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POROTA 
NA ODBORNÉ POSÚDENIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK A PREDLOŽENÝCH NÁVRHOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA 
ZO ZASADNUTIA POROTY 

 

na ktorom sa rozhodlo o poradí návrhov a o rozdelení cien podľa § 124 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“ ). 

 
Vyhlasovateľ :   Mesto Senec, Mestský úrad, Mierové námestie 8, 903 01 Senec, IČO: 00305065 
 
Názov súťaže návrhov :   Rozšírenie Mestského úradu v Senci 
 

Druh súťaže návrhov :     Architektonická, verejná, anonymná,  jednokolová pre neobmedzený počet 
účastníkov.. 

Zasadnutie poroty sa konalo :  22. októbra 2018, 10.30 hod  - 19.00 hod 

Zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty 
 
členovia poroty: 
• Členovia poroty: 

▪ Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna  
▪ MgA. Ondřej Synek 
▪ Ing. arch. Rudolf Žákovský 
▪ Ing. Rudolf Bittner 
▪ Ing. arch. Peter Sedala 

Náhradníci členov poroty: 
▪ Mgr. art. Vít Halada, ArtD.   

▪ Ing. Jarmila Répássyová  
▪ Ing. arch. Ondrej Marko 

Pomocné orgány poroty : 
▪ Ľubomír Kubička - sekretár súťaže  
▪ Branislav Šarmír – overovateľ 
▪ Peter Lényi - overovateľ 
▪ Marián Lucký - overovateľ      

 



 

2

 

Priebeh : 

Zasadnutie poroty riadil jej predseda  Ing. arch. Rudolf Žákovský. V úvode zasadnutia všetci členovia 
poroty a, náhradníci členov poroty čestne vyhlásili, že budú svoju funkciu vykonávať nestranne, že sa priamo 
ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní návrhov, že nebudú poskytovať ani sprístupňovať informácie 
o návrhoch počas ich vyhodnotenia, že nie sú účastníkom súťaže, jeho blízkou osobou, jeho zamestnancom 
alebo spoločníkom účastníka. Sekretár súťaže oznámil porote, že v termíne na predkladanie návrhov boli 
doručené návrhy od sedemnástich účastníkov, ktoré boli označené poradovým číslom v poradí v akom boli 
predložené. Všetky návrhy splnili požiadavky na formu podľa súťažných podmienok, ako o tom svedčí 
správa overovateľa, ktorú predniesol porote sekretár súťaže, okrem nasledujúcich odchýlok od 
odporúčaného rozsahu:  

Návrh č.6 – iná ako odporúčaná interiérová vizualizácia; 

Návrh č. 14 – nemá odporúčanú interiérovú vizualizáciu; 

Návrh č. 17 – nemá pohľady v mierke 1:200, nadhľadovú axonometriu, anotáciu v odporúčanom rozsahu do 
500 znakov. 

Porota konštatovala, že vyššie uvedené odchýlenia nie sú dôvodom na vylúčenie návrhov, vzhľadom na to, 
že uvedené požiadavky sú odporúčané a odchýlenia nie sú natoľko výrazné, aby si vyžadovali osobitnú 
argumentáciu alebo bránili vyhodnoteniu návrhov. 

Porota vyhodnocovala iba návrhy uvedené v zozname návrhov vypracovanom sekretárom súťaže a ktorých 
formálnu úplnosť overil overovateľ. Porota vyhodnocovala návrhy podľa kritéria uvedeného v súťažných 
podmienkach ktorým bolo : 

„Architektonické riešenie (zahŕňa v sebe aj funkčné a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú 
realizovateľnosť návrhu) a kontext umiestnenia stavby do širších vzťahov.“ 

Členovia poroty najprv individuálne preskúmali predložené návrhy a po tomto o nich  spoločne diskutovali 
z hľadiska komplexného hodnotenia všetkých kritérií. Po ukončení diskusie porota pristúpila 
k individuálnemu určeniu poradia jednotlivých návrhov od najmenej vyhovujúcich k najlepším. Následne 
viackolovým hlasovaním určila poradie na prvých piatich najvyšších miestach. O pridelení poradia pri 
každom návrhu hlasovali všetci členovia poroty jednohlasne. Víťazným sa podľa kritéria na vyhodnotenie 
návrhov a spôsobu jeho použitia stal návrh, ktorý sa umiestnil na prvom mieste poradia návrhov. 

V Nasledujúcej tabuľke je uvedené poradie návrhov: 

Poradie návrhov: Čísla návrhov: 

1. 8 

2. 6 

3. 12 

4. – 5. 9, 15 

6. – 10. 2, 5, 10, 16, 17 

11. – 17. 1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 

Účastníkom na prvých troch miestach poradia patria ceny  podľa bodu 8.1.1. súťažných podmienok. Porota 
sa rozhodla, v súlade s bodom 8.1.2. súťažných podmienok, udeliť odmenu vo výške 1 000 € návrhu č. 9 
a odmenu vo výške 1 000 € návrhu č. 15. 
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Po určení poradia návrhov sa pristúpilo k ich stotožneniu s účastníkmi.                                                                        

Zoznam účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na predkladanie návrhov, v chronologickom 

poradí: 

p.č. Meno/ochodné meno, Sídlo/adresa 

1. 
akp, spol. s r. o., Páričková 13, 821 08 Bratislava 

2. 
Ing. arch. Martin Filipovič, Kráľová pri Senci, č.d. 288, 90050 

3. 
Ing. arch. Rudolf Kruliac, Jilemnického 341, Veľká Lomnica 05952 

4. 
Róbert Grožaj, Drotárska 64, 811 02 Bratislava 

5 
SPDe s. r. o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava  

6. 
MAPA architekti s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava 

7. 
AKVADRÁT, s. r. o., Dunajská 3, 945 01 Komárno 

8 
DKLN, s. r. o., Hlavná 234, Viničné  

9. 
LENNOX architekti, s. r. o., Pod Andělkou 9/155, 169 00 Praha 6  

10. 
Ing. arch. Ľudovít Urban, Sládkovičová 9, 811 06 Bratislava   

11. 
Ing. arch. Tomáš Kodet, Sokolská 4, Prostějov 796 01, Česká republika 

12. 
Kilo Honč, s. r. o., Haanova 16, 851 04 Bratislava 

13. 
Atelier 008 s. r. o., Rubínová 48, 831 52 Bratislava   

14. 
Ing. arch. Tomáš Žáček, Žltá 22/G, 851 07  Bratislava 

15. 
Kuklica Smerek architekti, s. r. o., Košická 50, 821 08 Bratislava 

16. 
MEB architects s. r. o., Čadecka 159, Čadca 02201 
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p.č. Meno/ochodné meno, Sídlo/adresa 

17. 
P.S. Arch, s. r. o., SNP 58/A, Rozhanovce 044 42 

Zoznam účastníkov, ktorých návrhy boli vylúčené s uvedením dôvodu ich vylúčenia 

Návrh žiadneho účastníka nebol vylúčený. 

Konečné poradie návrhov podľa hlasovania poroty: 

Poradie 
návrhu: Meno/ochodné meno; Sídlo/adresa 

1. DKLN, s. r. o., Hlavná 234, Viničné 

2. MAPA architekti s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava 

3. Kilo Honč, s. r. o., Haanova 16, 851 04 Bratislava 

4. – 5. LENNOX architekti, s. r. o., Pod Andělkou 9/155, 169 00 Praha 6 

4. – 5. Kuklica Smerek architekti, s. r. o., Košická 50, 821 08 Bratislava 

6. – 10. Ing. arch. Martin Filipovič, Kráľová pri Senci, č.d. 288, 90050 

6. – 10. SPDe s. r. o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava 

6. – 10. Ing. arch. Ľudovít Urban, Sládkovičová 9, 811 06 Bratislava   

6. – 10. MEB architects s. r. o., Čadecka 159, Čadca 02201 

6. – 10. P.S. Arch, s. r. o., SNP 58/A, Rozhanovce 044 42 

11. – 17. akp, spol. s r. o., Páričková 13, 821 08 Bratislava 

11. – 17. Ing. arch. Rudolf Kruliac, Jilemnického 341, Veľká Lomnica 05952 

11. – 17. Róbert Grožaj, Drotárska 64, 811 02 Bratislava 

11. – 17. AKVADRÁT, s. r. o., Dunajská 3, 945 01 Komárno 

11. – 17. Ing. arch. Tomáš Kodet, Sokolská 4, Prostějov 796 01, Česká republika 

11. – 17. Atelier 008 s. r. o., Rubínová 48, 831 52 Bratislava   

11. – 17. Ing. arch. Tomáš Žáček, Žltá 22/G, 851 07  Bratislava 

 

Udelenie cien a odmien 

V súlade s ustanovením bodu 8.1. súťažných podmienok, porota na základe konečného poradia návrhov 
rozhodla o udelení cien za súťažné návrhy účastníkov uvedených v nasledujúcom zozname: 

1. cena 8.000 € - DKLN, s. r. o., Hlavná 234, Viničné 
2. cena 5.000 € - MAPA architekti s. r. o., Dostojevského rad 13, 811 09 Bratislava 
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3. cena 3.000 € - Kilo Honč, s. r. o., Haanova 16, 851 04 Bratislava 

V súlade s ustanovením bodu 8.1.2. súťažných podmienok, porota jednomyseľne rozhodla o pridelení 
odmeny vo výške 1 000 € za návrhu účastníka LENNOX architekti, s. r. o., Pod Andělkou 9/155, 169 00 
Praha 6. V súlade s ustanovením bodu 8.1.2.súťažných podmienok, porota jednomyseľne rozhodla o 
pridelení odmeny vo výške 1 000 € za návrhu Kuklica Smerek architekti, s. r. o., Košická 50, 821 08 
Bratislava.. 

Kópia zápisnice s prílohami bude predložená vyhlasovateľovi, kópia zápisnice bez príloh bude doručená  
všetkým hodnoteným účastníkom.   

Správnosť tejto zápisnice zo  zasadnutia poroty na vyhodnotenie súťažných návrhov verejnej 
architektonickej súťaže s názvom: „Rozšírenie Mestského úradu v Senci“ potvrdzujú prítomní členovia poroty 
a sekretár súťaže svojím podpisom. 

Žiadny z členov poroty nevyužil právo dané mu ustanovením § 7 ods.3 vyhlášky Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 157/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti 
architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti 
poroty – uviesť svoj názor, ak je odlišný od väčšinového názoru, uviesť dôvody svojho hlasovania a 
nepodpísať zápisnicu. 

Prílohy :  

1. záväzok členov poroty a náhradníkov 
2. čestné vyhlásenia členov poroty a náhradníkov, 

 
členovia : 
 

▪ Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna  
 

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

▪ MgA. Ondřej Synek 
 

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

▪ Ing. arch. Rudolf Žákovský 
 

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

▪ Ing. Rudolf Bittner 
 

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

▪ Ing. arch. Peter Sedala 
 

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

 

Náhradníci : 
 

▪ Mgr. art. Vít Halada, ArtD.   ................................................................................ 

▪ Ing. Jarmila Répássyová 
 

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

▪ Ing. arch. Ondrej Marko 
 

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

 

Pomocné orgány  poroty : 

Ľubomír Kubička - sekretár súťaže    ................................................................................  

   

 
 

 

Senec, 22.októbra 2018                                            Zapísal: Ľubomír Kubička - sekretár súťaže 

  


