Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Prestavba a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline, verejná anonymná architektonická súťaž
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
ISTROFINAL KN, s.r.o. Mydlárska 8718/7A, 010 01 Žilina
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: 0903 794 736, e-mail: viera.sottnikova@gmail.com
sekretár súťaže:
Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: 0903 794 736, e-mail: viera.sottnikova@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov: Gabriela Valicová, Ing. Marián Madunický, Ing. arch. Viera Šottníková
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Cieľom tejto verejnej anonymnej architektonickej súťaže „Rekonštrukcia a revitalizácia komplexu
Elektrární v Žiline“ je vyriešiť rekonštrukciu a revitalizáciu objektu administratívnej budovy Elektrárne
(objekty A a B) – národnej kultúrnej pamiatky (NKP), t.j. obnovu, resp. prinavrátenie stavu jej pôvodného
architektonického, výtvarného, priestorového a výrazového konceptu autorov architektov Františka
Bednárika a Ferdinanda Čapku a zabezpečenie ďalšej existencie objektu NKP podmienenej novým
využitím objektov A, B a C, v objekte D podkrovie a v objekte E podkrovie a časť objektu E - p.č. 1819.
Ďalej sa požaduje vyriešenie vnútrobloku celého komplexu a jeho plánovaného prepojenia s átriom
Považskej galérie umenia (PGU). Funkčne spájajúcim objektom je objekt Ciachovne (NKP), ktorému je
potrebné navrhnúť novú kultúrno-spoločenskú funkciu pre potreby mesta a Považskej galérie umenia.
Vyhlasovateľ na základe výsledkov súťaže a odporúčania poroty uzavrie s víťazom súťaže zmluvu o dielo
na spracovanie následnej projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb a celého mestského bloku.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : súťaž „Rekonštrukcia a revitalizácia komplexu Elektrární v Žiline“ je
verejnou anonymnou architektonickou súťažou vyhlásenou podľa § 847 až 849 Občianskeho zákonníka
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná pre neobmedzený počet účastníkov v súťaži
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Súťažné podklady je možné vyzdvihnúť osobne alebo požiadať vyhlasovateľa o ich zaslanie poštou alebo
elektronickou poštou na adrese info@istrofinal.sk; madunicky@istrofinal.sk. Kópiu žiadosti o súťažné
podklady je potrebné poslať aj na mailovú adresu sekretárky súťaže Ing. arch. Viery Šottníkovej
viera.sottnikova@gmail.com. Súčasťou žiadosti o súťažné podklady je uvedenie kontaktov záujemcov
o účasť v súťaži (telefón, e-mailová adresa) pre urýchlenie vzájomnej komunikácie medzi vyhlasovateľom
a súťažiacimi. Záujemcom o účasť v súťaži bude zaslaný elaborát súťažných podmienok na CD.
Všetkým záujemcom o účasť v súťaží, ktorí vyhlasovateľovi nahlásia e-mailovú adresu, budú súťažné
podmienky a podklady zaslané aj elektronicky cestou www.uschovna.cz .
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.istrofinal.sk , www.komarch.sk , www.zilina.sk , www.cka.cz ,v „Informáciách SKA“, vo „Fórum-e
architektúry“ a osobitne listom každému hodnotenému súťažiacemu. Obdobne bude oznámený termín
a miesto konania výstavy (do štyroch mesiacov od ukončenia súťaže)
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 4 000,- €
2. cena: 2 400,- €
3. cena : 1 600,- €
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 31.10.2014
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: do 05.01.2015 do 1500 hod
Termín odovzdania návrhov: do 20.01.2015 do 1500 hod
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 23.01.2015
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 06.02.2015
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 07.04.2015
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. Slavomír Bodis
nezávislí na vyhlasovateľovi:

2. prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna
3. Ing. arch. Irakli Eristavi
4. Ing. arch. Igor Kovačevič PhD.
5. Ing. arch. Pavol Paňák
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ivan Gojdič
2. Mgr. art. Róbert Dúbravec
3. Ing. arch. Júlia Durdyová
4. Ing. Jozef Štrba
závislí na vyhlasovateľovi
Experti poroty : Mgr. Marek Adamov, kulturológ , Mgr. Vladimír Majtán, Krajský pamiatkový úrad
Žilina a porota môže prizvať ďalších expertov podľa potreby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup podľa § 847 až 849 Občianskeho zákonníka. Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty
budú výsledky súťaže návrhov viesť k uzavretiu zmluvy o dielo. Predpokladom podpísania zmluvy o dielo
je výsledok rokovania a splnenie zákonných podmienok potrebných pre poskytnutie služby – spracovanie
projektových dokumentácií pri zachovaní autorských práv súťažiacich..
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Číslo: KA-654/2014 zo dňa 27.10.2014

