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1.    VYHLÁSENIE SÚŤAŽE 

Útvar hlavného architekta mesta Žilina  (ďalej aj ÚHA) zastupujúci Mesto Žilina, ako verejný obstarávateľ, vyhla-
suje ku dňu 08.03.2022 verejnú anonymnú ideovú kombinovanú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov 
s udelením cien „ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA - CHRASŤ“ podľa §§ 119 – 125 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, podľa § 1 písm. b) vyhlášky ÚVO č. 
157/2016 Z.z. v časovej verzii predpisu účinnej od 01.07.2019 na predkladanie návrhu a podľa Súťažného po-
riadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016 v znení neskorších zmien (zverejnené na www.komarch.sk ). 
 
Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení Útvarom hlavného architekta mesta Žilina boli 
prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na prvom úvodnom zasadnutí poroty konanom formou online 
rokovania  dňa 19.01.2022. Po prerokovaní, dopracovaní a zapracovaní pripomienok poroty boli predložené na 
overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila  overením     
č.: KA -183/2022 zo dňa 07.03. 2022. 
 
Vyhlásenie súťaže bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, ako eZakazky na por-
táli ezakazky.sk na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke www.archinfo.sk, na 
internetovej stránke vyhlasovateľa https://www.zilina.sk/ a na stránke ÚHA Žilina http://uha.zilina.sk/sutaze/zilina - 
chrast/.  

2.    VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ - VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A JEHO IDENTIFIKÁCIA 
 
Názov organizácie:      Útvar hlavného architekta mesta Žilina so sídlom Horný val 67, 010 01 Žilina 
  poštová adresa:  Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina 

IČO:  53001508 
DIČ:  2121223027 
IBAN: SK16 5600 0000 0064 9260 1001 

 
V zastúpení:               Ing. arch. Rudolf Chodelka 

riaditeľ Útvaru hlavného architekta mesta Žilina 
rudolf.chodelka@zilina.sk 
tel.: +421 905 244 507 

Vo veciach verejného          PhDr. Stanislava Rudincová  
obstarávania:                         e-mail: stanislava.rudincova@zilina.sk 

tel.: +421 915 602 397                                
       
Sekretárka súťaže:          Ing. arch. Viera Šottníková 
                            Priehradka 10, 036 01 Martin 
                         viera.sottnikova@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                         tel.: +421 903 794 736 
 
3.  ÚČEL A CIELE SÚŤAŽE  
 
Podľa článku 4 ods. (1) písm. e) Súťažného poriadku SKA ide o súťaž kombinovanú urbanisticko-krajinársku a 
podľa ods. (2) písm. b) ide o ideovú súťaž. Táto súťaž návrhov je podľa ods. (3) písm. a) verejná, pre vopred ne-
určený počet anonymných účastníkov.  
Účelom verejnej anonymnej jednokolovej kombinovanej ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov 
„ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA - CHRASŤ“ je získanie návrhov najvhodnejšieho využitia územia 
situovaného východne od sídliska Solinky, mimo zastavaného územia, v priamej väzbe na lesopark Chrasť pre 
voľnočasové aktivity širokej verejnosti – obyvateľov mesta.  



Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť  
verejná anonymná ideová urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov 

 

                                                   Útvar hlavného architekta mesta Žilina, marec 2022                                                             4 / 18 

Cieľom tejto ideovej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov je získanie návrhu alebo viacerých návrhov ideové-
ho riešenia predmetu súťaže a názorov širokej odbornej krajinárskej a architektonickej verejnosti na danú lokalitu. 
Výsledky súťaže budú slúžiť ako podklad pre všeobecnú diskusiu o ďalšom využití predmetného územia 
a následné obstaranie Územného plánu zóny. Podrobné požiadavky na obsah a rozsah riešenia predmetu súťaže 
sú uvedené v nasledujúcich kapitolách týchto súťažných podmienok, podrobnejšie v čl. 7 týchto súťažných pod-
mienok. Účelom súťaže je nájsť najvhodnejší návrh riešenia predmetu súťaže vo vzťahu k zadaniu a požiadav-
kám obsiahnutým v týchto súťažných podmienkach. Ideová súťaž bola zvolená pre možnosť oslovenia aj mladých 
architektov a krajinných architektov bez autorizácie. 
 
Vyhlasovateľ od tejto súťaže očakáva odborné názory na konkrétne využívanie vymedzeného územia Chrasť, 
rešpektujúc pri tom hlavnú funkciu územia vyplývajúcu z ÚPN-M a predovšetkým širokú škálu požiadaviek 
a potrieb obyvateľov obytných území Solinky, Vlčince a Bôrik na celoročné využívanie. Mesto očakáva, že získa 
návrhy, ktoré vyššie uvedené požiadavky a nároky pretavia do návrhov zodpovedajúcich súčasným trendom na 
širokú škálu požiadaviek na denný a krátkodobý pobyt v prírode.  
 

Územie navrhovaného športovo-rekreačného areálu, ktoré je prístupné z ulíc Obvodová a Pod hájom priamo 
nadväzuje na západnú hranicu lesoparku Chrasť s jeho rekreačnou a ekostabilizačnou funkciou biocentra miest-
neho významu Mbc 21 a tvorí prechodovú zónu medzi intenzívne zastavaným územím bytovými domami (sídli-
sko Solinky) a vlastným lesoparkom Chrasť. 
 

 
Výrez z ÚPN-M 

 

4.    DRUH SÚŤAŽE. 
 

a) Podľa predmetu:                            kombinovaná urbanisticko-krajinárska, 
b) Podľa účelu:        ideová s cenami a odmenami,        
c) Podľa okruhu účastníkov:           verejná anonymná, bez obmedzenia počtu účastníkov, 
d) Podľa počtu súťažných kôl:    jednokolová, 
e) Podľa predpokladanej hodnoty zákazky: zákazka s nízkou hodnotou, 
f) Číselný kód predmetu zákazky budúcej služby pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného 

slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník:  
Hlavný predmet:  
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                 71222000-0      Architektonické služby pre vonkajšie oblasti 
     71240000-2      Architektonické, inžinierske a plánovacie služby. 
 

4.1  Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa § 120 ods. 3) a 4) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. Vyhlasovateľ je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1) 
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a zákazka je v zmysle finančného limitu uvedeného v § 1 písm. b) Vy-
hlášky č.153/2016 Z.z. ÚVO klasifikovaná ako zákazka s nízkou hodnotou  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 

                        
-   ceny a odmeny:                          12 000,00 €. 

 
5.      ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 

Účastníkom súťaže návrhov môže byť každý uchádzač alebo tím – kolektív, ktorý splní podmienky účasti v súťaži 
podľa zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov. Účastníkom je kaž-
dý, kto si vyžiada súťažné podmienky a podklady v zhode s týmito súťažnými podmienkami. 

5.1    Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na 
území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré 
spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťaže sa môžu zúčastniť autorizovaní architekti 
a krajinní architekti AA a AKA v zmysle §4 resp. §4A zákona č. 138/1992 Z.z. alebo ekvivalentnej právnej 
úpravy v krajine podnikania a každý, kto dosiahol vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa v 
odbore architektúra, urbanizmus a krajinná architektúra.   
 
5.2   Účastníci musia spĺňať podmienky účasti, ktoré preukážu autorizačným osvedčením alebo u neautorizova-
ných dokladom o absolvovaní požadovaného vzdelania podľa bodu 5.1. Ak sa súťaže zúčastní účastník mimo 
územia Slovenskej republiky, musí predložiť požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre 
účasť v súťaži podľa obdobných zákonov platných v domovskom štáte (Príloha č. 1 súťažných podmienok). 
 
5.3 Osoby vylúčené z účasti v súťaži. Účastníkom v súťaži nesmie byť ten, kto:  

a)  bol spracovateľom súťažných podmienok,  

b)  je členom poroty alebo pomocným orgánom poroty,  

c)  overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov,  

d)  je blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osoby uvedenej v písm. a), b) 
alebo c).  

Súčasťou súťažného návrhu bude Čestné prehlásenie uchádzača o tom, že nie je osobou vylúčenou z účasti v 
súťaži (Príloha č. 2  súťažných podmienok).  

5.4   Súčasťou dokladovej časti súťažného návrhu bude vyplnený a podpísaný Súhlas účastníka súťaže návrhov 
s použitím osobných údajov pre účely súťaže – vyplatenie cien, so zverejnením mien a ostatných údajov o auto-
roch v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracú-
vaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely zverejnenia návrhu v rámci publikovania výsledkov 
súťaže, výstavy a prípadne ďalšie osobné údaje v súvislosti s vyplatením ceny. (Príloha  č. 3 súťažných podmie-
nok). 

6.      JAZYK SÚŤAŽE  

6.1  Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Prípustný je tiež český jazyk. Všetky súťažné dokumenty, t.j. 
súťažné podmienky, podklady a dokumentácia o priebehu súťaže sú a budú vyhotovované v slovenskom jazyku. 



Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť  
verejná anonymná ideová urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov 

 

                                                   Útvar hlavného architekta mesta Žilina, marec 2022                                                             6 / 18 

V týchto jazykoch je možné požiadať o vyhlasovateľa o vysvetľovanie a informácie. Odpovede a ďalšie informáce 
zostrany vyhlasovateľa budú vypracovávané v slovenskom jazyku. medzi vyhlasovateľom a účastníkmi. Celý 
súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom 
jazyku.  

6.2   Ak sa súťaže zúčastní účastník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, môže predložiť súťažný návrh 
a požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži v anglickom jazyku a súčasne 
doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených 
dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. To sa netýka súťažného návrhu a dokladov predložených 
v návrhu účastníka, ktorý je vyhotovený v českom jazyku.  

6.3    Doklady a dokumenty preložené do slovenského jazyka nemusia byť úradne overené. 

7.      PREDMET SÚŤAŽE 
 

7.1    Zámerom Mesta Žilina a Útvaru hlavného architekta mesta Žilina, ako vyhlasovateľa súťaže návrhov, je 
riešiť rekreačný priestor Chrasť. Účelom verejnej anonymnej jednokolovej kombinovanej ideovej urbanisticko-
krajinárskej súťaže návrhov „Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť“ je teda získanie návrhov najvhodnejšieho 
využitia územia pre voľno-časové aktivity širokej verejnosti – obyvateľov mesta, situovaného východne od sídliska 
Solinky, mimo zastavaného územia, v priamej väzbe na lesopark Chrasť.  
 
Vyhlasovateľ od tejto súťaže očakáva návrh športovo-rekreačného areálu v súlade s ÚPN-M Žilina v znení zmien 
a doplnkov č.1-7 (6b) (ďalej len ÚPN-M Žilina v platnom znení) a s potrebami mesta. 
 

 

 
Územie navrhovaného športovo-rekreačného areálu, ktoré je prístupné z ulíc Obvodová a Pod hájom priamo 
nadväzuje na západnú hranicu lesoparku Chrasť s jeho rekreačnou a ekostabilizačnou funkciou biocentra miest-
neho významu Mbc 21. Tvorí prechodovú zónu medzi intenzívne zastavaným územím bytovými domami (sídlisko 
Solinky) a vlastným lesoparkom Chrasť. 
 
7.2    Lesopark Chrasť svojou rozlohou napĺňa funkciu celomestského až nadmestského významu. Preto je priro-
dzené a žiaduce, aby po jeho obvode vznikali funkčne premyslené plochy pre šport, rekreáciu a oddych, čím vy-
tvoria logický prechod zo zastavaných plôch do prírodného prostredia lesoparku minimálne ovplyvneného ľud-
skou činnosťou.  Riešené územie je svažité, západne orientované v smere k obytnej zóne Solinky a takmer neza-
stavané, t.j. bez založenej štruktúry zástavby a obsluhy územia. Preto je potrebné v podrobnejšej mierke na po-
žadovanej urbanisticko-krajinárskej úrovni bližšie špecifikovať – konkretizovať nielen vlastnú organizáciu využitia 
územia ale aj jeho polohu v rámci širších väzieb vzhľadom na jestvujúcu a plánovanú zástavbu, dopravnú kostru 
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(komunikácie automobilové, pešie a cyklistické), siete technickej infraštruktúry a pod. V jeho juhozápadnej časti, 
vo väzbe na Obvodovú ulicu sa nachádza záhradná reštaurácia „Zámoček“ so zastávkou MHD a s obratiskom 
trolejbusov. Od „Zámočku“ vedie, v súbehu so Zaparovským potokom nástupný chodník do lesoparku.  
 
Z technickej infraštruktúry sa v území nachádza 22 kV vzdušné elektrické vedenie, vodojem s prívodným vodo-
vodným potrubím do VDJ Chrasť (OC DN  600  a OC DN 500, OC DN 600 súbežne s Obvodovou ul. do vodoje-
mu a  OC DN 700 z vodojemu v smere na Solinky – viď trasy vyznačene v podkladoch a prílohách) a horúcovod. 
 

 
Vymedzenie riešeného územia športovo-rekreačného areálu Chrasť  

 
7.3     Riešené územie má výmeru cca 15,7 ha a vymedzené je: 

– zo severu ulicou Pod hájom, 
– zo západu ulicou Obvodová, 
– z juhu navrhovanou zbernou komunikáciou – dopravným prepojením s obcou Rosina a plánovanou pre-

ložkou cesty I/64 (IV. okružná), 
– z východu navrhovanou hranicou rozšírenia lesoparku Chrasť.  

 
7.4    Vybratá plocha, nachádzajúca sa mimo súčasného zastavaného územia mesta s dobrým napojením do-
pravnými, cyklistickými a pešími trasami (aj plánovanými podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení), má predpoklady 
vytvorenia prepojenia a väzieb na už existujúce (atletický štadión s futbalovým ihriskom) a plánované športoviská 
v areáli Žilinskej univerzity v Žiline situovanému oproti lesoparku a cez lesopark Chrasť. Zároveň sa v blízkosti 
riešeného územia nachádzajú aj jestvujúce športoviská na Centrálnej ulici (lezecká stena, atletický ovál 
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s bežeckou dráhou, skatepark, workout ...).Obdobne je riešené územie dobre prístupné aj z obytných zón Hliny, 
Bôrik a predovšetkým z južnej časti Vlčiniec. 
 

 
výrez z ÚPN-M Žilina 

 
7.5    Podľa ÚPN-M Žilina v platnom znení je vymedzené územie súčasťou navrhovaných rekreačných a športo-

vých plôch – funkčnej plochy 416∙ŠR/01 a vzťahujú sa naň nasledovné záväzné regulatívy: 
– základná funkcia: zmiešaná, šport a rekreácia s vysokým podielom zelene. Navrhovaný prvok územného sys-

tému ekologickej stability (ÚSES), 
– doplnková funkcia: záchytné parkoviská, parkovacie domy, a iné objekty súvisiace so športovo-rekreačnou 

funkciou, 
– prípustné funkcie: zariadenia občianskej vybavenosti, súvisiace so športovo-rekreačnou činnosťou, športovo-

rekreačné funkcie, odpočinkové plochy, dopravné a technické vybavenie, parky, verejná zeleň a detské ihris-
ká. 

– neprípustné funkcie: rodinné domy, bytové domy, zariadenia výroby, samostatne stojace individuálne garáže 
vrátane radových, hlučné, nehygienické prevádzky, prevádzky náročné na dopravu (zásobovanie, obsluha, 
parkovanie) a iné ako základné doplnkové a prípustné funkcie, 

– typ stavebnej činnosti: novostavby, prestavby, modernizácie, nadstavby, prístavby, dopravná a technická in-
fraštruktúra. Rešpektovať navrhovaný prvok územného systému ekologickej stability (ÚSES) - biokoridor 
miestneho významu Mbk 8 – Všivák – svah za Solinkami – Chrasť, 

– minimálny index ozelenenia: 0,75. Do indexu zelene je možné započítať vegetačné strechy, pričom pri inten-
zívnej vegetačnej streche sa požadovaná plocha zelene, ktorá absentuje na teréne, vynásobí koeficientom 
1,15; pri extenzívnej vegetačnej streche sa požadovaná plocha zelene, ktorá absentuje na teréne, vynásobí 
koeficientom 1,40. Minimálne 50% z požadovanej plochy zelene musí byť zeleň na rastlom teréne a ostatný 
podiel je možné riešiť formou vegetačných striech. Do indexu zelene sa nezapočítavajú plochy z vegetačných 
panelov, 

– typ zástavby: podľa následného územného plánu zóny (ÚPN-Z), 
– negatívne faktory ŽP: evidovaný zosuv - stavebnú činnosť v ňom a v jeho blízkosti podmieniť vykonaním 

geologického prieskumu a dodržaním jeho podmienok. 
 

Z dôvodu nutnosti komplexného riešenia rozvojových športovo-rekreačných plôch Chrasť je v záväznej časti 
ÚPN-M  Žilina stanovená požiadavka obstarať a schváliť pre riešené územie územný plán zóny. 
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7.6    Prebratím myšlienky športovo-rekreačného areálu s vysokým podielom zelene v lokalite Chrasť ÚPN-M 
Žilina v platnom znení kontinuálne pokračuje v historicky založenej koncepcii rozvoja územia, keď už v Smernom 
územnom pláne Žiliny z roku 1966 je tu uvažované s verejnou zeleňou s obvodovým športovým centrom vrátane 
kúpaliska. 
V nastolenej koncepcii pokračoval aj Územný plán sídelného útvaru Žilina z roku 1980. Tento uvažuje 
s lesoparkom Chrasť ako s Areálom zdravia, ktorý „... má byť ústredným rekreačným areálom mesta....“, v ktorom 
„...majú byť nielen prechádzkové chodníky ale aj bežecké trate s prekážkami, čistinky s ihriskami....“. Západné 
svahy pod areálom zdravia, t.j. územie riešené v súťaži, boli rezervované pre univerzálny Park kultúry a oddychu 
s prechodom do plôch pre šport s veľkým podielom zelene.  

 
Myšlienku športovo-rekreačných plôch v danom území prevzal aj ÚPN-M Žilina v platnom znení. Východná časť 

územia je navrhnutá na rozšírenie lesoparku Chrasť (funkčná plocha 416ZLP/01), západná pre šport a rekreáciu 
s vysokým podielom zelene (funkčná plocha 4∙16∙ŠR/01). Navrhovaná športovo-rekreačná plocha priamo nadvä-
zuje na západnú hranicu lesoparku Chrasť s jeho rekreačnou a ekostabilizačnou funkciou biocentra miestneho 
významu Mbc 21, pričom tvorí prechodovú zónu medzi intenzívne zastavaným územím bytovými domami (sídli-
sko Solinky) a vlastným lesoparkom Chrasť. 
 
Pre územie bola v roku 1992 spracovaná urbanistická štúdia „Areál voľného času – Žilina“, ktorá komplexne rieši-
la celé vymedzené územie areálu, a to: športovú halu, amfiteáter, vonkajšie športové plochy – ihriská, plavecko-
rekreačný areál, športhotel, obchodné vybavenie, oddychovú zónu, plochy na zimné športy a lesopark. Plavecko-
rekreačný areál mal byť zásobený vodou z geotermálneho vrtu, ktorý sa z toho dôvodu v priestore areálu v tom 
čase zabezpečoval. Podľa informácií sa však termálna voda v území nepotvrdila a od projektu sa upustilo. 
Z dnešného pohľadu a z pohľadu ÚPN-M Žilina v platnom znení bolo navrhované využitie územia predimenzova-
né.  

 
V 06/2017 sa uskutočnil v Žiline Workshop na tému urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia územia 
športovo-rekreačného areálu Chrasť, na ktorom bola riešená centrálna časť predmetného územia. Vo výslednom 
návrhu bolo v troch alternatívach riešené umiestnenie krytej plavárne s vonkajšími plochami a so zázemím, re-
kreačné a pobytové plochy, ihriská, piknikové lúky, bežecký okruh....  
 
V septembri 2019 bola na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Žiline predložená ideová štúdia ekoparku, ktorá 
riešila časť vymedzeného územia ako prírodný park rozdelený na hlavný park a park pre „psíčkarov“ - pre voľný 
pohyb psov.   
 
8.       POŽIADAVKY NA RIEŠENIE 

 
Vyhlasovateľ Ideovej urbanisticko-krajinárskej štúdie „ŠPORTOVO-REKREAČNÝ AREÁL ŽILINA-CHRASŤ“ od 
súťažiacich požaduje vyjadrenie ich názoru na konkrétne využívanie a funkčné zónovanie riešeného územia pri 
zohľadnení jeho väzieb na lesopark Chrasť a okolité funkčné zóny. Vyhlasovateľ súťaže požaduje vypracovanie 
súťažného návrhu na úrovni urbanisticko-krajinárskej štúdie s architektonickými detailmi a očakáva, že výsledkom 
súťaže bude návrh komplexného športovo-rekreačného atraktívneho areálu mesta. Teda priestoru, ktorý bude 
slúžiť pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti – obyvateľov mesta v súlade s požiadavkami ÚPN-M Žilina 
v platnom znení. 
V súťaži navrhnuté riešenia budú po súťaži predstavené verejnosti na diskusiu. V súčasnosti sa v meste rôznia 
názory na budúcnosť tohto územia, vrátane snahy o jeho zástavbu. Verejná diskusia a výsledky ideovej súťaže 
budú jedným z podkladov pre obstaranie Územného plánu zóny (ÚPN-Z). 
 
8.1   Športovo-rekreačný areál má byť riešený na vymedzenom riešenom území medzi zastavaným územím – 
sídliskom Solinky a lesoparkom Chrasť. Dopravne je predmetné územie prístupné z ulíc Obvodová a Pod hájom. 
Možno preto konštatovať, že centrálnym priestorom riešenej lokality je územie na Obvodovej ulici nadväzujúce na 
nástupný priestor do lesoparku Chrasť so zariadením „Zámoček“ pri obratisku trolejbusov a zastávke MHD. 
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8.2   Na základe analýzy už spracovaných podkladov a štúdií uvedených v bode 7.6 súťažných podmienok, vy-
hlasovateľ odporúča vo vymedzenom území situovať najmä:  
– plavecko-rekreačný areál  - plaváreň s 25 metrovým 8 dráhovým bazénom so zázemím a s vonkajšími plo-

chami – oddychovými zónami dimenzovaný pre 600 návštevníkov denne, 
– bežecké trasy,  
– rekreačné a pobytové plochy, 
– ihriská - športoviská pre rôzne vekové kategórie, 
– pobytové a piknikové lúky, 
– priestor pre voľný pohyb psov s cvičiskom, 
– pri návrhu územia je vhodné pamätať aj na zimnú rekreáciu obyvateľov, 
– do návrhu riešenia vhodne zapojiť Zaparovský potok ako prírodný vodný prvok v území. 

 

 
 
Vyhlasovateľ odporúča riešiť športovo-rekreačný areál s minimálnou zástavbou objektami, v území skôr prefero-
vať otvorené športovo-rekreačné plochy na rekreáciu a šport širokej verejnosti. Plavecko-rekreačný areál, ako aj 
potrebné zázemie vyplývajúce z funkcie riešeného územia, situovať hlavne do centrálneho priestoru územia vo 
väzbe na prístupové komunikácie do rekreačnej zóny. V rámci riešenia celého rekreačno-športového areálu sa 
požaduje environmentálne riešenie aj z ekologického pohľadu na zeleň z hľadiska zmeny klímy. Vhodné je pri 
návrhu koncepcie zelene navrhnúť charakter sortimentu drevín a ich dosadieb v území. Návrh zelene zdôvodniť 
v textovej správe.  

 
8.3   V súvislosti s navrhnutými športovo-rekreačnými aktivitami bude potrebné v území nadimenzovať aj nevy-
hnutné zázemie vrátane obsluhy územia a statickej dopravy. Statickú dopravu riešiť predovšetkým v parkovacom 
dome v kapacitách zodpovedajúcich športovo-rekreačným zariadeniam, predovšetkým pre kapacitu plavárne 
s navýšením o 20%. Dopravu je žiaduce riešiť vo väzbe na jestvujúce komunikácie, teda nevťahovať dopravu do 
územia. Podľa možnosti neumiestňovať parkovanie na teréne, na úkor plôch zelene a verejných priestranstiev. 
Odporúča sa eliminovať osobnú dopravu aj vzhľadom na dobrú dopravnú obslužnosť MHD. 
 
8.4   V návrhu je potrebné akceptovať návrh hlavnej pešej trasy a cyklotrasy nadväzujúc na tieto trasy v širšom 
území vedúcich od zastávky MHD (lokalita „Zámoček“) do lesoparku Chrasť (Žilinský lesopark). V tejto súvislosti 
sa požaduje návrh situovania nabíjacích staníc pre osobné autá, bicykle a kolobežky. 
 
8.5   V rámci areálu Žilinskej univerzity bude v roku 2022 dobudovaný atletický štadión (atletický ovál, bežecká 
dráha, futbalové ihrisko, tribúny), ktorý bude spĺňať štandardy medzinárodnej ľahkoatletickej federácie IAAF. 
 
8.6 V tesnej blízkosti na Centrálnej ulici sa nachádzajú športoviská – lezecká stena, cvičné plochy 
s workoutovými prvkami, atletický ovál s bežeckou dráhou a skatepark.  
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8.7   Južnou hranicou vymedzeného riešeného územia vedie navrhovaná zberná komunikácia – dopravné prepo-
jenie s obcou Rosina a plánovanou preložkou cesty I/64. Keďže pre danú komunikáciu nie je spracovaná podrob-
nejšia dokumentácia, je potrebné v návrhu rešpektovať - vymedziť koridor s minimálnou šírkou 20 – 25 m.  

 
8.8    Rešpektovať trasu horúcovodu v severozápadnej časti riešeného územia.  

 
8.9   Pri riešení predmetu súťaže odporúčame rešpektovať záväznú časť ÚPN-M Žilina v platnom znení. ÚPN-M 
Žilina v platnom znení je zverejnený na internetovej stránke mesta https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/ 
uzemny-plan-mesta-zilina-2/. 
 
9.       LEHOTY A TERMÍNY SÚŤAŽE  
 

9.1   TERMÍNY SÚŤAŽE 
9.1.1. Prvé  úvodné zasadnutie poroty: ................................................................  19.01.2022 o 1300 hod. 
9.1.2. Vyhlásenie súťaže: .........................................................................................................08.03.2022  
9.1.3. Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: ....................... od vyhlásenia 08.03.2022 
                     do odovzdávania súťažného návrhu do 01.06.2022 do 2400 hod.    
9.1.4. Podávanie žiadosti o vysvetlenie: ....................................................... do 25.05.2022 do 2400 hod. 
9.1.5.  Odpovede na žiadosti o vysvetlenie: .......................... do 6 pracovných dní od podania žiadosti   
9.1.6. Lehota na odovzdanie súťažných návrhov: ........................................ do 01.06.2022 do 2400 hod. 
9.1.7. Otváranie - overovanie súťažných návrhov: .................................................................. 06.06.2022  
9.1,8. Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže: ....................................................... 14.06. – 15.06.2022 
9.1.9. Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: ................................ do 21 dní od vyhodnotenia súťaže 
9.1.10. Lehota na vyplatenie cien a odmien: ........................ do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže 
9.1.11. Výstava súťažných návrhov: .....................................   do troch mesiacov od ukončenia súťaže 

 
9.2   Súťažný elaborát musí byť do 01.06.2022 do 2400  vložený do systému ezakazky.sk  
   
10.    SÚŤAŽNÉ PODMIENKY A SÚŤAŽNÉ POMÔCKY A ICH  POSKYTNUTIE ZÁUJECOM O ÚČASŤ 
 
10.1  Súťažné podmienky a pomôcky budú od 08.03.2022  zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania 
www.uvo.gov.sk a v systéme eZakazky na www.ezakazky.sk: 
Prístup pre uchádzača: 
https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12807556& 
Prístup cez eProfil: 

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=12807556& 
 
Súťažné podmienky budú od 08.03.2022 zverejnené  na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na inter-
netovej stránke www.archinfo.sk, na internetovej stránke vyhlasovateľa https://www.zilina.sk/ a na stránke ÚHA 
Žilina http://uha.zilina.sk/sutaze/zilina - chrast/ 
 
10.2   Súťažné pomôcky: 

1. DFM – priečinok súborov  
2. CHRASŤ- priečinok súborov 
3. IV. OKRUŽNÁ – technická. štúdia – priečinok súborov 
4. PODKLADY – priečinok súborov 
5. Formát výkresov  
6. Prílohy č.: 1, 2, 3, 
7. Vymedzenie RÚZ 
8. ÚPN-M 
9. RÚ – výškopis 
10. Doklad o overení SKA 
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11. Súťažné podmienky 
12. Fotodokumentácia 

 
10.3   Poskytnutie súťažných podmienok a pomôcok 
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 20 zákona č. 343/2015 Z.z. určuje prostriedky elektronickej ko-
munikácie vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne 
používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti 
účastníkov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom ur-
čeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli ezakazky.sk, ak nie je v týchto 
súťažných podmienkach výslovne uvedené inak. 
  
Súťažné podmienky vrátane ich príloh (súťažných pomôcok) je možné získať na webovej adrese súťaže návr-
hov https://www.ezakazky.sk. a v profile verejného obstarávateľa – vyhlasovateľa na elektronickom úložisku ves-
tníka Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/   Vyhlasovateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, 
úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podmienkam, vrátane všetkých 
príloh, ktoré sú tvorené aj súťažnými pomôckami. 
  
Vzhľadom k tomu, že vyhlasovateľ - verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup k súťažným podkladom 
a k ostatným informáciám potrebným na vypracovanie súťažných návrhov v profile verejného obstarávateľa na 
webovom sídle ÚVO (www.uvo.gov.sk), ako aj na portáli ezakazky.sk, počas celého procesu verejného obstará-
vania, týmto odporúča všetkým záujemcom, aby vo vlastnom záujme počas celého procesu verejného obstaráva-
nia sledovali profil verejného obstarávateľa na uvedenom webovom sídle alebo portáli ezakazky.sk. 
Predkladanie návrhov je umožnené iba registrovanému účastníkovi, ktorého verejný obstarávateľ        
zaregistroval do systému ezakazky.sk schválením jeho žiadosti o registráciu a ktorému 
tém  ezakazky.sk vygeneroval UID používateľa. 
  
Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu zaregistrovať na adrese http://www.ezakazky.sk. 
Prístup pre uchádzača 
https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=12807556& 
Prístup cez eProfil 

https://www.ezakazky.sk/zilina/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=12807556& 
  
Poznámka: 
Pokyny k registrácií sú uvedené priamo na tejto adrese. Odovzdávanie resp. dopĺňanie súťaže návrhov sa bude 
realizovať prostredníctvom elektronického portálu ezakazky.sk, ak nie je v Súťažných podmienkach výslovne 
uvedené inak. Komunikácia súvisiaca s vysvetlením Súťažných podmienok alebo inej sprievodnej dokumentácie 
alebo iných dokumentov poskytnutých vyhlasovateľom v lehote na predkladanie návrhov podľa zákona o vere j-
nom obstarávaní sa uskutoční výhradne elektronicky prostredníctvom portálu ezakazky.sk.  
  
Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní pri súťaži návrhov  sa bude uskutočňovať prostredníc-
tvom elektronických prostriedkov. Nástroje a zariadenia na elektronickú komunikáciu, ktoré sa budú využívať v 
tejto súťaži návrhov  (v procese tohto verejného obstarávania) sú nediskriminačné, verejne dostupné a prepojiteľ-
né so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií. 
 
Súťažné podmienky budú zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk, v časti 
verejný obstarávateľ, vyhľadávanie v profiloch VO. 
  
Platí, že vložené doklady a dokumenty, u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotove-
nom dokumente a následne naskenované, uložené do súboru pdf a takto ako celok vložené do systému u 
všetkých povinne predkladaných dokumentov požiadaviek súťažného návrhu. Účastníci v poznámke súťaž-
ného návrhu uvedú a popíšu stručný obsah dokumentu, ktorý vkladajú do systému návrhu. 
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10.4   Vysvetľovanie 
Vysvetlenie požiadaviek uvedených v Oznámení o súťaži návrhov, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podmienok a podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie zo strany 
ktoréhokoľvek záujemcu, resp. účastníka, vyhlasovateľ bezodkladne uverejní v profile a oznámi všetkým záujem-
com resp. účastníkom, ktorí sú mu známi, najneskôr do 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov za 
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude záujemcom 
alebo účastníkom odosielané/doručované prostredníctvom portálu ezakazky.sk do ich konta zriadeného na pred-
metnom portáli. Momentom odoslania prostredníctvom https://www.ezakazky.sk/ sa považuje vysvetlenie za do-
ručené. Po tejto lehote dopytujúcemu sa nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný 
obstarávateľ mu negarantuje doručenie vysvetlenia v lehote určenej zákonom. Odpovede budú najneskôr do 5 
pracovných dní uverejnené na profile verejného obstarávateľa v zmysle bodu 10.3. 
  
Súťažné podmienky a pomôcky sa záujemcom o účasť v súťaži poskytujú bezodplatne. 
 
10.5   Obhliadka riešeného územia 
Každý účastník súťaže môže po získaní súťažných podmienok a pomôcok uskutočniť obhliadku riešeného     
územia. Územie je verejne prístupné. 
 
11.     ROZSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU 
 
Do súťaže bude dodaný súťažný návrh elektronicky (viď bod10.)  v jednom vyhotovení, variantné riešenia 
v rámci jedného súťažného návrhu nie sú prípustné!  
 
V prípade, že chce účastník súťaže podať do súťaže ďalší návrh, musí ho dodať ako iný, samostatný  
návrh! 
 
Súťažný návrh musí obsahovať:    
 
A Grafická časť návrhu bude mať tieto výkresy /- panely s obsahom:  

         
Výkres  č. 1  

 Analýza širších vzťahov so zohľadnením historicky konceptuálneho rozvoja územia   M 1:5 000 

 Analýza riešeného územia z hľadiska krajinárskeho a športovo-rekreačného využitia       M 1:2 000 
 
Výkres  č. 2     

 Komplexný urbanisticko-krajinársky návrh               M 1:1 000 
(vyjadriť ideovo-kompozičné východiská návrhu s vyznačením funkčného usporiadania  
športovo-rekreačného areálu, hlavných peších trás, cyklistických koridorov a nutnej dopravnej obsluhy územia) 
 Rezy terénom riešeného územia                                                                               M 1:1 000 

      

Výkres č. 3     

 Priestorové (3D) zobrazenie riešeného územia  

 Návrh plavecko-rekreačného areálu a návrh centrálneho – nástupného priestoru                     M 1:400 

 Perspektívne zobrazenie centrálneho – nástupného priestoru do športovo-rekreačného areálu 
 

Všetky výkresy môžu súťažiaci doplniť podľa vlastnej úvahy detailmi, perspektívami a pod. na lepšie vyjadrenie a 
prezentáciu návrhu.  
   
Stanovený počet 3 výkresov je neprekročiteľný!  
 
B  Textová časť: 
Sprievodná správa v rozsahu max. 4 A4 musí mať popísané filozoficko-koncepčné východiská návrhu. Dôležité 
je pritom vyjadrenie návrhu z environmentálneho hľadiska, reagovania na klimatické zmeny a. Integrovania Zapa-
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rovského potoka. Vyhlasovateľom požadovaný návrh koncepcie riešenia Mestskej plavárne má byť popísaný 
z pohľadu situovania v riešenej lokalite a väzieb na obytné zóny a samotného rekreačného areálu, dopravnej 
obsluhy, kapacít parkovania a odstavovania vozidiel návštevníkov a zamestnancov. V textovej časti súťažného   
návrhu je potrebné uviesť návrh riešenia pešej a cyklistickej dopravnej obsluhy aj z hľadiska väzieb na širšie 
vzťahy. Požaduje sa uvedenie základného stavebno-technického riešenia a základných požiadaviek na technické 
vybavenie areálu a stavieb, na riešenie technickej vybavenosti.  

 
C Doklady oprávňujúce na účasť v súťaží: 
Bude pozostávať z troch častí:       
 C1   Doklad o oprávnení poskytovať službu dokladovať kópiou Autorizačného osvedčenia SKA alebo  
         doklady o ukončenom vzdelaní podľa bodu 5.1 a rovnocenných oprávnení u zahraničného účastníka.  
 C2   Čestné prehlásenie (tlačivo je súčasťou príloh Súťažných podmienok – (Príloha č.1). 
 C3   Čestné prehlásenie (tlačivo je súčasťou príloh Súťažných podmienok – (Príloha č.2). 
 
D Autor: 
Údaje o autorovi, resp. o kolektíve autorov diela, ktoré je obsiahnuté v súťažnom návrhu (meno, priezvisko, dátum 
narodenia, trvalý pobyt) spolu s vyhlásením autora alebo členov autorského kolektívu (Príloha č. 3): 

 prípadný nesúhlas autora so zverejnením jeho mena a priezviska pre prezentáciu návrhu; v prípade výslovné-
ho neuvedenia nesúhlasu sa má zato, že autor s uvedením svojej totožnosti súhlasí; 

 súhlas všetkých členov autorského kolektívu s použitím ich autorského diela, ktoré je obsiahnuté v súťažnom 
návrhu, na účely účasti návrhu v predmetnej súťaži návrhov v zmysle týchto súťažných podmienok a v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní; 

 súhlas všetkých členov autorského kolektívu ako dotknutých osôb, aby vyhlasovateľ (ako prevádzkovateľ) 
spracúval ich osobné údaje, ktoré mu poskytujú, na účely dodržania a ochrany ich autorských práv podľa zá-
kona o verejnom obstarávaní a podľa Autorského zákona v predmetnej súťaži návrhov v zmysle týchto súťaž-
ných podmienok. 

 
Nesplnenie požiadaviek na obsah a rozsah predkladaného súťažného návrhu je dôvodom na vylúčenie zo 
súťaže! 
 
12.    SPÔSOB SPRACOVANIA A OZNAČENIA NÁVRHU  
 
Súťažný návrh  včítane jeho častí A, B, C a D  musí spĺňať požiadavky na anonymitu súťažného návrhu. Žiadna 
časť súťažného návrhu nesmie obsahovať popis, ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viesť k porušeniu ano-
nymity. Porušenie anonymity akýmkoľvek spôsobom je dôvodom pre vylúčenie zo súťaže. To sa netýka 
obsahov častí (požadovaných dokladov) C a D. 
 
Každý panel – výkres musí byť spracovaný v základnom formáte: šírka 70 cm x výška 100 cm nastojato. Každý 
výkres bude tvorený ako samostatný s obsahom podľa bodu 11. Sever urbanistickej časti - situácie musí byť 
vždy, na každom výkrese, orientovaný smerom hore – po výške formátu. Každý výkres a formát musí byť ozna-
čený názvom súťaže „SÚŤAŽ ŽILINA – CHRASŤ“, ktorý bude umiestnený v hornej časti výkresu (písmo: Arial 
36 tučný) a názvom výkresu očíslovaným podľa zoznamu príloh (Príloha č.4 – Formát výkresu). 
   
V pravom hornom rohu každého výkresu bude umiestnený rámček prázdneho štvorca veľkosti 4 x 4 cm pre ozna-
čenie súťažného návrhu v procese anonymného posudzovania (podľa prílohy Formát výkresu). Taký istý štvorec 
je potrebné umiestniť aj na titulnú stranu textovej časti B a na titulok dokladových častí C, D. 
 
Do súťaže sa súťažné návrhy odovzdávajú výhradne elektronicky cez e-zákazku! 
 
Do súťaže bude dodaný súťažný návrh v jednom vyhotovení, variantné riešenia v podanom návrhu        
nie sú prípustné! Grafickú časť požadujeme vkladať do elektronického systému vo formáte PDF!  
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Obsah a rozsah súťažného návrhu bude vypracovaný podľa podmienok a požiadaviek uvedených v článku 12. 
Rozsah súťažného návrhu  a vložený  na ako 1 návrh s kódom „UID - SÚŤAŽ ŽILINA – CHRASŤ“ a postupom 
podľa bodu 10.3 „Predkladanie návrhov je umožnené iba registrovanému účastníkovi, ktorého verejný 
obstarávateľ zaregistroval do systému ezakazky.sk schválením jeho žiadosti o registráciu a ktorému sys-
tém ezakazky.sk vygeneroval UID používateľa.“ 
 
Na titulnej strane textovej časti B bude umiestnený  prázdny štvorec – rámček 4 x 4 cm, 
 
Časti A a B budú vložené do systému spolu ako jedna časť. 
 
Prílohy  C a D, musia byť vložené  ako samostatne súbory  s titulnou stranou, každá s príslušným názvom 
časti  „x - SÚŤAŽ ŽILINA - CHRASŤ“ doplnená o prázdny štvorec – rámček 4 x 4 cm 
 
Na časti C bude uvedené:  
„C - SÚŤAŽ  ŽILINA – CHRASŤ - PRÍLOHY“ 
 
Na časti D bude uvedené: 
„D - SÚŤAŽ ŽILINA – CHRASŤ – AUTOR“ 
 
13.     POROTA SÚŤAŽE 
 
Riadni členovia poroty:  
1. Ing. arch. Igor Teplan, predseda poroty    AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
2. Ing. arch. Rudolf Chodelka, podpredseda poroty AA SKA, závislý na vyhlasovateľovi 
3. Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.      AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
4. Ing. Anna Dobrucká, PhD.             AKA SKA, nezávislá na vyhlasovateľovi       
5. Ing. Michal Marcinov         AKA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi 

 

Náhradní členovia poroty: 
1. Ing. Lucia Gáborová         KA,      nezávislá na vyhlasovateľovi                          
2. Ing. arch. Patrícia Kvasnicová      AA SKA, nezávislá na vyhlasovateľovi  
3. Ing. arch. Dušan Maňák        AA SKA,    závislý na vyhlasovateľovi 
4. Ing. arch. Martin Pavelek        AA SKA, nezávislý na vyhlasovateľovi 
 
Pre priebeh práce, hodnotenia a rozhodovania poroty platí zásada, že riadneho člena poroty nezávislého na 
vyhlasovateľovi môže podľa poradia náhradníkov nahradiť len náhradný člen poroty nezávislý na vyhlasovateľovi 
(čl.8 ods.5 Súťažného poriadku SKA). 
Porota je uznášaniaschopná v počte 5 riadnych členov. Rokovania poroty sa zúčastňujú všetci prítomní riadni a 
náhradní členovia poroty. Právo hlasovať majú len riadni členovia poroty. 
 
Experti poroty:  
Mgr. Ingrid Dolníková              závislá na vyhlasovateľovi 
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.            nezávislý na vyhlasovateľovi 
   
Porota si v prípade potreby vyhradzuje právo prizvať k hodnoteniu súťažných návrhov ďalších expertov na špeci-
fiká riešeného územia a predmetu súťaže. Prizvaný expert má poradný hlas a nemôže sa zúčastniť rozhodovania 
o poradí návrhov.  
Rozhodnutie poroty bude konečné a pre vyhlasovateľa záväzné.  
 
14.     POMOCNÉ ORGÁNY POROTY 
 

Overovatelia: 
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1.  PhDr. Stanislava Rudincová 
2.  Ing. arch. Júlia Durdyová  
3.  Ing. arch. Lenka Likavčanová 
 

Overovatelia overujú úplnosť súťažných návrhov, splnenie podmienok uchádzačov na účasť v súťaži a správnosť 
podania súťažných návrhov za prítomnosti sekretára súťaže.  
 

Sekretárka súťaže:        
Ing. arch. Viera Šottníková  
Tel: + 421 903 794 736,     
Email: viera.sottnikova@gmail.com 
 
15,     VYLÚČENIE Z ÚČASTI V SÚŤAŽI 

 

Zo súťaže budú na základe rozhodnutia súťažnej poroty vylúčené tie návrhy, ktoré porušia súťažné podmienky 
hlavne pre:       

- porušenie anonymity,   
- nesplnenie súťažných podmienok  v požadovanom obsahu a rozsahu,  
- nedodržanie termínov súťaže, 
- odovzdané variantné riešenia, 
- nesplnenie podmienok odbornej spôsobilosti. 

O vylúčení rozhoduje porota hlasovaním na základe návrhu overovateľa súťažných návrhov. 
 

16.     HODNOTIACE KRITÉRIÁ  
 

Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené len podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie 
súťažných návrhov: 

- komplexnosť urbanisticko-krajinárskeho návrhu vrátane urbanistických väzieb na širšie okolie, 
- kvalita a kreativita riešenia, 
- kvalita funkčno-priestorového a prevádzkového riešenia objektov a priestorov, 
- environmentálne aspekty návrhu, 
- priestorová a ekonomická efektívnosť návrhu. 

Tieto kritériá sú rovnocenné.  
 
Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné. Každý člen poroty hodnotí každý hodnotený súťažný 
návrh podľa uvedených kritérií samostatne. Výsledné poradie hodnotených súťažných návrhov je konsenzom 
členov poroty na základe diskusií o jednotlivých hodnotených súťažných návrhoch.  
Výsledné poradie umiestnenia súťažných návrhov je výsledkom hlasovania členov poroty. 
 
17.    CENY  
 
V súťaži návrhov budú udelené ceny, ktoré budú vyplatené v eurách (€) bez DPH a pred zdanením. Cena môže 
byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných 
podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh      
ocenila. 

V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny: 
1. miesto - cena        5 000,00 € 
2. miesto - cena        3 000,00 € 
3. miesto - cena       2 000,00 € 

Celková suma na ceny je 10 000,00 €  je neprekročiteľná, jej plné rozdelenie medzi návrhy na 1.- 3. mieste je 
garantované. Na základe výsledkov súťaže a kvality predložených súťažných návrhov porota môže výšku udele-
ných cien upraviť.  
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Na základe hodnotenia poroty a kvality súťažných návrhov porota môže rozhodnúť o udelení odmien spolu vo 
výške 2 000,00 €. Najvyššia udelená odmena nemôže byť vyššia ako 80% 3. ceny.  
 
18.      VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A VÝSTAVA NÁVRHOV  
 
18.1 Vyhlasovateľ oznámi  výsledky súťaže všetkým účastníkom písomne. Výsledky súťaže budú uverejnené na 
tých istých adresách, na ktorých bola súťaž zverejnená, teda vo Vestníku verejného obstarávania 
www.uvo.gov.sk, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke www.archinfo.sk a na 
internetovej stránke vyhlasovateľa - na oficiálnej stránke vyhlasovateľa: https://www.zilina.sk/ a na stránke ÚHA 
Žilina http://uha.zilina.sk/sutaze/zilina - chrast/. 
 
18.2 Po skončení súťaže vyhlasovateľ usporiada výstavu. Miesto a dátum konania vernisáže bude oznámené 
verejnosti a všetkým súťažiacim. 
 
18.3 Závery súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov súťaže a členov poroty. V prípade, že sa 
v zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné podať žiadosť o opravu 
sekretárovi súťaže do 5-ich dní od doručenia oznámenia o výsledkoch súťaže.  
 
18.4 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade zrušenia súťaže, vy-
hlasovateľ v závislosti od dátumu zrušenia súťaže do 30 dní od plánovaného termínu vyhlásenia výsledkov prime-
rane odškodní účastníkov súťaže. Pri zrušení súťaže sa postupuje podľa čl.15 Súťažného poriadku SKA. 
   
18.5 Všetky ocenené a odmenené súťažné návrhy zostávajú v majetku vyhlasovateľa. Neocenené 
a z hodnotenia vylúčené návrhy do jedného mesiaca po skončení výstavy vyhlasovateľ vráti súťažiacim bez USB 
nosiča na spiatočnú adresu. USB ostávajú u vyhlasovateľa pre účely archivácie priebehu súťaže.  
 
19.   ZÁVÄZKY VYHLASOVATEĽA A VÍŤAZA SÚŤAŽE 

Vyhlasovateľ so všetkými návrhmi bude nakladať v súlade s právami autorov. 
 
20.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

20.1  Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so súťažnými podmienkami a pomôckami, so 
všetkými podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu, vrátane zverejnenia na internete, pre 
účely súťaže v súlade so súťažnými podmienkami. Pre účely zverejnenia mien autorov je potrebný, v súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien  členov autorské-
ho kolektívu podľa požiadavky na obsah obálky „AUTOR“. Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské 
práva súťažiacich v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.  

20.2   V prípade, že sa preukáže, že účastník nespĺňa podmienky účasti v súťaži, bude zo súťaže vylúčený v 
ktorejkoľvek fáze priebehu hodnotenia súťaže.  

21.     DÔVERNOSŤ PRÍPRAVY A PRIEBEHU SÚŤAŽE 

21.1  Informácie týkajúce sa prípravy súťaže, vysvetľovania, preskúmania a hodnotenia súťažných návrhov sú 
dôverné. Členovia poroty, členovia overovacej komisie, sekretár súťaže a zodpovedné osoby vyhlasovateľa pove-
rené prípravou a prácou na priebehu súťaže nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej anonym-
nej architektonickej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie ani záujemcom o účasť v súťaži, 
ani žiadnym iným osobám. 

21.2   Informácie, ktoré účastníci v súťažnom návrhu označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez jeho predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom a inými všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi, osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre účely zverejnenia návrhu v rámci publikovania výsledkov súťaže, výstavy a prípadne ďal-
šie osobné údaje v súvislosti s vyplatením ceny.  

21.3 Osoby, ktoré sa podieľajú na príprave a priebehu súťaže a členovia poroty a jej orgánov sú viazané mlčanli-
vosťou. Súťažné návrhy a ich jednotlivé časti predložené do súťaže nesmú byť použité bez predchádzajúceho 
súhlasu inak, ako v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a podľa 
týchto súťažných podmienok. 

22.    SPRACOVATEĽ SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK 
          Ing. arch. Viera Šottníková,    
         Priehradka 10, 036 01 Martin,    
         +421 903 794 736,       
    viera.sottnikova@gmail.com 
   
 


