
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA NÁVRHU INTERIÉRU STAREJ RADNICE 

Účelom vyzvanej súťaže bolo nájsť spracovateľa architektonickej štúdie interiéru objektu radnice. 

Na základe prieskumu trhu bolo vyzvaných 6 architektov/kolektívov na predloženie súťažného návrhu. 

Z vyzvaných architektov/kolektívov predložilo návrh 5 architektov/kolektívov, všetky návrhy spĺňali 

požadované kritéria, bola dodržaná podmienka anonymity a návrhy boli riadne hodnotené porotou. 

Každý súťažný návrh obsahoval:     

1. časť návrhu - sprievodný dokument s údajmi o účastníkovi  

2. časť  návrhu - cenovú ponuku na spracovanie architektonickej štúdie komplexného interiéru objektu 

radnice 

3. časť návrhu - ideový návrh sobášnej sály   

 

Porota posúdila ponuky formou diskusie a následným pridelením bodov jednotlivým návrhom dňa 

8.4.2022 v zložení: 

Ing. arch. Dušan Voštenák, nezávislý na vyhlasovateľovi 

Ing. arch. Peter Bohuš, nezávislý na vyhlasovateľovi 

Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., závislá na vyhlasovateľovi 

Ing. arch. Rudolf Chodelka, závislý na vyhlasovateľovi 

Ing. arch. Lenka Likavčanová, závislá na vyhlasovateľovi 

 

Porota pridelila body súťažným návrhom označených A, B, C, D, E v jednotlivých podkritériách: 

Za architektonické riešenie boli body (max. 40b) pridelené nasledovne:   

B (37,6), A (29,8), D (19), C (17), E (4) 

Za materiálovo - výtvarné riešenie boli body (max. 30b) pridelené:  

B (26,6), A (20,6), D (12), C (8), E (1,6) 

Za konceptuálne riešenie boli body (max.10b) pridelené:  

B (9), A (7,6), C (5,4), D (4,4), E (2,4)  

 

Celkovo za kritérium  architektonicko ‐ výtvarného riešenia ideového návrhu získal najviac bodov návrh 

B, ďalšie návrhy skončili v poradí A, D, C, E. 

Pri návrhu B porota vyzdvihla jednoduché elegantné riešenie interiéru s dôrazom na akustické vlastnosti 

priestoru, farebné riešenie a zachovanie vitráži, gobelínu a klenbového stropu. 

Pri návrhu A porota ocenila dispozičné riešenie, ktoré poukazuje na variabilitu priestoru, posunutie 

vstupných dverí na os miestnosti sobášnej sály, zaujímavú inštaláciu gobelínu, zachovanie vitráži, 

klenbového stropu. 

Pri návrhu D porota ocenila čistotu riešenia, prepracované dispozičné riešenie s dôrazom na variabilitu. 

Pri návrhu C porota ocenila prístup k pôvodným prvkom interiéru a ich novému zakomponovaniu do 

návrhu.  

 

Následne boli pridelené body za kritérium cenovej ponuky na spracovanie architektonickej štúdie 

komplexného interiéru objektu radnice. 

Poradie návrhov podľa cenovej ponuky: C, B, E, D, A. 

Za kritérium cenovej ponuky získal najviac bodov návrh C. 

Po spárovaní hodnotených kritérií architektonicko ‐ výtvarného riešenia a cenovej ponuky boli jednotlivé 

návrhy zoradené podľa pridelených bodov:  

Na 1. mieste sa umiestnil návrh B - Grau architects, s.r.o 

Na 2. mieste sa umiestnil návrh A -  Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna 

Na 3. mieste sa umiestnil návrh C -  Ing. arch. Michal Hronský, PhD. 

Na 4. mieste sa umiestnil návrh D - Kuklica _ Smerek architekti, s.r.o 

Na 5. mieste sa umiestnil návrh E – Ateliér architektúry, s.r.o 


