
Brownfields – podmienky súťaže 

 

 

Dátum začiatku: 7.10. 2009 

Doba trvania: cca. 9 mesiacov (2. etapy, každá v rovnakom trvaní)) 

Účasť: individuálny študenti, alebo skupiny študentov určených VŠ 

 

1.) Kontaktovanie VŠ:  zaslanie informačného listu s podmienkami súťaže jednotlivým 

univerzitám zameraným na stavebníctvo, inžinierstvo a architektúru.  

 

2.) Forma prihlášky: písomné vyhlásenie (prihláška) oslovenej univerzity o účasti v súťaži 

doručené do stanoveného termínu na adresu Slovnaft a.s. (možnosť podať osobne, do 

podateľne, zaslať poštou). 

 

3.)Základné zadanie: spracovanie komplexného návrhu nového využitia určených hnedých 

plôch, ďalej len „brownfield“ vo vlastníctve Slovnaft a.s. formou diplomovej práce študenta, 

alebo práce v podobnom rozsahu. 

 

4.) Podpora zo strany Slovnaft a.s.: prezentácia problematiky brownfields (na konkrétnej 

VŠ), zorganizovanie návštevy vybraného brownfieldu, poskytnutie katastrálnych údajov, 

geometrické plány, možnosť konzultácií (kontaktný pracovník – Vladimír Bolek) 

 

5.) Podrobné zadanie:  

     Vo vlastníctve Slovnaft a.s., sa v súčasnosti nachádzajú rozsiahle prázdne, opustené, 

nevyužívané, resp. nedostatočne využívané plochy (niektoré s environmentálnou záťažou). 

U týchto plôch už skončilo ich aktívne využívanie pri výkone hlavnej podnikateľskej činnosti 

Slovnaft a.s., alebo boli prevzaté od iných podnikateľských subjektov a dnes tak na jednej 

strane vytvárajú územie na ktorom je potrebné vykonávať základnú starostlivosť, údržbu a na 

druhej strane skrývajú určitý rozvojový potenciál.  

 

     Znovu využitie a revitalizácia týchto plôch je komplexný proces, ktorý v sebe skrýva 

riešenie množstva súvisiacich problémov. Nové definovanie využitia a následná realizácia 

využitia takýchto plôch býva niekedy finančne náročná s dlhším časovým horizontom 

realizácie. Existuje tu aj potreba náročnej koordinácie činností vyžadovaných pre riešenie. 



Nemusí to byť však v každom prípade. Všetko závisí od charakteru nevyužívanej plochy, jej 

umiestnenia a realizovateľnosti jej ďalšieho využitia. Niektoré plochy sa  často nachádzajú 

v intraviláne obcí, čím sa vytvára výrazný rozvojový potenciál. 

 

Spracovaná štúdia by mala obsahovať: 

- zhodnotenie súčasného stavu brownfield (musí brať do úvahy polohu, možnú 

enviromentálnu záťaž, vybavenosť územia, potenciál územia a pod.) 

- inovatívny návrh budúceho využitia brownfield (odôvodnenie návrhu využitia, 

prípadný základný projekt stavby) 

- ekonomické zdôvodnenie návrhu (návratnosť plánovaných investícií, možný rozvoj 

plánovaných aktivít na revitalizovanom území, a pod.)  

- nesmie byť v rozpore s podnikateľským zámerom a ekologickou politikou spoločnosti 

Slovnaft a.s., 

 

Brownfields zaradené do projektu v jednotlivých etapách súťaže 

 

1. etapa súťaže (bude uskutočnená v roku 2010): 

1.) Ružomberok – logistický park, obchodné a administratívne priestory, občianska 

vybavenosť 

2.) Budovy v areáli rafinérie Slovnaft a.s. vo Vlčom hrdle (1406, 1407) – priemyselné 

využitie, skladové a výrobné priestory  

3.) Bratislava – Podunajské Biskupice(Lieskovec) – voľný pozemok vo výmere 27.000 

m2 

 

2. etapa súťaže (bude uskutočnená v roku 2011): 

4.) Pozdišovce – logistický park, priemyselné využitie 

5.) Bratislava – Rača: možný logistický park, administratívne priestory, občianska 

vybavenosť 

6.) Holíč – logistický park, priemyselné využitie, obchodné a administratívne priestory, 

občianska vybavenosť 

 

6.) Spôsob hodnotenia:  

Zúčastnené VŠ zašlú spracované diplomové, resp. iné študentské práce zodpovedajúce 

formou a rozsahom ku konkrétnemu brownfields v rámci prebiehajúcej etapy do Slovnaft a.s.  



Jednotlivé práce budú vyhodnocované za účasti hodnotiace komisie /min. 3 členovia/ - podľa 

vopred definovaných hodnotiacich kritérií. Komisia môže brať do úvahy prípadné hodnotenie 

vyučujúceho pedagóga. Slovnaft, a.s. si vyhradzuje právo vymenovať členov hodnotiacej 

komisie dodatočne po vyhlásení súťaže a taktiež vymeniť jednotlivých členov komisie. 
 

Hodnotiace kritériá:   

         a.) uskutočniteľnosť návrhu  

           b.) originalita a inovatívnosť navrhovaného riešenia 

           c.) potencionálny ekonomický prínos 

          d.) kvalita a komplexnosť spracovania návrhu  
 

Hodnotiaca matica: 

  Kritéria Max. 

A Odborná úroveň   

1 Zhodnotenie súčasného stavu brownfield 10 

2 Uskutočniteľnosť návrhu 20 

3 Originalita navrhovaného riešenia 10 

4 Inovatívnosť navrhovaného riešenia 10 

5 Potencionálny ekonomický prínos 20 

  Sumár - odborná úroveň 70 

B Technická úroveň   

6 Kvalita spracovania 10 

7 Komplexnosť spravovania 15 

  Sumár - technická úroveň 25 

C Úroveň spracovania   

8 Administratívna úroveň práce 5 

  SPOLU: 100,00 

  Umiestnenie:   

 

Poradie jednotlivých prác sa bude určovať súčtom získaných bodov podľa hodnotiacich 

kritérií. Do súťaže budú zaradené len kompletne spracované a odovzdané práce, ktoré 

dosiahnu minimálne  hodnotenie 60 bodov.  

            



Hodnotiaca komisia navrhne víťaza súťaže príslušnej etapy. Víťazom etapy sa stáva 

predkladateľ najlepšej komplexne predloženej štúdie v zmysle hodnotiacich kritérií. Slovnaft, 

a.s. si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, zrušiť súťaž a vrátiť účastníkom súťaže ich práce 

bez udania dôvodu! O výsledku súťaže budú informovaní všetci súťažiaci v príslušnej etape do 

jedného týždňa odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže – písomnou formou.      

 

7.) Navrhované ocenenia: 

 

Ocenenie pre individuálneho tvorcu, alebo skupinu tvorcov – získa len jedna práca v troch 

témach s najvyšším percentuálnym hodnotením – finančný dar v hodnote 1000 € 

Ocenenie pre školu, ktorej študent/i sa umiestnil/i na prvom mieste – finančný dar v hodnote 

1000 €. Podmienkou udelenia ocenenia pre školu je, aby z príslušnej VŠ boli doručené práce 

vzťahujúce sa k riešeniu problematiky všetkých troch brownfieldov v danej etape. 
 

Všetky ocenenia budú odovzdané v rámci slávnostného podujatia v réžii Slovnaft, a.s. 
 

8.) Autorské práva – autor práce musí v práci uviesť prehlásenie, že pri tvorbe práce 

neporušil autorské práva tretích osôb. Autor má v zmysle autorského zákona  výhradné práva 

na využívanie vlastného diela a zaväzuje sa poskytnúť oprávnenia na jeho ďalšie používanie 

spoločnosti Slovnaft a.s., ako vyhlasovateľovi súťaže, a tým sa zrieka získania finančného 

ohodnotenia okrem finančného ohodnotenia uvedeného v podmienkach súťaže. Ostatné 

náležitosti podliehajú ustanoveniam Zákona č. 618/2003 Zz o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom. Práce, ktoré nebudú mať uvedené prehlásenie o autorských 

právach budú zo súťaže vylúčené. Slovnaft a.s. si vyhradzuje právo informovať o priebehu 

súťaže prostredníctvom masovo – komunikačných prostriedkov. 

 

9.) Časový harmonogram: 

 07. 10. 2009 - 13. 10.2009: oslovenie VŠ písomne, zaslanie a prijatie prihlášok do 

súťaže 

 14. 10. 2009 – 26.10. 2009 – séria prednášok zástupcov Slovnaft a.s. s prihlásenými 

študentmi po vybraných VŠ (ak VŠ prejaví záujem) o problematike brownfields  

 26. 10. 2009 – začiatok prvej etapy súťaže 

 31. 03. 2010 – koniec prvej etapy súťaže 

 31. 05. 2010 – vyhodnotenie prvej etapy súťaže 



 30. 06. 2010 – slávnostné odovzdanie cien  

 celý priebeh súťaže – poskytovanie podpory zo strany Slovnaft a.s., 

Termín a čas odovzdania cien bude spresnený vo vyhlásení výsledkov.  


