
HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
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ZÁPISNICA (2.časť) 
 

z hodnotiaceho rokovania poroty k ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaže návrhov: 
REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SLOBODY 

 
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava, vyhlasovateľ súťaže návrhov so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99    
                        Bratislava, v zastúpení: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor Hlavného mesta SR Bratislavy 
 
Dátum a čas: 7. novembra 2017, 14.00-17.00 
 
Miesto konania: Zasadačka hlavnej architektky, Uršulínska 6, Bratislava 
 
Prítomní:  
 
Členovia poroty nezávislí: Igor Marko (predseda poroty), Ľubica Vitková (podpredsedníčka poroty), Virgil Droppa,      
                                             Tamara Reháčková, Ilja Skoček  
Člen poroty za vyhlasovateľa: Ingrid Konrad 
Člen poroty za partnera: Jakub Gossányi 
Náhradníci nezávislí: Anna Dobrucká, Ján Komrska 
Náhradníci za partnera: Martin Badal 
Sekretár a zapisovateľ: Jana Hlavová 
 
Ospravedlnení: 
 
Náhradníci za vyhlasovateľa: Ivan Stankoci 
 
Súťažné návrhy: 
 
Počet hodnotených súťažných návrhov: 14 
Počet návrhov vybraných do užšieho kola výberu: 7 ( návrh č. 02, 04, 05, 10, 11, 13, 14) 
 
Priebeh rokovania: 
 
Druhé hodnotiace zasadnutie k súťaži Revitalizácia Námestia slobody bolo otvorené sekretárom súťaže o 14.00 h.  
Porotcovia jednotlivo zhodnotili návrhy, ktoré boli vybrané do užšieho kola predchádzajúci deň na prvom hodnotiacom 
zasadnutí. Následne sa uzniesli sa na nasledovných záveroch : 

• porota sa rozhodla neudeliť 1. a 2. cenu, na základe jednohlasného rozhodnutia 
• rozhodla sa udeliť iba 3. cenu, na základe jednohlasného rozhodnutia 
• rozhodla sa nenavýšiť stanovenú finančnú odmenu 3. ceny v hodnote  5000 € (päť tisíc eur), na základe 

jednohlasného rozhodnutia 
• rozhodla sa udeliť 3. cenu návrhu č. 10  
• rozhodla sa udeliť viac ako jednu odmenu, pričom každá odmena bude v hodnote 1000 € (tisíc eur) na 

základe jednohlasného rozhodnutia 
• rozhodla sa udeliť odmenu návrhu č. 4, na základe piatich kladných hlasov (ZA : päť hlasov porotcov, PROTI: 

dvaja porotcovia) 
• rozhodla sa udeliť odmenu návrhu č. 5, na základe jednohlasného rozhodnutia 
• rozhodla sa udeliť odmenu návrhu č. 14, na základe jednohlasného rozhodnutia 

 
Po udelení cien a odmien, sekretár súťaže otvoril obálky a zverejnil autorstvo všetkých hodnotených návrhov.  
Hodnotiace zasadnutie poroty skončilo o 17.00. 
 
Odôvodnenie výsledkov súťaže návrhov a autorstvo ocenených, odmenených a neodmenených návrhov sú súčasťou 
prílohy. 
Hodnotenia a komentáre porotcov k oceneným a odmeneným návrhom sú súčasťou prílohy.                      
Odporúčania porotcov určené vyhlasovateľovi sú súčasťou prílohy. 

 

V Bratislave, 8. novembra 2017 

 



HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
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Súhlasím so znením Záverečnej zápisnice (2.časť) k hodnotiacemu zasadnutiu,                                                                            
ktoré sa konalo dňa 7. novembra 2017. 

 

Riadni členovia poroty: 

Ing. arch. Igor Marko

Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková 

Ing. arch. Ingrid Konrad 

Ing. arch. Virgil Droppa ml. 

Ing. Tamara Reháčková, PhD 

Ing. arch. Ilja Skoček 

Ing. Jakub Gossányi 

 

Náhradníci poroty: 

Ing. arch. Ján Komrska 

Ing. Anna Dobrucká 

Ing. Ivan Stankoci, Phd. 

Ing. Martin Badal

 

Sekretár a zapisovateľ: 

Ing. Jana Hlavová 

	


