Different‐ občianske združenie
Andrejová 88, 086 37 Andrejová
www.ozdifferent.sk

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY VEREJNEJ ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE

„VÍZIE PRE BAŠTU“
1/ ÚVOD
Architektonická súťaž, určená pre všetkých študentov (architektúry a príbuzných odborov), rieši ideový
návrh funkčného dispozičného riešenia a vizuálneho stvárnenia interiéru dnes nevyužívaných podlaží
priestoru Hrubej bašty v Bardejove. Cieľom súťaže je prostredníctvom kreatívnych návrhov študentov
nájsť a oceniť najvhodnejšie riešenia ďalšieho využitia priestorov Hrubej Bašty pre rozširujúce sa
aktivity tunajšieho kultúrno‐komunitného centra.
2/ ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
Vyhlasovateľ súťaže

Spracovateľ súťažných podmienok

Different‐ občianske združenie
Andrejová 88, 086 37 Andrejová
IČO: 30852552, DIČ: 2023446656
V zastúpení: Vlado Frický,
tel.: 0948 296 629, email: vlado.fricky@gmail.com
Ing. arch. Alena Petejová,
tel.: 0918 591 712, email: petejova@olejar‐architekt.sk

3/ DRUH SÚŤAŽE
Verejná jednokolová architektonická súťaž určená študentom architektúry a príbuzných odborov
a absolventom do 29 rokov.
4/ OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Názov súťaže návrhov
Zámer a ciele súťaže

Variantné riešenia
Jazyk

VÍZIE PRE BAŠTU
Zámerom súťaže je získanie ideového návrhu funkčného
dispozičného riešenia a vizuálneho stvárnenia interiéru dnes
nevyužívaných podlaží priestoru Hrubej bašty v Bardejove.
Cieľom súťaže je nájsť čo najlepšie riešenia, ktoré bude možné
následne realizovať. Očakáva sa, že okrem splnenia základných
požiadaviek prinesú súťažné návrhy aj nové, neočakávané
kvality.
V súťaži je prípustné predloženie viacerých návrhov jedným
účastníkom súťaže.
Návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku, pripúšťa sa
aj jazyk český, resp. anglický.
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Riešené územie
Objekt Hrubej bašty sa nachádza východne od centrálnej mestskej zóny v Bardejove na ulici Na
hradbách 94/3.
Obhliadka riešeného územia
Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku riešeného územia.
Mimo termínu študentského workshopu je možné obhliadku dohodnúť na nasledovných kontaktoch:
 Vlado Frický‐ email: vlado.fricky@gmail, tel.: 0948296629
 Alena Petejová‐ email: petejova@olejar‐architekt.sk, tel.: 0918 91712
História objektu
Historický objekt Hrubej bašty v Bardejove je kultúrnou pamiatkou, ktorá bola postavená v 15. storočí
a slúžila ako delová parkánová bašta. Svoje pomenovanie získala podľa hrúbky obvodových múrov,
ktorá dosahuje miestami až 3,5 m. V 17. storočí bola vedľa Hrubej bašty postavená Malá bašta, ktorá
slúžila ako sklad streliva. Spolu tvorili najúčinnejší obranný prvok mesta danej doby. Na prelome 19.
a 20. storočia Hrubá bašta niekoľkokrát vyhorela. Rekonštrukciou v 50. – 60. rokoch dostala súčasnú
podobu a slúžila na skladové účely. Od 90. rokov bol tento 7 podlažný objekt dlhodobo nevyužívaný
a opustený.
Súčasné využitie objektu
Po rokovaniach so zástupcami mesta sa občianskemu združeniu Different podarilo v roku 2012 získať
objekt Hrubej bašty do prenájmu na 10 rokov a v súčasnosti ho spravuje prostredníctvom projektu
s názvom “Kultúrno‐komunitné centrum BAŠTA“. OZ Different má zázemie svojich aktivít zatiaľ
umiestnené len na jednom z podlaží Hrubej bašty (2.nadzemnom podlaží). Na ňom sa nachádza
kaviareň s dennou prevádzkou, uskutočňujú sa tu koncerty, divadlo, kino, výstavy, diskusné večery,
pravidelný detský program a ďalšie akcie. Občasne sa síce aktivity občianskeho združenia konajú i na
ďalších podlažiach, avšak tieto sú bez potrebného zázemia. Wc pre návštevníkov sa nachádza na 1.
nadzemnom podlaží.
Zadanie
OZ Different cíti potrebu a chuť rozšíriť svoje aktivity i na ďalšie podlažia Hrubej bašty, ktoré by dokázali
zastrešiť širšie spektrum kultúrnych aktivít. Okrem veľkých kultúrnych akcií (napr. festivalov), kedy sa
bude využívať plný potenciál priestorov Hrubej bašty má OZ Different ambíciu vytvoriť v objekte aj
priestory‐ klubovne, ktoré budú umožňovať pravidelnú prevádzku komornejších aktivít pre rôzne
záujmové skupiny občanov (besedy, cestovateľské prednášky, výtvarný krúžok, a pod. ….)
Stavebný program
Stavebný program nie je záväzný, ale odporúčajúci a vznikol ako požiadavka členov OZ Different. Pri
odklonení od tohto programu je vítaná argumentácia zmien.
Súčasný objekt Hrubej bašty disponuje priestormi v suteréne (1.PP) a na 7 nadzemných podlažiach (1.‐
7.NP). Vyhlasovateľ predpokladá s prispôsobením týchto priestorov pre konanie nasledujúcich aktivít:
‐ priestor/sála s pevným sedením určená pre kino a divadlo so zázemím
‐ väčší multifunkčný priestor/sála so zázemím (účel: koncert, beseda, tanečná zábava, svadobná
hostina a pod.)
‐ zázemie pre catering v prípade potreby
‐ zázemie pre účinkujúcich‐ šatne, hygiena‐ wc, sprcha, sklad pódiovej techniky a pod.
‐ zázemie kultúrno‐komunitného centra‐ kancelária

Súťaž návrhov: Vízie pre baštu |www.ozdifferent.sk |petejova@olejar-architekt.sk | 0918 591 712

Different‐ občianske združenie
Andrejová 88, 086 37 Andrejová
www.ozdifferent.sk

‐
‐
‐
‐

klubovne/miestnosti pre konanie menších besied, kurzov, workshopov‐ pre cca. 30 ľudí so
zázemím, kuchynkou a pod.
zvážiť priestor pre coworking
priestor pre obchodík
skladové priestory

Doplňujúce informácie:
‐ existujúce wc pre návštevníkov na 1.NP zachovať, zvážiť vybudovanie ďalších wc v objekte
‐ zachovať výťah, zabezpečiť bezbariérové riešenie objektu
Spracovanie návrhu
Textová časť
‐
popis ideí návrhu
‐
zdôvodnenie dispozičného riešenia
‐
popis architektonického riešenia
‐
popis konštrukčno‐technického riešenia
Bude vyhotovená v 1 kópii formátu A4 nastojato v rozsahu max. 6000 znakov vo formáte *.pdf a *.doc
Grafická časť
‐
pôdorysy všetkých podlaží
‐
charakteristické rezopohľady
‐
vizualizácie
‐
ďalšie výkresy, schémy a vizualizácie podľa uváženia
Bude vyhotovená v 1 kópii formátu A1 (594x841mm) nastojato a bude dodaná vo formáte *.pdf
(s rozlíšením 300 dpi)
Spôsob označenia návrhu
Textová časť: meno, škola, ročník štúdia, pri absolventovi rok ukončenia štúdia, adresa autora,
telefonický kontakt, emailová adresa.
Grafická časť: na poster sa uvedie len meno autora
Predloženie návrhu
Návrh účastník predloží/odovzdá elektronicky na emailovú adresu: petejova@olejar‐architekt.sk
5/ ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná súťaž pre študentov a absolventov do 29 rokov pre neobmedzený počet
účastníkov. Účastníkom je každý, kto prevzal súťažné podmienky a v súlade s nimi podal súťažný návrh.
6/ TERMÍNY
Vyhlásenie súťaže
Študentský workshop
Odovzdanie návrhov
Vyhodnotenie súťaže
a oznámenie výsledkov
Vernisáž ocenených návrhov
a vyplatenie cien:

16.7.2018
13‐14.7.2018
21.9.2018, najneskôr do 12.00 hod.
15.10.2018
7.11.2018
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7/ POROTA
Členovia poroty

Ing. arch. Irakli Eristavi‐ autorizovaný architekt SKA,
ateliér zerozero, predseda poroty
Ing. arch. Tomáš Boroš‐ architekt, doktorand STU Košice
Ing. arch. Jakub Lenart‐ architekt, OZ Kandelaber
Fero Maxin‐ predseda OZ Different
Veronika Burgerová‐ OZ Different, Bardejovské divadlo

Pomocný orgán poroty

Ing. arch. Alena Petejová

Experti

Vyhlasovateľ súťaže súhlasí s tým, aby si porota na
vyhodnotenie špecifickej otázky v prípade potreby prizvala na
zasadnutie a aby si vypočula stanovisko znalca alebo iného
odborníka. Prizvaný znalec alebo iný odborník má len poradný
hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov

8/ KRITÉRIA HODNOTENIA
Súťažné návrhy budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie návrhov:
1. Dispozičné, funkčné a prevádzkové riešenie
max. 20 bodov/člen poroty
2. Architektonické riešenie
max. 20 bodov/člen poroty
3. Realizovateľnosť /technická a ekonomická/
max. 20 bodov/člen poroty
SPOLU
max. 60 bodov/člen poroty
Výsledky súťaže vyhlasovateľ oznámi každému účastníkovi súťaže, ktorého návrh porota hodnotila
emailom. Výsledky súťaže budú tiež zverejnené na webovej stránke www.ozdifferent.sk. Súťažné
návrhy budú zverejnené a prezentované počas výstavy v priestoroch Hrubej bašty. Porota vylúči zo
súťaže návrh ak nevyhovie požiadavkám na rozsah, obsah alebo formu alebo nebude predložený
v lehote na predkladanie ponúk.
9/ CENY
V súťaži budú účastníkom udelené nasledovné ceny:
1. miesto: 150 EUR
2. miesto: 100 EUR
3. miesto: 50 EUR
10/ KOMUNIKÁCIA
Komunikácia účastníkov súťaže s vyhlasovateľom bude prebiehať prostredníctvom emailu. Odpoveď
na každú včas doručenú žiadosť o vysvetlenie súťažných podmienok sa oznámi bezodkladne všetkým
účastníkom, ktorí si prevzali súťažné podmienky.
11/ SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Kompletnú súťažnú dokumentáciu je možné získať na webovej stránke www.ozdifferent.sk
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Dokumentácia bude voľne prístupná na stiahnutie, vyhlasovateľ však záujemcom odporúča, aby zaslali
na email petejova@olejar‐architekt.sk svoju emailovú adresu. Záujemcovia tak v prípade doplňujúcich
informácií získajú notifikáciu emailom o týchto skutočnostiach.
Všetky súťažné podklady sú vyhotovené v digitálnej podobe (*.pdf, *.dwg, *.jpg)
‐
súťažné podmienky
‐
širšie vzťahy‐ ortofotomapa
‐
situácia na podklade katastrálnej mapy
‐
zameranie skutkového stavu‐ pôdorysy, pohľady, rez
‐
fotodokumentácia súčasného stavu
12/ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odovzdaním súťažného návrhu účastník vyslovuje súhlas so všetkými podmienkami stanovenými
vyhlasovateľom súťaže. Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva účastníkov súťaže
v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
(autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Autori návrhov udeľujú vyhlasovateľovi súhlas použiť
ich autorské diela na účely tejto súťaže a na prezentačné účely vyhlasovateľa.
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