaž je možné zrušiť len zo závažných 
dôvodov. Zrušenie súťaže bude oznámené rovnakým 
spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.
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14. Pre vašu kontrolu
Zhrnutie požadovaných dokumentov  
k elektronickému doručeniu prostredníctvom 
systému JOZEPHINE:

Odovzdanie: 
do 11.11.2022, 15:00 hod.

Vyhlásenie účastníka a autorov  
(vyplnená príloha 02) – neanonymná časť:

• A4
• *pdf, *doc

Návrh účastníka 
anonymná – bez identifikačných údajov:

Grafická časť A
• 1 panel vo formáte  

700 x 1000 mm (na výšku)
• *.pdf 
• 300 dpi
• max 50 MB

Grafická časť B
• doplňujúci voliteľný digitálny spôsob 

prezentácie (nepovinné)
• zvuková nahrávka, video nahrávka, 

alebo dpolňujúci panel vo formáte  
700 x 1000 mm (na výšku)

• *.mp3, *.mp4, *.mov, *.avi, *.pdf
• max 500 MB
 



Kontakt:

Sekcia súťaží
Primaciálne námestie 1 
814 99 Brat islava
Slovensko

sutaze@mib.sk


