
Prvá odborná konferencia CE∙ZA∙AR 2015 

„Architektonické súťaže a verejné obstarávanie“ 

Kedy: 6.10.2015 

Kde: Sieň Dušana Jurkoviča Spolku architektov Slovenska na Panskej ulici č.15, Bratislava 

 

„Súťaž architektonických návrhov na zadanú tému je logickým spôsobom vyselektovania kvality. Porovnanie 

viacerých konceptov pre určenie najlepšieho, ktorý sa stane osnovou pre zmysluplné investovanie kapitálu je 

samozrejmým a zrozumiteľným východiskom. A predsa to tak u nás nefunguje. Podiel realizovaných či 

pripravovaných architektúr pochádzajúcich zo súťaží návrhov je zarážajúco malý voči tým, ktoré pochádzajú z 

najlacnejšej ponuky, či iného pokútneho spôsobu obstarania projektu. Tento stav odráža vlastne stav našej 

kultúrnej vyspelosti v najširšom slova zmysle. Prečo je tomu tak? Môže tých málo pozitívnych skúseností zvrátiť 

všeobecný trend? Prečo legislatívne predpoklady nestačia ku korekcii podivných mechanizmov obstarania 

projektov? Je verejná správa dostatočne odborne pripravená k procesu obstarania projektov súťažami 

návrhov? Ako spolu súvisí problém dostatku zákaziek s problémom spôsobu ich zadávania? Aká je skúsenosť z 

českej scény? 

O týchto a ešte viacerých iných otázkach týkajúcich sa východiskového predpokladu vzniku všestranne 

hodnotného architektonického diela sa bude hovoriť na tejto konferencii.“ 

 

  



 

PROGRAM 

 

Registrácia /12,30 – 13,00/ 

Úvod /13,00/ 

 

Privítanie – I. Pleidel (predseda SKA), 5 minút /13,00 – 13,05/ 

 

BLOK I Súťaže návrhov a verejné obstarávanie v zahraničí (80 minút) /13,05 – 14,25/ 

Skúsenosti s architektonickými súťažami v Dánsku (P.A. Andersen) (40 minút) 

Skúsenosti s architektonickými súťažami v ČR (Y. Vašourková, CCEA) (40 minút) 

Coffee break  (20 minút) 

 

BLOK II Best practices súťaží návrhov na Slovensku (105 minút) /14,45 – 16,30/ 

 „Kulturpark“ 

Úvod B. Kováč  5 min 

Súťaž „Kulturpark“ a jej pokračovanie  z pohľadu architekta: (I. Eristavi) 30 min  

Súťaž „Kulturpark“ (M. Hladký) 20 min. 

 

Súťaž „Leopoldov“  

Úvod P. Paňák 10 min 

Iniciácia súťaže návrhov vo verejnom obstarávaní  (P. Lényi, O. Marko)  20 min 

Proces súťaže návrhov vo verejnom obstarávaní na príklade súťaže Leopoldov (B. Šarmír) 20 min 

Coffee break (20 minút)  

 

BLOK III – DISKUSIA (80 minút) /16,50 – 18,20/ 

Verejné obstarávanie – „Súťaže návrhov vs. najnižšia cena“ 

panel: prítomní 

 moderuje: O. Okamura  

 

ukončenie / 18,20/ 


