
 Súťaž návrhov - Alfa škôlka  ZÁPIS ⎸HODNOTIACE  ZASADNUTIE POROTY ⎸  10.5.2022 

 ALFA ŠKÔLKA 
 Architektonická súťaž návrhov 

 ZÁPIS Z HODNOTIACEHO ZASADNUTIA POROTY 

 Vyhlasovateľ:  Ceruz s.r.o. 
 Dátum a čas konania:  Utorok 10.5.2022, 10:25 -  15:00 
 Miesto konania:  Fakulta architektúry a dizajnu  STU v Bratislave 

 1.  Úvodné zasadnutie poroty  sa konalo dňa 10.5.2022,  t.j. Utorok. Zasadnutie sa začalo o 
 10:25 hod. v priestoroch Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. 

 Prítomní sú: 

 |  Riadni  členovia poroty 
 ⎯  Ing. arch Barbora Markechová  ⎸   autorizovaná architekta  SKA/ČKA  ⎸   predsedkyňa poroty 

 ⎯  Ing. arch. Martin Frei  ⎸   autorizovaný architekt ČKA 

 ⎯  Ing. arch. Richard Murgaš  ⎸   autorizovaný architekt  SKA 

 ⎯  doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.  ⎸   Fakulta architektúry  a dizajnu STU 

 ⎯  Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.  ⎸   autorizovaný architekt  SKA  ⎸závislý na vyhlasovateľovi 

 |  Náhradníci  poroty 
 ⎯  Ing. arch. Tomáš Ružiak  ⎸   autorizovaný architekt SKA 

 |  Experti poroty 
 ⎯  BSBA Martina Dolejská  ⎸   zástupca vyhlasovateľa 

 ⎯  Ing. Marek Tuška  ⎸   zástupca vyhlasovateľa 

 |  Pomocné  orgány poroty 
 ⎯  MSc. Lívia Gažová ⎸   sekretárka súťaže, overovateľka,  spracovateľka súťažných podkladov 

 ⎯  Ing. arch. Adam Lukačovič  ⎸   zapisovateľ, spracovateľ  súťažných podkladov 

 Neprítomní sú: 

 |  Náhradníci  poroty 
 ⎯  Ing. arch. Linda Urbanová  ⎸   architektka 

 |  Experti poroty 
 ⎯  Ing. Lukáš Hracho  ⎸   zástupca developera obytnej zóny  Prúdy Sereď 
 ⎯  Ing. Anna Halabrínová  ⎸   zástupca stavebného úradu  mesta Sereď 
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 2.  Otvorenie zasadnutia 
 Lívia Gažová otvorila rokovanie a predstavila všetkým zúčastneným program úvodného 
 zasadnutia poroty. 

 3.  Predloženie súťažných návrhov 
 V lehote na predkladanie návrhov, t.j. 29.04.2022 do 17:00, predložilo svoj návrh  15 
 účastníkov  . Všetci účastníci odovzdali svoj návrh  prostredníctvom kontaktného bodu. 
 Návrhom boli priradené poradové čísla od 1 do 15 (podľa časového poradia ich predloženia). 

 4.  Overenie súťažných návrhov 
 Následne predstavila Lívia Gažová zápisnicu z overovania súťažných návrhov. Overenie 
 súťažných návrhov bolo v nadväznosti na predkladanie návrhov rozdelené na dve časti 
 “  Sprievodná dokumentácia  ” a “  Grafická časť  ”. 

 Overenie časti “  Sprievodná dokumentácia  ” spočívalo  v posúdení úplnosti predložených 
 dokladov a ich riadneho vyplnenia tak, ako bolo uvedené v čl. 6. bod 6.2. Súťažných 
 podmienok. 

 Overovateľka skontrolovala všetky predložené doklady od účastníkov a porotu informovala o 
 skutočnosti, že všetky návrhy predložili sprievodnú dokumentáciu v požadovanom rozsahu. 

 Overenie časti “  Grafická časť  ” spočívalo v posúdení  rozsahu a formy súťažného návrhu tak, 
 ako bolo uvedené v čl. 6. bod 6.3. Súťažných podmienok (obsah panelov bol odporúčaný). 

 Overovateľka skontrolovala všetky predložené návrhy od účastníkov a porotu informovala o 
 skutočnosti, že: 

 ︳  návrh  č.5  obsahoval  len  1  priestorové  zobrazenie  interiéru  namiesto  predpísaných  2 
 zobrazení. 

 Vzhľadom na skutočnosť, že pri grafickej časti návrhu sa jednalo o odporúčané požiadavky, 
 nebolo nesplnenie podmienky dôvodom na automatické vyradenie návrhov z hodnotenia. 
 Porota súhlasila aby bol daný návrh ďalej hodnotený. 

 Porota na záver predstavenia zápisnice hlasovala o tom, aby boli všetky doručené návrhy 
 prijaté do hodnotenia. 

 ZA:  5  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 

 Počet súťažných návrhov  prijatých do hodnotenia bol  15  . 

 5.  Sumarizácia súťažného zadania 
 Po prijatí návrhov do hodnotenia si porota si prediskutovala jednotlivé body zadania a jeho 
 kľúčové témy. 

 6.  Vyjadrenie expertov poroty 
 Po úvodnom sumarizácií zadania boli požiadaní  experti  poroty  o ich expertný pohľad na 
 jednotlivé návrhy: 
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 ⎯  Martina Dolejská 
 ⎯  Marek Tuška 
 ⎯  Lukáš Hracho (neprítomný - prečítané vyjadrenie z mailu) 

 Experti poroty vyjadrili svoj názor na návrhy s ohľadom na metodiku vzdelávanie, všeobecné 
 požiadavky na programovú náplň a jednotlivé stvárnenie hlavných myšlienok konceptu Alfa 
 Škôlky.  V rámci vyjadrenia expertov prebiehala aj diskusia s porotou. 

 7.  Štúdium súťažných návrhov 
 Po vyjadrení expertov prebiehala diskusia k priebehu hodnotenia. Následne začala porota so 
 štúdiom  všetkých návrhov a kolektívnou  diskusiou  nad  návrhmi. 

 8.  Hodnotenie súťažných návrhov 
 Po štúdiu a diskusii nad návrhmi sa začalo s hodnotením návrhov. Hodnotenie návrhov 
 prebiehalo viackolovým hlasovaním, kde na základe diskusie formou dialógu a konsenzu 
 poroty bolo zostavené poradie návrhov podľa ich naplnenia hodnotiaceho kritéria v čl. 10. 
 bode 10.1. Súťažných podmienok. Pre zostavenie celkového poradia súťažných návrhov, 
 prebehli 4 kolá hlasovania, ktoré boli pri každom kole hodnotenia schválené porotou  : 

 9.  1.kolo hodnotenia súťažných návrhov 
 Porota na základe diskusie a konsenzu hodnotenia navrhla, aby sa návrhy: č. 1, 6, 9, 14, 15 
 umiestnili na zdieľanom 11.-15. mieste. 

 ZA:  5  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 

 10.  2.kolo hodnotenia súťažných návrhov 
 Porota na základe diskusie a konsenzu hodnotenia navrhla, aby sa návrhy č. 7, 8, 10, 11, 13 
 umiestnili na zdieľanom 6.-10. mieste. 

 ZA:  5  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 

 11.  Obedová prestávka 
 V čase od 12:30 do 14:00 prebiehala obedová prestávka. 

 Po obedovej prestávke pokračovalo hodnotenie návrhov. 

 12.  3.kolo hodnotenia súťažných návrhov 
 Porota na základe diskusie a konsenzu hodnotenia navrhla, aby sa návrhy č. 4, 5 umiestnili 
 na zdieľanom 4.-5. mieste a aby boli daným návrhom udelené odmeny podľa Súťažných 
 podmienok čl.11. 

 ZA:  5  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 

 13.  4.kolo hodnotenia súťažných návrhov 
 Porota na základe diskusie a konsenzu hodnotenia navrhla, aby sa návrh: 

 č. 2 umiestnil na  1.mieste 
 č. 3 umiestnil na  2.mieste 
 č. 12 umiestnil na  3.mieste 
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 A aby boli daným návrhom udelené ceny podľa Súťažných podmienok čl.11. 

 ZA:  5  PROTI:  0  ZDRŽAL SA:  0 

 14.  Diskusia a komentáre 
 Porota následne formulovala komentáre k oceneným a odmeneným návrhom a doplnila aj 
 odporúčania pre dopracovanie víťazného návrhu. 

 15.  Zoznam účastníkov a celkové poradie návrhov v hodnotení 

 číslo 
 návrhu 

 účastník  poradie 

 01  Ing. arch. Miroslav Frecer  11.-15. miesto 

 02  A-DESIGN s.r.o.  1. miesto 

 03  ENVEA, s.r.o.  2. miesto 

 04  MS architekti s.r.o.  4.-5. miesto 

 05  JAKOBY.io s.r.o.  4.-5. miesto 

 06  zornicka/architects s.r.o.  11.-15. miesto 

 07  KRALIK.Partners s.r.o.  6.-10. miesto 

 08  Roman Oravec  6.-10. miesto 

 09  KOPA, s.r.o.  11.-15. miesto 

 10  Umna architektúra s.r.o.  6.-10. miesto 

 11  Ing. arch. Jakub Hanták  6.-10. miesto 

 12  YOUNG.S architekti, s.r.o.  3. miesto 

 13  Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.  6.-10. miesto 

 14  FIVE by FIVE s.r.o.  11.-15. miesto 

 15  GEOME3 s.r.o.  11.-15. miesto 

 16.  Hodnotiace zasadnutie poroty bolo ukončené o 15:00 hod. 
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 Tento zápis bol odsúhlasený per-rollam dňa 19.05.2022 

 |  Riadni  členovia poroty 
 ⎯  Ing. arch Barbora Markechová  ⎸   autorizovaná architekta  SKA/ČKA  ⎸   predsedkyňa poroty 

 ⎯  Ing. arch. Martin Frei  ⎸   autorizovaný architekt ČKA 

 ⎯  Ing. arch. Richard Murgaš  ⎸   autorizovaný architekt  SKA 

 ⎯  doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.  ⎸   Fakulta architektúry  a dizajnu STU 

 ⎯  Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD.  ⎸   autorizovaný architekt  SKA  ⎸závislý na vyhlasovateľovi 

 |  Náhradníci  poroty 
 ⎯  Ing. arch. Tomáš Ružiak  ⎸   autorizovaný architekt SKA 

 ⎯  Ing. arch. Linda Urbanová  ⎸   architektka 

 |  Experti poroty 
 ⎯  BSBA Martina Dolejská  ⎸   zástupca vyhlasovateľa 

 ⎯  Ing. Marek Tuška  ⎸   zástupca vyhlasovateľa 

 ⎯  Ing. Lukáš Hracho  ⎸   zástupca developera obytnej zóny  Prúdy Sereď 
 ⎯  Ing. Anna Halabrínová  ⎸   zástupca stavebného úradu  mesta Sereď 

 |  Pomocné  orgány poroty 
 ⎯  MSc. Lívia Gažová ⎸   sekretárka súťaže, overovateľka,  spracovateľka súťažných podkladov 

 ⎯  Ing. arch. Adam Lukačovič  ⎸   zapisovateľ, spracovateľ  súťažných podkladov 
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