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1. Vyhlásenie, predmet a druh súťaže 
Mesto Giraltovce vyhlasuje študentskú súťaž 
návrhov s témou architektonická štúdia pešej lávky 
ponad štátnu cestu 1/21 v Giraltovciach. Táto súťaž 
nie je verejným obstarávaním, ani súťažou návrhov 
vyhlásenou podľa súťažného poriadku Slovenskej 
komory architektov. 
Investícia by sa mala realizovať do konca roka 2019 
pričom jej výška je stanovená na 120 000€. Rozsah 
projekčných prác bude upresnený po vyhodnotení 
súťažných návrhov a ich vypracovanie môže byť 
zadané aj víťazovi tejto súťaže. To bude závisieť 
najmä na charaktere víťazného návrhu. 
 
Súťaž je 
- podľa predmetu architektonická 
- podľa účelu ideová 
- podľa okruhu účastníkov verejná, anonymná 
- podľa počtu kôl jednokolová 
- určená pre študentov architektonických      
  a stavebných odborov 
- určená pre jednotlivcov alebo kolektív autorov 
 
2. Organizácia 
Vyhlasovateľ: 

Mestský úrad Giraltovce 
Dukelská 75/77, 087 01 Giraltovce 
www.giraltovce.sk 

Organizátor: 
 Fakulta architektúry STU 
 Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava 
 www.fa.stuba.sk 

 
Sekretár súťaže: 

Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, FA STU 
 martin.dubiny@stuba.sk 

 
Porota:  
Nezávislí: 

Ing. arch. Andrej Alexy, FA STU 
Ing. arch. Ľubomír Závodný, FA STU 
Ing. Michal Marcinov, LABAK 
doc. Ing. Peter Paulík, PhD., SvF STU 
Ing. arch. Ing. Ondrej Marko, 2021 
náhradník: Ing. arch. Marek Harčarík 

Závislí:  
Mgr. Ján Rubis, 
primátor mesta Giraltovce 

 Ing. František Schrenk, 
zástupca Komisie výstavby  
Ing. Emil Mati, 
vedúci oddelenia výstavby a regionálneho 
rozvoja 
 

Hodnotiaceho stretnutia sa s poradným hlasom 
môžu zúčastniť aj dotknuté osoby/komunity – 
mestské zastupiteľstvo, hlavný projektant. 

3. Súťažné podklady a spôsob komunikácie 
v súťaži 
Súťažné podklady sú k dispozícii na stiahnutie       
na adrese súťaže: https://www.fa.stuba.sk/sutaze/pesia-

lavka-ponad-cestu-1-21-v-giraltovciach.html?page_id=6885. 

Do súťaž je možné registrovať sa pomocou 
elektronického registračného formulára na adrese: 
https://goo.gl/forms/igyE6CPfX5QKUr8Q2. 

Otázky je možné klásť e-mailom na adresu 
martin.dubiny@stuba.sk, odpoveď bude zaslaná spätne 
+ na všetky ďalšie registrované adresy + zverejnená 
na stránke súťaže (na rovnakej adrese ako 
podklady). 

Súťažné podklady obsahujú: 
- súťažné podmienky 
- prezentáciu zadania 
- fotodokumentáciu územia 
- dwg zameranie + ortofotomapy 
- layout prezentačného plagátu + 1x predpísanú     
  fotografiu miesta na hlavnú vizualizáciu 
 
4. Požiadavky na rozsah, obsah a formu 
návrhu 
Súťažné návrhy bude tvoriť: 
- 1x textový dokument, ktorý bude obsahovať 
zvolený ľubovoľný 6-miestny číselný akronym, 
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meno autora/mená autorov s jednou kontaktnou 
e-mailovou adresou a telefónnym číslom 
- 1x súbor v pdf formáte obsahujúci prezentačný 
plagát vo formáte  700x1000 mm na výšku osadený 
v predpísanom layoute v rozlíšení 300dpi. Hlavný 
formát bude obsahovať vizualizácie (min.                 
1x zasadená do predpísanej fotografie miesta), 
situáciu v primeranej mierke, pohľady. Odovzdaný 
formát bude obsahovať už v ľubovoľnom rozložení 
pôdorysy, rezy, ďalšie vizualizácie, konštrukčné       
a materiálové riešenie, prípadne inú formu 
prezentácie podľa uváženia autora. Prezentačný 
plagát bude v pravom hornom rohu označený iba 
zvoleným ľubovoľným 6-miestnym číselným 
akronymom (napr. 654321) 
- oba súbory budú označené zvoleným ľubovoľným                
6-miestnym akronymom (napr. 654321.pdf, 
654321.doc) 
 
5. Spôsob doručenia návrhu 
Návrh bude doručený prostredníctvom e-mailu 
alebo zásielkovej služby (www.wetransfer.com)            
na adresu martin.dubiny@stuba.sk . 
Po prijatí návrhu bude potvrdené jeho prijatie. 
Návrhy doručené po ukončení lehoty                      
na predkladanie nebudú posudzované. 
 
 

6. Termíny 
- vyhlásenie súťaže    4.3.2019 
- odborná prednáška  12.3.2019 
  (10:00, prízemie - miestnosť 005, Fakulta    
   architektúry STU v Bratislave) 
- lehota na kladenie otázok 25.3.2019 
- lehota na odovzdanie  15.4.2019    
      (do 15:00) 
- predbežný termín hodnotenia návrhov 
    16.4.2019 
- zverejnenie výsledkov a návrhov 30.4.2019 
- lehota na vyplatenie cien 15.5.2019 
 
7. Kritéria hodnotenia 
- splnenie požiadaviek formulovaných v zadaní 
- kvalita architektonickej a vhodnosť technickej 
koncepcie 
 
8. Ceny 
1. cena    1000€ 
2. cena    500€ 
3. cena    300€ 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje možnosť prerozdeliť 
celkovú sumu na ceny a odmeny iným spôsobom, 
ako je uvedené. 
 
 

 

9. Oznámenie výsledkov 
Výsledky budú zaslané e-mailom na adresu 
všetkých účastníkov. Výsledky spolu s návrhmi 
budú zverejnené na www.fa.stuba.sk . Následne 
na www.archinfo.sk i webovej stránke mesta 
Giraltovce www.giraltovce.sk . 
 
10. Záverečné ustanovenia 
Autori môžu predložiť aj viacero samostatných 
návrhov. 
Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské 
práva autorov návrhov v súlade so zákonom           
č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len “AZ“). Autori podaním 
súťažného návrhu udeľujú vyhlasovateľovi súhlas 
s použitím súťažného návrhu pre potreby súťaže 
a prezentačné účely súťaže. Súťažné návrhy nesmú 
byť použité bez predchádzajúceho súhlasu autorov 
inak ako v súlade s AZ a podľa týchto Súťažných 
podmienok. Použitie autorského diela na iné účely, 
ako boli uvedené v týchto Súťažných podmienkach, 
je viazané na výslovný súhlas autorov. 
 
ZADANIE 

Účelom súťaže má byť architektonické riešenie 
pešieho premostenia, osadeného na betónových 
základoch, ponad hlavnú cestu s vysokou 
koncentráciou dopravy. Most by mal po dostavaní 



Mesto Giraltovce a Fakulta architektúry STU v Bratislave vyhlasujú študentskú súťaž návrhov 

“Pešia lávka ponad cestu 1/21 v Giraltovciach“ 

3 
 

zabezpečovať bezpečnú komunikáciu chodcov, 
najmä detí, prípadne aj cyklistov. Zámerom 
vyhlásenia súťaže by malo byť hlavne vizuálne,     
no aj technické a materiálové riešenie premostenia 
s rozponom 28m. Cieľom je navrhnúť jeden              
z dominantných objektov v meste. 

 

Podmienky návrhu: 

- predpokladaný rozpočet 120 000,-€ 
- čistá priechodná šírka je minimálne 1,8m 
- riešenie hlavnej nosnej konštrukcie 
- návrh by mal podľa možností vhodne 

využiť existujúce betónové pätky 
- návrh by sa mal vyvarovať nákladným 

amorfným tvarom a konštrukciám 
- návrh by mal spĺňať všetky bezpečnostné 

požiadavky 
- riešiť napojenie pešej lávky na okolie 

vhodnými parkovými úpravami 
a spevnenými plochami 

- ideové riešenie použitých materiálov 
a typických detailov 


