IDEA PRE
MAGNU
Ideová architektonická súťaž na nový areál spoločnosti Magna Energia a. s.

ZÁPIS Z ÚVODNÉHO ZASADNUTIA POROTY

ČAS:
MIESTO:

ŠTVRTOK 17.12.2020 od 10:00 do 12:30
zasadačka Magna Energia, Teplická 39, Piešťany

Prítomní:
Riadni členovia poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Michal Vršanský
Ing. arch. Peter Jurkovič
Ing. arch. Lukáš Kordík
Ing. Peter Bohuš
Závislí na vyhlasovateľovi
Mgr. Zuzana Moravčíková
Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi
Mgr. art. Michal Staško
Závislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Adam Lukačovič
Spracovateľka podkladov: MSc. Lívia Gažová

Vo štvrtok 17.12.2020 sa prvý raz stretla porota ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže na
nový areál spoločnosti Magna Energia. Kvôli pandemickým opatreniam sa časť porotcov
zúčastnila online. Spracovateľka súťažných podkladov Lívia Gažová otvorila o 10:00 zasadnutie
a predstavila všetkých účastníkov zasadnutia a poroty.

1. Voľba predsedu poroty
Členovia poroty pristúpila k voľbe predsedu poroty. Odborná porota zvolila jednohlasne
predsedu poroty: Ing. arch. Martina Vršanského.
2. Predstavenie návrhu súťažného zadania a súťažných podmienok
Spracovateľka súťažných podkladov Lívia Gažová predstavila riešený areál cez 3D model a
video prezentáciu. Predstavila tiež návrh súťažného zadania a súťažných podmienok. Porota
diskutovala o návrhu a pripomienkovala ho.
Hlavné pripomienky k súťažnému zadaniu:
● koncepcia dopravy v areáli bude na zvážení súťažiacich, za predpokladu rešpektovania
dopravnej kategórie oboch komunikácií, dodržania šírky prejadzov a základných
pravidiel pri dopravnom napojení na cestné komunikácie
● do popisu prevádzky doplniť aj návštevy obchodných partnerov a dohodnuté schôdzky,
ktoré sú prevažujúcim druhom návštev
● V rámci zachovania objektov a ich častí nebudú súťažiaci obmedzení zásadnými
reguláciami zo strany vyhlasovateľa, okrem všeobecných informácií o statike
jednotlivých objektov a popisu ich technického a funkčného stavu.
Hlavné pripomienky k súťažným podmienkam:
● Vzhľadom na rozsah riešeného územia stanoviť vyššiu odmenu za dopracovanie
architektonickej štúdie, minimálne na úrovni 7% zo súbor výkonov inžinierskoprojektových činností
● Znížiť navrhovanú hodinovú sadzbu za autorský dozor a pridať k nej dopravné náhrady
podľa skutočných nákladov
● Zachovať výšku odplaty za licenciu
● Posunúť termín vyhlásenia súťaže na čo najskorší a termín odovzdania návrhov na čo
najneskorší, aby doba spracovania súťažných návrhov bola minimálne v rozmedzí 6-8
týždňov Súťaž by mala byť vyhlásená 15.1.2021 s termínom na odovzdanie návrhov do
15.3.2021
3. Úvodné stretnutie poroty bolo ukončené o 12:30.
V Piešťanoch dňa 17.12.2020

