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Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 
 

vyhlasuje 

  

VEREJNÚ SÚŤAŽ NÁVRHOV NA REALIZÁCU UMELECKÉHO DIELA   

VO VEREJNOM PRIESTORE - ARTWORK KVP     

 

  

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY 

  

 

I. Úvod   

Mestská časť Košice - Sídlisko KVP v rámci podpory určenej na tvorbu, vyhotovenie a 

umiestnenie umeleckého diela vo verejnom priestore vyhlasuje verejnú súťaž na predkladanie 

návrhov na realizáciu umeleckého diela – ARTWORK KVP.   

Umelecké dielo je v podmienkach tejto súťaže chápané ako osobitý umelecký prejav určitých 

kvalít, ktorý reflektuje súčasnosť a je schopný komunikovať s divákom a bezprostredným okolím 

ako súčasť verejného priestoru. 

 

II. Názov súťaže   

Súťaž návrhov na umelecké dielo vo verejnom priestore ARTWORK KVP.  

 

III. Vyhlasovateľ súťaže  

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP 

Trieda KVP 1 

040 23 Košice   

 

Kontaktná osoba za vyhlasovateľa k podmienkam súťaže:  

Ing. Jana Timková, e-mail: jana.timkova@mckvp.sk, tel. č. 055/7890634, 0910125263    

 

IV. Účel súťaže   

Účelom súťaže je získať najlepší návrh  na vytvorenie umeleckého diela, ktoré bude zodpovedať 

kritériám súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry, pričom svojim adekvátnym 

umeleckým spôsobom dotvorí verejný priestor mestskej časti.  

Umelecké dielo so zámerom trvalého umiestnenia by malo odolať v rámci možností vplyvu času 

z dlhodobého hľadiska nie len materiálovo, ale i myšlienkovo. Návrh bude originálnym autorským 

dielom.  

 

V. Predmet súťaže   

Predmetom súťaže je spracovanie súťažného návrhu umeleckého diela. Víťazné dielo bude za 

predpokladu poskytnutia finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia pre podprogram 

Tvorba a realizácie diela vo verejnom priestore, následne realizované autorom/autorkou v súlade 

s jeho/jej víťazným návrhom v danom priestore na základe výnimky zo zákona podľa §1 ods. 12 

písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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VI. Umiestnenie diela    

Trieda KVP – zastávka Starozagorská. 

Dielo bude umiestnené v blízkosti zastávky MHD Starozagorská na rozšírenej asfaltobetónovej 

ploche tvoriacej chodník, na pozemku, ktorý má mestská časť zverený do správy od vlastníka 

pozemku – mesto Košice. Lokalita daného priestoru tvorí prvý kontakt so sídliskom pre 

návštevníkov  prichádzajúcich zo severozápadu, je využívaná  ako pešia promenáda 

k neďalekému polyfunkčnému  športovo - relaxačnému areálu Čičky, tiež ako trasa spájajúca 

mestskú časť KVP s mestskou časťou Západ.  Predmetným miestom bude prechádzať i 

cyklistická cestička začínajúca na Popradskej ulici v mestskej časti Košice - Západ a končiaca 

na Ulici Jána Pavla II.     

Verejný priestor je vymedzený ulicou Trieda KVP a chodníkom vedúcim k Základnej škole 

Starozagorská, OC Lidl pokračujúc k Ulici Jána Pavla II.  

Súťažný návrh musí rešpektovať priestorové danosti tejto lokality. Nákres vybraného miesta je 

v prílohe č.1 súťažných podmienok.  

 

VII. Podmienky vzniku diela   

Veľkosť diela nie je špecifikovaná, maximálna plocha vymedzená v prílohe č.1 je 3x7m. 

Umelecké dielo môže byť osadené na podstavci, alebo priamo na asfaltobetónovej ploche.  

Autor/autorka diela si zaistí všetky technické a materiálne podmienky k realizácii diela (tvorbu 

samotného diela, čistotu priestoru v priebehu realizácie a po dokončení diela, a pod.). Zaujatie 

priestranstva zabezpečí vyhlasovateľ súťaže. Dielo by malo zodpovedať trvalejšiemu 

umiestneniu. V prípade výrazného poškodenia diela vandalmi alebo poveternostnými vplyvmi, 

budú s autorom dohodnuté podmienky jeho opravy v rámci zmluvy o dielo. 

 

VIII. Druh súťaže    

Jedná sa o jednokolovú otvorenú súťaž, vyhlasovateľ súťaže nestanovuje minimálny ani 

maximálny počet účastníkov/účastníčok súťaže.  

Súťaž je určená iba pre profesionálnych umelcov/umelkyne etablovaných a aktívne pôsobiacich 

na profesionálnej scéne v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu, či architektúry. 

    

Každý účastník/účastníčka súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh (a to jednotlivo alebo 

ako člen/členka skupiny autorov/autoriek). Súťažný návrh bude obsahovať jednu koncepciu 

návrhu, bez možnosti variantného riešenia. 

  

IX. Termíny   

Lehota na podanie súťažných návrhov začína bežať dňom vyhlásenia súťaže mestskou časťou.  

 

Lehota na podanie súťažných návrhov končí dňa: 31.03.2022 o 15.30 hod. 

Kedykoľvek do tohto termínu je možné zasielať vyplnené prihlášky, vrátane povinných príloh 

elektronicky na emailovú adresu: sutaze@mckvp.sk 

 

X. Finančné limity 

Predpokladaná hodnota nákladov spojených s realizáciou diela je 20 000 € ( do tejto sumy sú 

započítané i všetky vedľajšie náklady). 

 

Celková výška finančných odmien stanovená pre účastníkov určená vyhlasovateľom súťaže 

nesmie prekročiť sumu 1 500 €.   

 

Náklady spojené s realizáciou diela budú v prípade úspešnosti hradené z finančných 

prostriedkov Fondu na podporu umenia a z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
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XI. Vyhlásenie súťaže   

Súťaž návrhov bude zverejnená na webových stránkach mestskej časti www.mckvp.sk a na 

sociálnych sieťach. O súťaži bude informovaná Fakulta umení Košice - www.fu.tuke.sk, Vysoká 

škola výtvarných umení Bratislava www.vsvu.sk , Akadémia výtvarných umení Praha 

www.avu.cz, galérie ŠOPA (sopagallery.sk),  www.tabacka.sk,  www.k13sk. Tlačová správa 

v médiách. 

 

XII. Podanie prihlášky a súťažného návrhu   

Prihlášku a súťažný návrh je treba podať v stanovenej lehote uvedenej v článku IX. týchto 

súťažných podmienok. Súťažný návrh a vyplnenú, podpísanú a naskenovanú prihlášku vrátane 

povinných príloh je možné podať: 

▪ v elektronickej forme na e-mailovu adresu: sutaze@mckvp.sk 

 

Prílohy musia mať celkovo maximálne 10 MB, pričom každý/á žiadateľ/žiadateľka môže priložiť 

najviac 5 samostatných textových príloh (spolu to môže byť maximálne 10 A4 strán textu) a 10 

samostatných obrazových príloh (môžu to byť samostatné obrázky, alebo súbory obrázkov). 

Zasielajte formáty textových súborov: PDF, ODT, DOCX a nasledujúce formáty grafických 

súborov: GIF, PNG, JPG, JPEG, TIF, TIFF. Odporúčame, aby žiadatelia/ žiadateľky prikladali 

prílohy k žiadostiam vo formáte PDF.  

 

Prijatie prihlášky v elektronickej forme Vám bude opätovne potvrdené.  

V prípade, že toto potvrdenie neobdržíte, kontaktujte Ing. Janu Timkovú, 055/7890634, 

0910125263, e-mail: jana.timkova@mckvp.sk   

 

XIII. Požiadavky na spracovanie súťažného návrhu     

Súťažný návrh bude mať:   

▪ textovú časť  

▪ obrazovú časť   

 

a) Textová časť musí obsahovať:   

▪ sprievodnú správu, zdôvodnenie ideového zámeru diela, víziu práce s priestorom, 

prípadne stručný technický a konštrukčný popis     

▪ štruktúrovaný životopis autora/autorky, skupiny autorov/autoriek, prehľad tvorby, návrhy 

realizácií obdobných diel   

▪ vyplnenú a podpísanú prihlášku k podaniu súťažného návrhu (príloha č.2)  

  

b) Obrazová časť musí obsahovať:  

▪ vizualizáciu urbanistického kontextu a umiestnenia diela vo verejnom priestore (skica, 

náčrt alebo počítačová vizualizácia)  

▪ návrh diela musí byť spracovaný vo formáte A4, A3 alebo A2    

 

Nepovinnou prílohou je ďalšia dokumentácia (obrazová alebo textová), či informácie, ktoré môžu 

objasniť projekt a poskytnú porote dostatočnú predstavu o výslednej podobe a realizovateľnosti  

súťažného návrhu.  

 

Súťažné návrhy budú prezentované anonymne. Textová časť (okrem prílohy č.2), obrazová časť 

a nepovinné prílohy nesmú obsahovať identifikáciu účastníka / účastníčky. 
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XIV. Hodnotenie súťažných návrhov  

Odborná porota hodnotí súťažné návrhy anonymne bez uvedenia mena účastníka/účastníčky. 

V rámci posúdenia vyradí z hodnotenia návrhy, ktoré nezodpovedajú súťažným podmienkam, 

predovšetkým:   

▪ návrhy podané po lehote 

▪ chýbajúca povinná textová časť   

▪ chýbajúca obrazová časť  

▪ jeden autor/autorka, skupina, predloží 2 a viac súťažných návrhov  

 

XV. Hodnotiace kritériá  

Kritériá pre vyhodnotenie súťažných návrhov sú určené s cieľom výberu najvhodnejšieho návrhu 

účastníka/účastníčky pre realizáciu diela z pohľadu umeleckého, výpovedného a z pohľadu 

trvácnosti diela a jeho údržby. 

 

Kritériá hodnotenia : 

a) Originalita, kreativita, výpovedná hodnota diela ( max 60 bodov ) 

b) Úroveň riešenia, miestny kontext  ( max 25 bodov ) 

c) Trvanlivosť diela, jednoduchá údržba ( max 15 bodov )  

 

Celkom za jeden súťažný návrh od jedného porotcu : max. 100 bodov 

Celkom za jeden súťažný návrh od všetkých porotcov: max. 500 bodov 

 

Každý člen/členka poroty hodnotí návrhy samostatne. Návrhy sa hodnotia anonymne podľa 

pridelených kódov. Na 1. mieste v poradí sa umiestni účastník/účastníčka, ktorého návrh získal  

najväčší počet bodov od všetkých porotcov. Ostatní účastníci sa umiestnia v poradí vzostupne 

podľa získaného počtu bodov. 

   

XVI. Zloženie poroty   

Členovia/členky poroty za vyhlasovateľa súťaže:  

Mgr. Lucia Rácová – oddelenie stratégie a rozvoja 

Ing. Jaromil Čop – oddelenie výstavby a majetku  

 

Členovia/členky poroty odborne kvalifikovaní:  

Mgr. art. Petra Sedlák Housková, Šopa Gallery 

Mgr. art. Tomáš Makara, Prechádzka medzi sochami   

Ing. arch. Miloš Hájnik, ateliér Miloš Hájnik Architekti  

 

 

XVII. Finančné odmeny   

Vyhlasovateľ súťaže bude udeľovať finančnú odmenu pre prvých troch účastníkov/účastníčky 

podľa poradia určeného porotou a to vo výške:  

1. miesto: navrhovaná cena vo výške 800 €   

2. miesto: navrhovaná cena vo výške 500 €   

3. miesto: navrhovaná cena vo výške 200 €   

 

Porota si vyhradzuje právo odporučiť vyhlasovateľovi súťaže udeliť alebo neudeliť, prípadne ceny  

zlúčiť. Porota môže rozhodnúť o inom ako navrhovanom rozdelení cien, najviac však v odchýlke 

20% od danej ceny. Toto rozhodnutie porota zdôvodní v protokole o priebehu súťaže. 

Účastníci/účastníčky súťaže nemajú právo na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto 

súťaži. Finančné odmeny budú vyplatené do 40 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.  
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XVIII. Protokol o priebehu verejnej súťaže   

Zo zasadania poroty bude vyhotovený písomný protokol s vyhodnotením jednotlivých súťažných 

návrhov vrátane ich umiestnenia v súťaži. Protokol bude obsahovať zoznam všetkých 

členov/členiek poroty vrátane ich podpisov. Zasadanie poroty je neverejné.  

  

XIX. Rozhodnutie o výbere najvhodnejšieho návrhu   

Konečné rozhodnutie o výbere úspešného návrhu prislúcha vyhlasovateľovi súťaže, ktorý si 

vyhradzuje právo žiadny súťažný návrh nevyužiť pre realizáciu diela vo verejnom priestore.  

  

XX. Využitie súťažných návrhov  

Ocenené návrhy, ktorým bola pridelená a vyplatená odmena sa stávajú vlastníctvom 

vyhlasovateľa súťaže. Vlastníctvom neprechádza autorské právo na vyhlasovateľa. Ostatným 

uchádzačom/uchádzačkám budú návrhy na požiadanie vrátené v plnom rozsahu.  

  

XXI. Záverečné ustanovenia   

S víťazným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo na základe výnimky zo zákona podľa §1 

ods. 12 písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Dielo bude podľa 

vybraného súťažného návrhu realizované iba v prípade poskytnutia finančných prostriedkov z 

Fondu na podporu umenia.  

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa 28.2.2022 

 

                        Mgr. Ladislav Lörinc, v. r.  

                             starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 –  umiestnenie umeleckého diela  

Príloha č. 2 – prihláška k podaniu súťažného návrhu 

  


