
Memorandum o spolupráci 
medzi 

 
Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) 
Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava 

v zastúpení: Mgr. Ján Mazúr, PhD., riaditeľ 
 
a 

 
Slovenskou komorou architektov (SKA) 

Nám. SNP 18, 811 06 Bratislava 
v zastúpení: Ing. arch. Iľja Skoček, predseda 

  
za účelom efektívne napĺňať svoje poslanie a prehĺbiť vzájomnú spoluprácu sa MIB a SKA dohodli na 

uzavretí tohto memoranda: 
 

Preambula 
 
a) MIB a SKA sa zhodujú na potrebe inštitucionálnej podpory pri neustálom skvalitňovaní 

architektúry, urbanizmu a krajinných riešení, najmä pri realizovaní verejných investícií.  
 

b) MIB a SKA si spoločne uvedomujú význam architektúry, urbanizmu a krajinných riešení, ktorých 
vysoká úroveň je dôležitým predpokladom pre celkový udržateľný rozvoj Bratislavy, najmä jej 
verejných priestorov. 
 

c) MIB a SKA spoločne uznávajú, že ku zvyšovaniu úrovne architektúry, urbanizmu a krajinných 
riešení vo veľkej miere prispieva využívanie súťaží návrhov a ďalších foriem súťaží, ktorých 
cieľom je získavanie čo najkvalitnejších návrhov.   

 
Článok 1. 

Predmetom tohto memoranda je s odkazom na jeho preambulu rámcovo zadefinovať rozvoj vzťahov 
medzi MIB a SKA pre vzájomne výhodné aktivity v rôznych formách spolupráce, najmä formou 
zdieľania skúseností a dobrej praxe. Spolupráca podľa tohto memoranda bude realizovaná v oblasti 
architektúry, urbanizmu, územného plánovania a krajinnej architektúry, dizajnu a participácie.  
 

Článok 2. 
Cieľom spolupráce je podpora odborných činností MIB a SKA a zvyšovanie kvality odborných 
podkladov, súťaží návrhov a iných procesov obstarávania služieb architekta na základe kvalitatívnych 
kritérií, strategického plánovania rozvoja Bratislavy, tvorby koncepcií verejných priestorov 
a participácie. 
 

Článok 3. 
MIB a SKA si budú v rámci spolupráce vzájomne zdieľať svoje odborné skúsenosti, informácie a dobrú 
prax, ktoré nadobudli pri výkone svojej činnosti.  
 

Článok 4. 
MIB je v rámci spolupráce pripravený poskytovať SKA vzorové dokumenty, metodiku, komentáre a 
dobrú prax pri súťažiach návrhov a iných procesoch obstarávania služieb architekta na základe 
kvalitatívnych kritérií. MIB bude tiež poskytovať SKA rozhovory, obrazový materiál a dokumenty pre 
citácie v rôznych typologických oblastiach (nájomné bývanie, verejné priestory atď.). MIB bude 
realizovať súťaže návrhov a ďalšie formy súťaží v súlade so Súťažným poriadkom SKA. SKA pri 



overovaní týchto súťaží zváži v jednotlivých prípadoch odpustenie poplatku a vyvinie primerané úsilie, 
aby boli tieto súťaže overené v čo najkratšom možnom čase.  
 

Článok 5. 
SKA môže pri realizácii svojej činnosti primeraným spôsobom odkazovať na dokumenty a informácie 
získané od MIB ako na odporúčanú dobrú prax.  

 
Článok 6. 

MIB a SKA budú spoločne podporovať dodržiavanie a aplikovanie Manuálu verejných priestorov, ktorý 
vypracoval MIB a ktorý kodifikuje dobrú prax pri rozvoji verejných priestranstiev v Bratislave. SKA 
bude v uvedenom zmysle primeraným spôsobom informovať svojich členov.   
 

Článok 7. 
MIB a SKA budú spolupracovať pri organizovaní odborných podujatí v oblastiach podľa čl. 1, vrátane 
diskusií na aktuálne témy, výstav, odovzdávaní ocenení a ďalších spoločenských podujatí. 
 

Článok 8. 
Pri prezentácii a verejnej komunikácii spolupráce podľa tohto memoranda budú MIB a SKA označení 
ako partneri a v spoločných výstupoch budú používať spoločnú vizuálnu identitu.  
 

Článok 9. 
Obidve strany memoranda si samy hradia výdavky, ktoré im vzniknú pri plnení tohto memoranda, 
pokiaľ sa nedohodnú inak. 
 

Článok 10. 
Toto memorandum nadobudne platnosť odo dňa jeho podpísania obidvoma stranami a uzatvára sa na 
obdobie 5 rokov. Pred uplynutím tohto obdobia môže každá strana memorandum vypovedať so 
šesťmesačnou výpovednou lehotou.  
 
 
V Bratislave, dňa …….. 2021 
 
 
 MIB: SKA: 
 
 
 
 
................................................  .................................................  
 Mgr. Ján Mazúr, PhD. Ing. arch. Iľja Skoček 
 riaditeľ predseda  


