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1. Ideovýzámer 
Predmetom zadania súťaže návrhov je architektonický návrh štvorhviezdičkového
wellnesshotelanaokrajiobceZuberecvlokalitePribiské.Najväčšímlákadlompreturistov
vtejtolokalitesúpamiatkyľudovejarchitektúryvokolíaširokémožnostiaktívnehooddychu
a relaxu v prírode v každom ročnom období. Budúca podoba hotela by mala čo najviac
reagovaťnaprírodnéprostredieakomunikovaťspriľahlýmokolímobjektu. 

InvestoromjeslovenskáspoločnosťViGroup,ktorápôsobínarealitnomtrhuodroku2005.
Počas svojho pôsobenia zrealizovala výstavbu viac ako 1300 bytova75rodinnýchdomov.
Prioritou spoločnosti je rozvoj rezidenčného segmentu. Okrem bytových domov a
polyfunkčných objektov má spoločnosť vo svojom portfóliu aj bytové apartmánové domy
priamovobciZuberec,odkiaľpochádzajúkonateliaspoločnostiViGroup. 

Zámerom súťaže je získať kvalitný návrh, ktorý bude príkladom prvotriednej audržateľnej
architektúry v horskom prostredí. Hotel bude poskytovať služby v štvorhviezdičkovom
európskom štandarde pre 160 hostí. Budúcou klientelou hotela budú prevažne rodiny a
organizovanéskupiny,aleajjednotlivíturisti.Návrhhotelabymalposkytovaťnávštevníkom
komfort, kvalitu, a zároveň rešpektovať kontext prírodného prostredia v bezprostrednej
blízkosti Tatranského národného parku. Napriek tomu, že spoločnosť ViGroup disponuje
vlastným tímom architektov a inžinierov, pre získanie čo najlepšieho návrhu sa rozhodla
nájsťpodobuhotelaformouarchitektonickejsúťaže. 



2. Riešenéúzemie 


Obr.1:LeteckýpohľadnaZuberec/lokáciariešenéhoúzemia 


Územie sa nachádza v extraviláne obce Zuberec v časti Pribiské s výhľadmi na hrebeň
Západných Tatier. Lokalita leží v ochrannom pásme TANAP v druhom stupni ochrany a
nezasahuje do žiadnych maloplošných chránených území. Pozemok sa rozkladá na
rovinatomteréne,zoseverozápaduaseverovýchodujelemovanýpotokmi.Napozemkusav
súčasnosti nachádzajú náletové dreviny. Pozemok je prístupný existujúcou asfaltovou
miestnoukomunikácious napojenímnainžinierskesiete. 
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Obr.2:Rozsahriešenéhoúzemia 



3. Územnýplán 
Podľa aktuálneho územného plánu obce Zuberec (2008) sa plánovaný areál nachádza v
územíurčenomakoplochyprešportovorekreačnéaktivityavybaveniearekreačnébývanie.
Podľa územnoplánovacej informácie je v území možné umiestniť objekty s maximálne 4
nadzemnými podlažiami a s 1 ustúpeným podlažím alebo podkrovím. Maximálna výška
hrebeňastrechyaleboatikyjestanovenána15metrovnadupravenýmterénom.Vobjekte
jemožnéumiestniťjednopodzemnépodlažie. 

Veľkosťregulačnéhocelku
11417m2 
Veľkosťriešenéhoúzemia:
7261m2 

Indexzastavanejplochy:
2854m2 (max.
0,25zfunkčnéhocelku) 
2
Koeficientzelene:
5709m (min.0,5zfunkčnéhocelku) 
Indexpodlažnejplochy:
niejeurčený 
Maximálnapodlažnosť:
1podzemnépodlažie 
4nadzemnépodlažia 
1ustúpenépodlažie/podkrovie 
Maximálnavýškaobjektu:
15mnadupravenýmterénom 





 3




Súťažnávrhov-WellnesshotelZuberec



SÚTAŽNÉZADANIE






Obr.3:Hraniceriešenéhoúzemiasvyznačenímsietí(zákresdokatastrálnejmapy) 




4. Urbanistickériešenie 
Navrhovaný areál sa nachádza východne od centra obce a je prístupný miestnou
komunikáciou, ktorá areál rozdeľuje na dve časti. Objekt hotela je možné umiestniť v
ľubovoľnej časti pozemku pod podmienkou, že navrhovaný objekt by mal čo najmenej
zasahovaťdopanoramatickéhovýhľadunapohorieRoháče,najmäzpolohynaosicesty(v iď.
Súťažná pomôcka č.01 “2D mapový podklad”). V rámci navrhovaného areálu by mali byť
riešenéajplochyprevonkajšieaktivitypreverejnosťanávštevníkovhotelaapobytovázeleň.
Návrh konkrétnych aktivít a vzhľad okolia hotela je súčasťou autorskej koncepcie
súťažiacich. 


4.1Zeleňakrajina 

Vsúčasnostisanapozemkunachádzajúnáletovéavzrastlédreviny,vzámeresapočítasich
nahradením ušľachtilou zeleňou a sadovými úpravami. Očakáva sa komplexné krajinárske
riešenie okolia hotela a vonkajších zelených plôch, ktoré by malo čo najviac rešpektovať
kontext a charakteristiku lokality Prieves a okolitej tatranskej prírody. Možnájeajprácas
vodnýmiprvkamiasbrehmivodnéhotoku,ktorýprechádzariešenýmúzemím.Vítanéječo
najväčšie prepojenie interiéru hotela s exteriérom a orientácia výhľadov z priestorov
wellnessaleboterásnazaujímavéprírodnéprvky. 


4.2Doprava 

Hlavnou prístupovou cestou pre areál hotela bude miestna komunikácia, z ktorej bude
prístupnéparkoviskoprenávštevníkovhotelaapreverejnosť.Južnáasevernáčasťareáluby
malibyťcezmiestnukomunikáciubezpečneprepojenéatrasypešíchbynemalikolidovaťs
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vjazdamialebovýjazdamizareálu.Súčasťounávrhubudedopravnétrasovaniezásobovania
ainýchobslužnýchčinnostíhotela. 

Obecná miestna komunikácia bude výhľadovo rozšírená na bezpečný prejazd všetkých jej
užívateľov - peších, cyklistov, automobilov a lesných a poľných mechanizmov, preto sa
odporúčavnávrhumyslieťnarozšíreniekoridorukomunikácie.Navrhovanérozšíreniebude
v budúcnosti premietnutné aj do ostatnej časti komunikácie mimo riešené územie. Dnes
takétodopravnéparametreniesúobcoustanovené. 

Parkovacie kapacity pre osobné automobily by mali byťsituovanéprimárnev podzemnom
podlaží/suterénealeboajnaterénevblízkostiprihlavnéhoobjektu.Spolujenutnénavrhnúť
minimálne 44 parkovacích miest pre návštevníkov hotela (0,5 miesta / 1 izba x 1,1) a 5
parkovacíchmiestprezamestnancovhotela(2miesta/5zamestnancovx1,1).Areálbymal
umožňovaťvjazd,výjazd,dočasnéodstavenieautobusuajehovycúvaniealebootočenie. 



5. Architektonickériešenie 
Hmotové a tvarové riešenie hotela má rešpektovať danosti územia, konfiguráciuterénua
výhľady.Predstavouinvestoraiobcejenadčasováarchitektúra,ktorávšakbuderešpektovať
tradičné materiály používané v území. Nepožaduje sa doslovná kópia prvkov ľudovej
architektúry regiónu. Citácie, odkazy a voľné pretlmočenia princípov stavieb ľudovej
architektúry, alebo detailov stavieb z regiónu sú vítané. Hmota objektu by mala tvoriť
prepojenýcelokanemalobyísťosúbormenšíchobjektov. 

Objekt bude mať výšku maximálne 4 NP a s 1 ustúpeným podlažím alebo podkrovím.
Maximálna výška hrebeňa strechy aleboatikybude15metrovodupravenéhoterénu.Tvar
strechy nie je určený. V suteréne je možné počítať s parkovacími miestami a pomocnými
prevádzkami. Na prízemí sa budú nachádzať vstupné priestory, stravovacieaspoločenské
zariadenia,wellness.Vyššiepodlažiabudúslúžiťubytovacímkapacitáma správehotela. 

Minimálnasvetlávýška1.PP
2,5m 
Minimálnasvetlávýška1.NP
3m 
Minimálnasvetlávýškaizieb 2.NP-5.NP 2,6m 

Časťubytovacíchiziebaceléprvénadzemnépodlažiebudeplnebezbariérové. 



6. Lokalitnýprogram 
(Rozmiestneniejednotlivýchfunkciívrámcipodlažíjeorientačné) 



1.PP/suterén: 
●

Parkovaciemiesta 
○
○

●

Spolumin.49miestvparkovacejgarážianapovrchu 
ParkovaciemiestapreŤZPpodľaSTN 

Skladnabicykle,lyžiarskeašportovépotreby 
○
○
○

Sezónneuskladnenieaservisovaniešportovýchpotrieb 
10-15bicyklovvletnejsezóne,lyžiarskeainéšportovépotrebyvzimnejsezóne 
Prístupnéz exteriéruajinteriéru 
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●

Skladnáradia 
○
○

Zázemiepresprávuaúdržbu 
Môžebyťvspojenísoskladomšportovýchpotrieb 

●

Služobnývchod 

●

Vchodprezásobovanie 

○
○
○

●

Dopravnáobsluhaprenákladnévozidládo12t 
Zásobovaciarampa 

Technickémiestnosti 
○
○



Zamestnanci,správaaúdržba 

Rozsahpodľazvolenýchtechnológiíatechnickýchpredpisov 
Odporúčasaumiestneniesminimálnymdopadomhlukunaprevádzkuobjektu 

1.NP/prízemie: 
●

Bezbariérovýhlavnývstupsozádverím 

●

Hotelováhalas recepciou 
○ 20-30m2 

●

Schodiskoavýťah 
○ Min.kapacitavýťahuje6os. 
Stravovaciepriestorysdvomaodbytovýmiplochami-reštauráciaakaviareň/bar 

○

○

●

○
○

●

Čiastočnekrytýaleboprestrešný 
Súčasťouhalybudepriestornasedenieprehostíazázemierecepcie 

Kapacita100osôb(spolureštaurácia+kaviareň/bar)
Priestorymôžumaťspoločnézázemie 

Spoločenskýpriestor( multifunkčnásála)preusporiadanierôznychpodujatí 
○
○

Kapacita150osôb 
Možnosťrozdeleniapriestorunaviaceromenšíchaprevádzkovéhoprepojeniaso
stravovacímzariadením 

●

Sociálnezariadenia 

●

Detskýkútik 
○ 20-30m2 
Plaveckýbazén 

○

●

○
○

●

○

Priamyvstupzubytovacejčasti 
5sáun(min.2xfínskasauna,1xparnásauna),ochlazdovacímbazénom,jacuzzialebo
bazénomswhirpoolom,oddychovoumiestnosťou 
Kapacitapribližne30osôb 

Malátelocvičňa 
○
○
○



Minimálnerozmery20x6m 
Technickéaoblužnézázemie 

Wellnesss ozázemím(šatňa,toalety,sprchy) 
○
○

●

Súčasťouajprebaľovacípult 

Otvorenýpriestorsvariabilnýmvyužitímapostrannýmipevnýmicvičebnýmiprvkami 
Zázemiepreskladovaniešportovýchpotrieb 
Prevádzkovéprepojenies wellness,s ktorýmbudemaťspoločnézázemie 

Pozn.:Prevádzkyna1.NP/prízemíbudúslúžiťnielenpreubytovanýchhostí,aleaj
preverejnosť. 



2.NP-4.NP/nadzemnépodlažia: 
●

Hotelovéizby 
○
○
○

Celkovákapacitado160hostí 
Dvojlôžkovéizby(90%kapacity),každás možnosťouprístelky 
Rodinnéizbyresp.apartmány(10%kapacity)so4lôžkamiadvomaprístelkami 
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○
○
○
○

●

Dvarodinnénadštandardnéapartmányso4lôžkamiadvomaprístelkami,s
úžitkovouplochoumin.80m2 ,s terasouresp.balkónom,umiestnenénanajvyššom
podlažívedľaseba 
Všetkyizbybudúbezkuchynskéhokúta 
Minimálne70%iziebbymalomaťsamostatnýbalkónaleboterasu 
Hotelovéizbyjemožnéumiestniťajna1.NP 

Izbyprepersonál 
○
○

Celkovákapacitado5 zamestnancov 
Riešenéakoviaclôžkovéhotelovéizbyaleboakoprepojenéizbysospoločným
zázemímasociálnymzariadením 

●

2xkancelária 

●

Zázemieasklady 

○
○
○



Prevedeniahotela 
Nakaždompodlažíshotelovýmiizbami 
Miestnosťsvýlevkou,s kladbielizne,čistiacichprostriedkovahygienickýchpotrieb 

Požiadavkynavybavenieizieb: 

(Podľaodporúčanýchštandardovpre4*hotely) 
●

Predsieň 
○
○
○

●
●

Vešiakovástena 
Zrkadlo 
Kôšnaodpadky 

Dvestálelôžka 
Kúpeľňa 
○
○
○
○
○
○

SamostatnáalebosWC 
Zrkadlonadumývadlom 
Osvetlenienadumývadlom 
Elektrickýsušičvlasov 
Vreckonabielizeň 
Uzatvárateľnánádobanaodpadky 

●
●
●
●

Písacístôl 
Stoloválampa 
Trezor 
Telefón 

●
●
●
●
●

Bezplatnépripojenienainternet 
Minibar 
Skriňa 
Odkladacípriestornakufor 
Nočnýstolíksnočnoulampou 

●

Čalúnenástoličkaalebočalúnenékreslo 
○ nakaždélôžko 

○

○

umožňujúcipriamespojeniezizbydomedzimestskejamedzinárodnejsiete 

nakaždélôžko 




7. Technickéainépožadavky: 


7.1Klimaticképodmienky 
Architektonické, materiálové a technické riešenie by malo zohľadňovať horskú klímu.
Pozemok sa nachádza v pásme kde teploty v zime môžu dosiahnuť až -18 °C (podľa
oblastnejvýpočtovejteplotypreZuberec).Riešeniebymalopočítaťajs vyššímmnožstvom
snehových zrážok. Objekt by preto mal byť navrhnutý s čo najmenším rizikom tepelných
mostov. 




 7




Súťažnávrhov-WellnesshotelZuberec



SÚTAŽNÉZADANIE





7.2Geologicképodmienky 
Vmedziachúzemnéhoplánujemožnénavrhovaťmaximálnejednopodzemnépodlažie.Pri
návrhujenutnézohľadniťvyššiuhladinuspodnejvodyvúzemí.Presnáhladinaspodnejvody,
určenáinžiniersko-geologickýmposúdením,budezistenávďalšíchstupňochdokumentácie. 


7.3Energetickáefektívnosť 

V návrhu je nutné počítať s energetickým štandardom budovy A0. Odporúčané je použiť
centrálnejednotkyrekuperácie.Aktobudedovoľovaťnávrh,jeprípustnépoužitiezelených
striech. Vítané je využitie obnoviteľných zdrojov, napríklad solárne systémy na ohrevvody
alebo fotovoltaicképanely.Priestorovénárokyprejednotlivédruhytechnológií,vrátaneich
zázemia je nutné zohľadniť aj v technických priestoroch. Samotné riešenie je súčasťou
autorskéhonávrhu. 


7.4Elektrickérozvody 

Keďže sa jedná o objekt na ubytovanie pre viac ako 50 osôb, je požadovaná elektrická
požiarnasignalizácia(EPS)sústredňouvrámcirecepcie.V blízkostihlavnéhoobjektubymal
byť situovaný náhradný zdroj elektrickej energie (dieselagregát), ktorého umiestnenie by
malomaťminimálnydopadhlukunaprevádzkuobjektu. 


7.5Požiarnabezpečnosť 

Z pohľadu požiarnej bezpečnosti bude objekt posudzovaný podľa vyhlášky MV SR č.
94/2004a STN920201-1až4a prislúchajúcichnoriem.Zásobovaniepožiarnouvodoubude
z novéhovodovodusosamostatnouvodomernoušachtoua nadzemnýmhydrantom. 


7.6Rozvodytechnickýchsietí 

Zásobovanie pitnou vodou, elektrickou energiou a STL plynom bude riešené novými
prípojkami na verejné technické siete. Pre tento účel bol vytvorený koridor pre zriadenie
vecnýchbremiennapozemkoch,ktoréniesúvovlastníctveinvestora(viďObr.2). 


7.7Kanalizácia 

Odkanalizovanie objektu bude riešené kanalizačnou prípojkou na jestvujúcu verejnú
splaškovú kanalizáciu v prístupovej komunikácii a styku s pozemkami investora. Bude
potrebnéodviesťvodysplaškové,z technológiekuchyneaz ORL(odlučovačropnýchlátok).
Súčasťou návrhu bude riešenie vsakovania, resp. zadržiavania dažďovej vody na pozemku
(zostriechaspevnenýchplôch). 


7.8Vykurovanie 

Hlavnýmzdrojomteplapreobjektbudecentrálnyplynovýkotolumiestnenývkotolni. 


7.9VZT 

Vetranie v hotelových izbách bude zabezpečené prirodzene v kombinácií s centrálnymi
rekuperačnými jednotkami. V určených prevádzkach (wellness, kuchyňa, stravovacie
priestory, spoločenská miestnosť, bazén, telocvična, atp.) bude riešený systém
vzduchotechnikya nútenéhovetrania. 


7.10Iné 

Pre ochranu majetku bude mať objekt zabezpečovací kamerový systém. Väčšie presklené
plochybymalibyťzabezpečenéprotinárazuvtáctva. 
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