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VEREJNÁ VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV 

„Prezentácia v budove Generálneho sekretariátu Rady Európskej únie Justus Lipsius počas 
predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ“ 

 

Zadávateľ 

Názov:   Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  

   (ďalej len „ministerstvo“)  

Adresa:   Hlboká cesta 2, Bratislava 833 36 

Kontaktná osoba:  PhDr. Linda Kapustová Helbichová, ArtD.  

Telefón:   00421 2 5978 3963  

e-mail:   OKOM@mzv.sk 

 

Identifikácia 

Názov:  Projekt, jeho realizácia a propagácia prezentácie v budove Rady EÚ Justus 
Lipsius v Bruseli počas predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej 
únie v 2. polroku 2016 

Úvod: 

Budova Rady Európskej únie Justus Lipsius je miestom pracovných stretnutí na najvyššej úrovni 
a tiež vlajkovou loďou vizuálnej prezentácie rotujúcich predsedníctiev, jej najviditeľnejšou 
súčasťou a dôležitou pridanou hodnotou predsedníctva.  

Budova Justus Lipsius je miestom formálnych zasadnutí jednotlivých formácií Rady Európskej 
únie na úrovni ministrov, zasadnutí pracovných skupín a výborov Rady EÚ na úrovni expertov. 
Počas summitov priestor átria slúži ako novinárske centrum. 

Jedným z cieľov vizuálnej prezentácie je priblíženie identity predsedníctva prostredníctvom 
vizuálnych odkazov. Percepcia vizuálnych odkazov musí v návštevníkoch zanechať jednoznačne 
pozitívny dojem. Vystavené dielo by malo reprezentovať identitu predsedníctva a vizuálne ju 
priblížiť nasledovným cieľovým skupinám: expertom EÚ, zahraničnej novinárskej obci, 
zahraničnej laickej verejnosti a v menšej miere politických predstaviteľom. Sekundárnou cieľovou 
skupinou je prostredníctvom mediálnej pozornosti aj širšia domáca verejnosť. 

Tri priestory, ktoré sú k dispozícii na vizuálnu prezentáciu (átrium, foyer a 50. poschodie), sa 
rôznia z hľadiska funkcie a cieľových skupín. Do priestoru átria je vstup umožnený aj 
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návštevníkom zvonka, experti zvyčajne prechádzajú cez átrium pri vstupe do budovy na pracovné 
rokovania a vizuálnej prezentácii venujú len letmý pohľad. Z tohto dôvodu je potrebné sa v projekte 
sústrediť na jasný vizuálny odkaz, ktorý je na prvý pohľad zrejmý a viditeľný aj bez hlbšieho 
a časovo náročného skúmania. Priestory foyer a  50. poschodie sú vyhradené pre expertov, 
sprevádzajúce osoby v rámci delegácií a akreditovaných novinárov. Zvyčajne sa foyer a miestnosti 
na 50. poschodí využívajú na menšie výstavy, keďže ide o priestory, kde sa ľudia stretávajú  
a čakajú a tak prirodzene poskytujú možnosť pre hlbší umelecký zážitok. 

Predmet výzvy obsahuje tri časti: 

1. Návrh projektu riešenia prezentácie v budove Rady EÚ Justus Lipsius (JL) v Bruseli 
počas predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES) bude projektom kreatívneho a 
architektonického riešenia určených priestorov v budove Rady JL, bližšie popísaných 
v časti s názvom „Konkrétne projektové riešenie musí pozostávať“. Súčasťou projektu 
vizuálnej prezentácie v budove Justus Lipsius bude: celkový koncept prezentácie, 
výkresová dokumentácia, technická správa a položkový rozpočet so špecifikáciou 
(bližšie viď str. 6 a 7).  

2. Realizácia, inštalácia prezentácie v určených priestoroch budovy Justus Lipsius v Bruseli 
podľa vypracovaného projektu. Náklady na inštaláciu musia v sebe zahŕňať aj zabezpečenie 
strážnej služby, ktorú poskytuje Generálny sekretariát Rady v budove JL. 

3. Propagácia realizovaného projektu formou brožúry a videa nasledovne: 

a) Predmet zamerania - brožúra: grafický návrh brožúry a dodanie brožúry v objeme 
5 000 kusov. Opis brožúry:  

Trojzložková brožúra z jediného listu bude potlačená na oboch stranách a bude ponúkať 
šesť častí. Každá časť bude obsahovať samostatné informačné pole s farebnými 
fotografiami prezentácie a popisom. Počet fotografií do 5 kusov v ľubovoľnom formáte. 
Text musí byť spracovaný v anglickom, francúzskom a slovenskom jazyku. Finálne 
odsúhlasenie textov podlieha súhlasu zadávateľa. Požaduje sa korektúra prekladu 
rodeným rečníkom. Z toho slovenská jazyková mutácia bude vypracovaná výhradne 
v elektronickej verzii. Brožúra v anglickom alebo francúzskom jazyku musí byť dodaná 
v tlačenej podobe v pomere 1:1 pri počte 5 000 kusov. Spôsob preloženia „U“ alebo „Z“. 
Každá jazyková verzia textovej časti brožúry bude pozostávať z maximálne jednej 
normostrany, t.j. 1 800 znakov vrátane medzier pre každý jazyk. Návrh brožúry môže 
byť autorským návrhom ekvivalentným k vyššie popísaným požiadavkám zadávateľa.  

 

b) Predmet zamerania - video: Video musí byť v kvalite rozlíšenia min. 1080 riadkov 
progresívne pri 25 obr./s (min. širokouhlý pomer 16 : 9, horizontálne rozlíšenie 1 920 
bodov/celkové rámcové rozlíšenie 1 920 x 1 080 alebo 2 073 600 obrazových bodov, 
obrazová frekvencia 30 Hz). Video musí obsahovať prezentáciu bez hovoreného slova, 
požaduje sa adekvátna hudobná kulisa. Opis videa: video v maximálnej dĺžke 5 minút 
zachytí proces prípravy a (alebo) proces inštalácie projektu vizuálnej prezentácie 
v budove Justus Lipsius v Bruseli. Obsah videa musí byť prirodzený, nekontroverzný 
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a prezentovaný obsah musí niesť pozitívny odkaz. Video môže obsahovať časozberný 
materiál a môže mať povahu dokumentárneho filmu. Cieľovou skupinou sú slovenskí 
a zahraniční čitatelia, ktorí navštívia predsednícku webovú stránku.1 

 

Inštrukcia k banerom a roll-upom 
 
V návrhu projektu budú dva hlavné druhy banerov a roll-upov, ktoré sa budú ďalej členiť 
podľa veľkosti a kvality materiálov. 
 
A/ autorské banery, roll-upy – tie, ktoré navrhuje zhotoviteľ a ktoré priamo súvisia s projektom, 
opisujú myšlienku projektu, prípadne autora a pod., zhotoviteľ ich umiestnenie zakreslí do projektu. 
Zhotoviteľ musí tieto na vlastné náklady navrhnúť, zhotoviť a osadiť. 
 
B/ predsednícke banery a roll-upy – tie, ktoré zhotoviteľ návrhu projektu nenavrhuje,  nevyrába 
a ani neosadzuje, ale ich osadenie zakreslí do projektu (viď Prílohy 7,8 a 9). 
 
Výroba predsedníckych banerov a roll-upov s predsedníckym logom a kobrendovaným logom 
nie je predmetom súťaže. Banery priamo súvisiace s projektom prezentácie Justus Lipsius, 
teda tie, ktoré navrhne autor prezentácie, sú súčasťou projektu vizuálnej prezentácie spolu 
s grafickým návrhom brožúry a krátkym videom. Autor vizuálnej prezentácie Justus Lipsius 
musí v návrhu projektu vizuálne zobraziť osadenie banerov. Detailný popis banerov vrátane 
rozmerov sa nachádza v časti 1. Átrium. 
 
Cieľ vizuálnej prezentácie 

Cieľom projektu je kreatívne navrhnúť vizualizácie vybraných priestorov v budove Justus Lipsius 
a tiež zakreslenie existujúcej výstavy v určených priestoroch v budove LEX, následne projekt 
vizuálnej prezentácie zrealizovať a podieľať sa na jej prezentácii a propagácii.  

Medzi ciele komunikácie SK PRES patrí ambícia podporiť pozitívnu prezentáciu Slovenska ako 
modernej, dynamickej a aktívnej súčasti EÚ pred zahraničným publikom. Hlavnou cieľovou 
skupinou je v prípade vizuálnej prezentácie v budove JL európska odborná verejnosť a zahraničná 
laická verejnosť. Sekundárnou, no dôležitou cieľovou skupinou je – najmä vďaka mediálnej 
pozornosti venovanej átriu budovy – aj široká verejnosť na Slovensku. Základom ideového 
ukotvenia vizuálnej prezentácie sú nasledovné hodnoty a vlastnosti: SR ako mladá a dynamická 
krajina, ktorá má za sebou úspešný európsky príbeh; Slovensko ako krajina uprostred Európy, ktorá 
sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou na malom území a ktorá poskytuje množstvo príležitostí; 
                                                            
1 Príklady audiovizuálneho materiálu k inštaláciám v budove Justus Lipsius: 
http://eu2013.ie/news/news-items/20130107installationinjl/ 
http://www.eu2013.lt/en/news/eu-councils-headquarters-justus-lipsius-will-be-decorated-with-the-gardens-of-europe 
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/italian-eu-presidency/italian-eu-presidency-decoration 
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Slovensko ako krajina inovatívnych a kreatívnych, talentovaných ľudí. Prezentácia v budove JL má 
v súlade so špecifikovaným ideovým ukotvením priniesť jednoznačne pozitívny obraz o Slovensku, 
podčiarknuť európsky rozmer v jeho novodobej histórii, a to prostredníctvom vizuálnych odkazov 
zrozumiteľných uvedeným cieľovým skupinám.  

Priestory musia v rámci projektového riešenia, ako aj po následnej úprave zodpovedať štandardom 
požadovaným pre zabezpečenie funkcie priestorov, t. j. nielen svojim priestorovým členením, ale aj 
po stránke bezpečnostnej, či technickým vybavením. Predmetom zákazky je vypracovanie štúdie 
adaptácie interiéru budovy Justus Lipsius pre účely reprezentácie SR počas predsedníctva SR 
v Rade EÚ v roku 2016, ako aj následné zrealizovanie a dodanie konkrétneho interiéru, (napr. 
dizajnového nábytku) a všetkých prvkov a riešení navrhnutých autorom. Projektové riešenie 
priestorov musí byť v súlade s BOZP a s požiarnou ochranou v Rade EÚ. Propagačné a prezentačné 
materiály budú zadávateľom využité na prezentáciu projektu v budove Justus Lipsius na otvorení 
inštalácie v Bruseli v printovej podobe a na predsedníckej internetovej stránke. 
 

Lehota viazanosti návrhu 

Účastník je svojim návrhom viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov až do uplynutia 
lehoty viazanosti návrhov stanovenej zadávateľom do 31. 12. 2015. 

Podrobný popis - priestory v budove Justus Lipsius určené na vizuálnu prezentáciu2  

 
1. Átrium – výtvarno-kreatívne riešenie, ktoré prezentuje Slovensko v úlohe predsedníckej 

krajiny. 
2. Foyer – napríklad výstava dizajnu (nábytok, šperky, úžitkové predmety, atď.),  

IT technológií - „Slovensko - inkubátor startupov“, slovenská typografia a dizajn písma, 
úspechy Slovákov v módnom dizajne, Slovensko- krajina inovácií, atď.) 

3. 50. poschodie – komplexné architektonicko-priestorové riešenie (nábytok, doplnky 
s odkazom na dizajn, tapety, koberce, obrazy, fotografie, atď.); 

- 3.1 Waiting room; 
- 3.2 Presidency room; 
- 3.3 Výstavné priestory v hale na 50. poschodí pred Presidency room  

 
 

1. Átrium 

Funkcia priestoru: átrium budovy JL slúži ako vstupná hala do budovy, do ktorej sa okrem 
úradníkov dostane aj verejnosť. Átrium je počas summitov využívané ako pracovný priestor pre 
novinárov s dočasne inštalovanými pracovnými stolmi. 
 
V rámci prezentácie je v átriu potrebné zhotoviť umelecké dielo, ktoré bude pozitívne prezentovať 
Slovensko v európskom kontexte, pričom sa predpokladá, že cieľovou skupinou bude európska 
verejnosť vrátane euroúradníkov a novinárov. 

                                                            
2 Informačné video k popisu priestorov: 
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085388 
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Vzhľadom na skutočnosť, že v priestoroch átria prebiehajú summity a v átriu sa nachádzajú stoly 
pre novinárov, inštalované dielo musí byť ľahko demontovateľné a odstrániteľné tak, aby nebránilo 
užívaniu priestorov. V priestore átria budovy JL nie je dovolené: závesné dielo, polepenie skiel 
a stien, púšťanie zvukového materiálu.  
 
Popis priestoru: vnútorný priestor átria je 39,4 m x 39,4m. Projekt musí obsahovať postavenie 
predsedníckych banerov, ktorých poloha je fixne stanovená - 4 banery po ľavej strane mezanínu a 4 
banery po pravej strane mezanínu. Parametre banerov sú 3,5 m šírka a 1,2 m výška. Nad vchodom 
s otočnými dverami je povinné umiestniť baner 9 m široký a 5,5 m vysoký. Nad hlavným vchodom 
je povinné zakresliť podlhovastý baner 24 m široký a 1,2 m vysoký (viď Príloha č. 2).  
 
 

2. Foyer 
 
Funkcia priestoru: priestor foyer je určený na výstavy. Ide o spoločenskú miestnosť, ktorá obsahuje 
špecifickú umeleckú a inú výzdobu. Je možné ju využívať ako malú výstavnú sieň. Projekt bude 
zahŕňať návrh výstavy a jej vizualizáciu. 
 
Popis priestoru: využiteľná plocha je 12,6 m široká a 7 m dlhá. Priestor foyer je osvetlený denným 
svetlom, pričom strednú časť okna tvorí po celej výške sklenená umelecká vitráž prevažne modrej 
farby. Expozícia musí byť nainštalovaná tak, aby nezatieňovala sklenenú vitráž (viď Príloha č. 3). 
V priestore foyer musia byť zakreslené dva predsednícke roll-upy. 
 

3. 50. poschodie 
 

Funkcia priestoru: účel miestností je praktický, slúžia ako uvítacia miestnosť a salónik pre rôzne 
úrovne návštev rotujúceho predsedníctva. V uvedených priestoroch bude tím slovenského 
predsedníctva nielen prijímať návštevy, ale aj rokovať a zabezpečovať všetky súvisiace 
administratívne činnosti potrebné k zvládnutiu agendy SK PRES. 
 
Popis priestoru: vypracovanie komplexného architektonického riešenia 50. poschodia 
pozostávajúceho z nasledovných miestností: 

- 3.1 Waiting room – 4,5 m dĺžka x 4,6 m šírka x 2,4 m výška; 
- 3.2 Presidency reception room – 5,68 m dĺžka x 4,85 m dĺžka x 2,6 m výška; 
- 3.3 výstavné priestory v hale na 50. poschodí pred Presidency room. 

 
Architektonicko-priestorové riešenie musí zohľadňovať pracovný účel priestorov na 50. poschodí.  
 
Požaduje sa kombinácia účelového nábytku (konferenčný stôl so sedacou súpravou - môže byť 
autorským návrhom) v kombinácii s kreatívnymi doplnkami (dizajnové doplnky, dizajnérsky 
nábytok, kreatívne riešenie stien a podláh, atď.). Pred hlavným vstupom do miestností je povinné 
zakresliť dva predsednícke roll-upy po ľavej a pravej strane vchodových dverí (viď Príloha č.4). 
 
Podrobný popis - priestory v budove JUSTUS LIPSIUS  
 
Manuály k vizuálnej prezentácii vrátane pôdorysov poskytne zadávateľ na vyžiadanie k 
nahliadnutiu.  
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Konkrétne projektové riešenie musí pozostávať: 
 
1. Výkresová dokumentácia 

Znázorní v grafickej forme: 
‐ Pôdorysy všetkých častí priestorov JL, ktoré budú predmetom vizuálnej prezentácie 

(v mierke 1:200 alebo detailnejšej) spolu so zakreslením všetkých prvkov vybavenia 
a výzdoby, s kótami pre umiestnenie prvkov a zostáv, s odkazmi upozorňujúcimi na potrebu 
stavebnej pripravenosti (kotvenie, drážky, kabeláž) vrátane osadenia predsedníckych 
banerov vo všetkých opísaných priestoroch a v exteriéri (viď Príloha č. 4); 

‐ Rezy (v mierke 1:200 alebo detailnejšej), v prípade potreby stanoviť podmienky pre 
priestorovú inštaláciu; 

‐ Pohľady/fotomontáže do fotografií: (v mierke 1:200 alebo detailnejšej) priestorov, 
dokumentujúce celkový dojem návrhu riešenia; 

‐ Výtvarný návrh všetkých atypických prvkov dekorácií v mierke 1:200 (rozmery, 
konštrukcia, materiál, farba); 

‐ Powerpointová prezentácia návrhu všetkých použitých elementov, mobiliáru, predeľovacích 
stien, dekoratívnych a informačno-navigačných prvkov, ako aj podrobný opis a odkaz čo má 
dané vizuálne riešenie stvárňovať; 

‐ Písomná explikácia myšlienky alebo posolstva. 
 

2. Technická správa 

Stanoví v písomnej forme: 
‐ požiadavky na estetické, technické, materiálové a farebné riešenie; 
‐ požiadavky na prípravu prvkov na inštaláciu; 
‐ požiadavky na dizajn; 
‐ popis atypických požiadaviek; 
‐ ďalšie požiadavky a podmienky pre dodávku a montáž. 

Technická správa doplňuje a spresňuje výkresovú časť v nevyhnutnom rozsahu, predovšetkým 
vtedy, keď si to vyžaduje grafické znázornenie.  
 
3. Položkový rozpočet so špecifikáciou 

Spracovaný v tabuľkovej forme: 
‐ výpis všetkých zakúpených ako aj prenajatých položiek (prípadne dočasných / mobilných 

predeľovacích prvkov, pódií, nábytku, dekoratívnych a iných prvkov) v štruktúre: názov – 
rozmery – pozícia – farba – špecifické požiadavky (eventuálne foto) – množstvo; 

‐ jednotková cena za každú položku použitú v riešení s DPH a to pre prípad kúpy, prípadne 
prenájmu na obdobie 6 mesiacov nepretržite; 

‐ cena za inštaláciu všetkých prvkov použitých v riešení vrátane pokrytia nákladov na strážnu 
službu v budove JL (viď Prílohu č. 5); 

‐ cena za grafický návrh brožúry; 
‐ cena za preklad textu do anglického a francúzskeho jazyka; 
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‐ tlač 5 000 ks brožúry; 
‐ výroba časozberného dokumentu vo webovej kvalite. 

 

Predpokladaná hodnota zadania je 108 333,33 eur bez DPH.  

Miesto a lehota realizácie projektu 

Brusel - budova Rady Európskej únie Justus Lipsius  

Lehota na predloženie projektového riešenia: do 31. 10. 2015 do 15:00 hod. 

Návrh je potrebné doručiť e-mailom na adresu: OKOM@mzv.sk a poštou, prípadne osobne 
najneskôr dňa 31. októbra 2015 do 15:00 hod. do podateľne na adresu uvedenú nižšie.  

Projekt je potrebné predložiť v zásielke, ktorá pozostáva z dvoch obálok. 

Prvá obálka musí obsahovať návrh projektového riešenia bez identifikačných údajov autora. 
Tento bude umiestnený v oddelenej, neoznačenej, nepriesvitnej a uzavretej obálke v rámci 
zásielky. Obsah tejto obálky bude predmetom hodnotenia komisiou, pričom oddelené balenie zaistí 
anonymitu návrhov.  

Druhá obálka v rámci zásielky musí obsahovať všetky dokumenty obsahujúce identifikačné údaje 
požadované zadávateľom (viď Príloha 1 - Prihlasovací formulár vrátane čestného vyhlásenia 
o mlčanlivosti), tieto je potrebné doručiť samostatne. 

Do procesu hodnotenia budú zaradené len tie návrhy, ktoré budú kompletné, a teda budú obsahovať 
všetky požadované materiály a budú doručené ministerstvu najneskôr dňa 31. októbra 2015 do 
15:00 hod. poštou (alebo osobne) a elektronicky na adresu: OKOM@mzv.sk. Pre zaradenie do 
vyhodnotenia návrhov je rozhodujúci termín doručenia.  

Zásielku je potrebné označiť „Verejná výzva: Prezentácia Justus Lipsius – NEOTVÁRAŤ“. 
Zásielku je potrebné zaslať elektronicky a poštou (prípadne osobne priniesť do podateľne 
ministerstva na adresu:  

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
Odbor pre komunikáciu a prezentáciu  
Sekretariát predsedníctva SR v rade EÚ  
Hlboká cesta 2 
833 36 Bratislava 37 
 

Poznámka v predmete e-mailu: „Verejná výzva: – Prezentácia Justus Lipsius “  

 

Uchádzač  

1. Výzva je verejná, určená právnickým osobám a fyzickým osobám z oblasti výtvarného umenia, 
architektúry a dizajnu, ktoré ku dňu jej vyhlásenia dosiahli vek 18 rokov.  

2. Výzvy sa nesmú zúčastniť členovia odbornej hodnotiacej komisie (ďalej len „komisia“) vrátane 
ich rodinných príslušníkov.  
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Uchádzač v návrhu predloží nasledovné 

A) Vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár vrátane vyplneného a podpísaného čestného 
vyhlásenia o mlčanlivosti (viď Príloha č. 1, 1a). Prihlasovací formulár a čestné vyhlásenie je 
uverejnené na webovom sídle ministerstva.  

B) Projekt prezentácie v budove Rady EÚ Justus Lipsius v Bruseli počas predsedníctva SR 
v Rade EÚ (SK PRES) je bližšie popísaný v časti „Konkrétne projektové riešenie musí 
pozostávať“. 

Súčasťou projektu vizuálnej prezentácie v budove Justus Lipsius bude: celkový koncept 
prezentácie vrátane pôdorysov, rezov a pohľadov, vizualizácia formou výtvarného 
návrhu, technická správa a položkový rozpočet so špecifikáciou.  

Súčasťou projektového návrhu musí byť krátka a výstižná písomná explikácia myšlienky 
alebo posolstva predkladaného návrhu. 

 

Ďalšie informácie 

Predložený projektový návrh musí byť originálnym autorským dielom, ktoré bude vytvorené 
exkluzívne pre potreby slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Autor zaslaním svojho návrhu 
súhlasí, že v prípade úspešnosti svojho návrhu udelí na základe Zmluvy o dielo a o licencii na 
použitie diela (ďalej len „zmluvy“) výhradné povolenie na použitie diela zadávateľovi a tým sa 
zaviaže, že sa zdrží akéhokoľvek používania a reprodukovania predmetného projektového návrhu 
alebo jeho častí po dobu trvania SK PRES. 

Každý uchádzač zašle v rámci svojho projektového návrhu do súťaže maximálne 1 návrh projektu. 
Do procesu hodnotenia budú zaradené len tie projektové návrhy, ktoré budú kompletné. (budú 
obsahovať požadované parametre v zmysle bodov A, B).  

Účasťou v súťaži dáva každý uchádzač súhlas so zverejnením fotodokumentácie a videa na 
webovom sídle ministerstva. 

Ministerstvo si vyhradzuje právo súťaž odvolať. Odvolanie súťaže bude vykonané rovnakým 
spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením oznámenia o odvolaní súťaže na webovom 
sídle ministerstva www.mzv.sk.  

Náklady: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením projektového návrhu znáša 
účastník bez finančného nároku voči zadávateľovi, bez ohľadu na výsledok tejto súťaže. Finančné 
protiplnenie získa len víťazný uchádzač.  

Archivácia: Projektové návrhy doručené na adresu a predložené v lehote na predkladanie 
projektových návrhov sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
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1. Návrhy projektu vizuálnej prezentácie, ktoré budú zaradené do procesu hodnotenia posudzuje 
komisia zriadená ministerstvom. Komisiu tvoria zamestnanci ministerstva a externí odborníci 
z oblastí súvisiacich so zameraním súťaže. 

2. Základnými kritériami hodnotenia sú:  

Kritérium č. 1: Súlad s cieľom vizuálnej prezentácie SK PRES 2016  

- kritérium na vyhodnotenie miery splnenia cieľa vizuálnej prezentácie a myšlienky SK PRES 
v navrhnutom projekte (viď Cieľ vizuálnej prezentácie na str. 3). 

Kritérium č. 2: Súlad so štandardmi a požiadavkami Generálneho sekretariátu Rady   

- kritérium na hodnotenie miery kompatibility návrhu projektu s požiadavkami GSR pri 
rešpektovaní bezpečnostných a technických podmienok a pri súčasnom zabezpečení funkcie 
priestorov (viď Príloha č. 5). 

Kritérium č. 3: Originalita a jedinečnosť pri zachovaní podmienok GSR 

- kritérium na hodnotenie unikátnosti navrhovaného projektu, jeho neopakovateľnosti, 
nenapodobiteľnosti a špecifickosti.  

Kritérium č. 4: Reprezentatívnosť návrhu projektu  

- kritérium na hodnotenie vhodnosti, estetického riešenia, reprezentatívnosti 
a nekontroverznosti.  

Kritérium č. 5: Propagácia formou brožúry a videa 

- kritérium hodnotí nápaditosť a zmysel pre zaujatie verejnosti, schopnosť pozitívne 
odprezentovať navrhovaný projekt v prospech Slovenskej republiky a tiež súvis časozberného 
materiálu a brožúry s posolstvom projektu. Hodnotí sa koncept riešenia časozberného 
materiálu a brožúry, ktoré budú súčasťou predloženého projektového riešenia. (viď poznámku 
pod čiarou č. 1 – Príklady audiovizuálneho materiálu k inštaláciám v budove Justus Lipsius). 

Hodnotené kritérium Maximálny počet 
bodov 

Kritérium č. 1:  
Súlad s cieľom vizuálnej prezentácie a myšlienkou SK PRES 
2016 

20 

Kritérium č. 2:  
Súlad so štandardmi a požiadavkami Generálneho 
sekretariátu Rady 

20 

Kritérium č. 3:  
Originalita a jedinečnosť pri zachovaní podmienok GSR 

25 

Kritérium č. 4:  
Reprezentatívnosť návrhu projektu 

20 

Kritérium č. 5:  
Propagácia formou brožúry a videa 

15 
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Vyhodnotenie súťaže: 

 

1. Poradie uchádzačov bude stanovené súčtom bodov pridelených komisiou každému uchádzačovi. 
Komisia predloží najlepšie tri návrhy projektov, ktoré v súčte získajú najvyšší počet bodov 
podpredsedovi vlády a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len 
„minister“). O víťaznom návrhu rozhodne s konečnou platnosťou minister.  

2. S víťazom uzatvorí zadávateľ Zmluvu o dielo a o licencii na použitie diela. Podpisom licenčnej 
zmluvy na použitie diela sa autor zároveň zaväzuje, že vypracuje a dodá komplexný návrh 
projektu ako aj celkovú realizáciu a propagáciu realizovaného projektu.  

3. V prípade, že nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o dielo a o licencii na použitie diela s víťazom, 
zadávateľ má právo uzatvoriť zmluvu s autorom návrhu, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom 
mieste v poradí.  

4. Finančné protiplnenie pre víťaza, s ktorým bude uzavretá licenčná zmluva na použitie diela 
predstavuje odmenu v hodnote položkového rozpočtu so špecifikáciou, ktorý je súčasťou 
projektu pričom hodnota odmeny nemôže presiahnuť sumu 108.333,33 eur bez DPH. Vyplatenie 
odmeny je viazané na dodanie návrhu projektu, inštaláciu a propagáciu kompletného diela 
vizuálnej prezentácie.  

 

Cena: 

Cena za dodanie návrhu projektu, inštaláciu a propagáciu kompletného diela vizuálnej prezentácie 
nepresiahne predpokladanú hodnotu zákazky 108.333,33 eur bez DPH. Zmluvná cena bude 
konečná.  

 

V Bratislave, 29. júla 2015 

 

Zoznam príloh:  

Príloha č. 1: Prihlasovací formulár vrátane čestného vyhlásenia o mlčanlivosti 

Príloha č. 2: Fotografie banerov v priestoroch átria Justus Lipsius  

Príloha č. 3: Vitráž vo Foyer 

Príloha č. 4: Roll-upy pred vchodom do predsedníckych miestností  

Príloha č. 5: Usmernenie Generálneho sekretariátu Rady 

Príloha č. 6: Justus Lipsius – fasáda 1 

Príloha č. 7: Justus Lipsius – fasáda 2 

Príloha č. 8: Príklad zakreslenia banerov 


