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NÁVRH UZNESENIA 
 

 

Miestna zastupiteľstvo 

a)  b e r i e  n a   v e d o m i e 

 
dôvodovú správu „Informáciu o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka“ 

 

b)  o d p o r ú č a 

pokračovať v procese vyhlasovania súťaže návrhov na objekt Snežienka 
 

 
 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Informácia o vyhlásení súťaže návrhov na objekt Snežienka 
 
 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto ako orgán územného plánovania, ktorý garantuje 
miestne komunálne záujmy a zároveň koordinuje rozvoj na území mestskej časti, vydáva 
predmetnú informáciu o prácach smerujúcich k vyhláseniu Súťaže návrhov na objekt 
Snežienka. 
 

Z dôvodu získania najvhodnejšieho riešenia oživenia a obnovy lokality Snežienka 
pristúpila v druhom polroku 2017 mestská časť Bratislava-Nové Mesto ku krokom 
smerujúcim k vyhláseniu verejnej anonymnej ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže 
Revitalizácia lokality „Snežienka“. Lokalita sa nachádza v rekreačnej oblasti Železná 
studnička, ktorá je súčasťou prírodného rekreačno-oddychového priestoru celomestského 
významu. 

 
Následne bol vypracovaný koncept lokalitného programu, ktorý bol rozoslaný členom 

pracovnej skupiny na pripomienkovanie. Lokalitný program pre objekt „Snežienka“ slúži ako 
zadanie pre spracovateľov súťažných návrhov. Definuje cieľovú skupinou užívateľov, resp. 
návštevníkov, preferované aktivity v zázemí objektu, ako aj v rekreačno-oddychovom 
priestore, požadovanú funkčnú náplň objektu „Snežienka“, požadované hmotové a objemové 
riešenie objektu, odporúčané zariadenia v bezprostrednom zázemí objektu, požadovanú 
dopravnú obsluhu a požadované riešenie technickej infraštruktúry lokality a objektu. 

 
V priebehu roku 2018 boli spracované súťažné podmienky a súťažné pomôcky. 

Súťažné podmienky určujú čo je predmetom a cieľom súťaže. Stanovujú rozsah, obsah, 
výšku odmeny a ďalšie informácie pre spracovateľov súťažných návrhov. Tieto boli zasielané 
členom pracovnej skupiny. Zároveň bola oslovená Slovenská komora architektov o overenie 
súťažných podmienok v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 
apríla 2016 v znení zmien z 11. mája 2016, z 11. októbra 2017 a 16. mája 2018.. 

 
Súčasťou podkladov pre spracovateľov súťažných návrhov sú nasledovné súťažné 

pomôcky, ktoré boli získané, príp. vytvorené pre predmetnú súťaž: 
- Zameranie areálu údolnej stanice lanovky na Kamzík 
- Dokumentácia objektu bývalej reštaurácie „Snežienka“ a Dolnej stanice 

sedačkovej lanovky Železná studienka 
- Statický posudok – Posúdenie možnosti čiastočnej asanácie objektu – 

„Reštaurácia Snežienka“ na Železnej studničke v Bratislave 
- Výrez z katastrálnej mapy Bratislava-Nové Mesto, mierka 1:1 000 / vektorová 

katastrálna mapa s vymedzením záujmového územia 
- Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, rok 2007, v znení 

zmien a doplnkov - zverejnený na internetovej stránke Hlavného mesta SR 
Bratislavy - https://bratislava.sk/sk/uzemny-plan 

- Územný plán zóny Horná Mlynská dolina – Prieskumy a rozbory, Návrh zadania 
- Licenčná zmluva 
- Fotodokumentácia (február 2018) 
- Bilancie navrhovaného riešenia - formulár 
- Situácia cyklotrás, časť – Železná studnička 

 
V texte súťažných podmienok sú zapracované pripomienky členov pracovnej skupiny. 

Pripomienky Slovenskej komory architektov (ďalej aj SKA), ktoré boli vznesené 7. januára 



 

2019, sa v maximálnej miere zapracovali. Napriek tomu ostali pripomienky, o ktorých je 
potrebné rozhodnúť ešte pred vyhlásením samotnej súťaže návrhov. 

Jedná sa o znenie kapitoly 5.3. - kde súťažiaci (uchádzač) má súhlasiť s podmienkami 
v licenčnej zmluve (súčasť súťažných pomôcok), ktoré sú ale pre SKA úplne neprijateľné, 
pretože v predloženej licenčnej zmluve je uvedené, že licencia bude poskytnutá bezodplatne. 
Je potrebné stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky (následných projektových prác) 
a z tejto sumy v rámci licenčnej zmluvy ponúknuť doplatok rozdielu medzi vyplatenou prvou 
cenou a sumou, ktorá je určená (aspoň) na architektonickú štúdiu, ideálne projektové práce 
v časti Architektonicko-stavebné riešenie.  

Slovenská komora architektov neoverí súťažné podmienky, v ktorých sa architekt 
zaväzuje k bezodplatnému poskytnutiu licencie aj s prihliadnutím na znenie §11, ods. 1 
Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch. 

SKA odporúča navýšiť výšku cien a odmien (kapitola 15.), z dôvodu vyššej motivácie 
pre väčšiu účasť v súťaži.  

Súťažne podmienky v kapitole15. stanovujú nasledovné ceny a odmeny: 
1. cena vo výške 3 000,- Є (slovami tritisíc EUR), 
2. cena vo výške 2 000,- Є (slovami dvetisíc EUR), 
3. cena vo výške 1 000,- Є (slovami jedentisíc EUR). 
Pre návrhy neocenené, ktoré však priniesli pozoruhodné čiastkové podnety a riešenia, 

sa stanovuje k možnému rozdeleniu celková čiastka na odmeny vo výške 2 000,- Є (slovami 
dvetisíc EUR). 

 
Od januára 2019 sa nepodarilo pracovnej skupine stretnúť a doriešiť pripomienky 

Slovenskej komory architektov. 
 
Slovenská komora architektov trvá na svojich pripomienkach a žiada o stanovisko 

ku stavu súťaže zo strany vyhlasovateľa. V prípade stiahnutia súťažných podmienok 
z overovania žiadateľom, ak sa rozhodne súťaž nevyhlásiť, alebo nečinnosti žiadateľa, ktorý 
opakovane nereagoval na výzvy overovateľa je Slovenská komora architektov oprávnená 
overovanie ukončiť. 

 
14. júna 2019 nadobudol účinnosť Protokol č. 120/2019 o odzverení nehnuteľného 

majetku zo správy príspevkovej organizácie EKO – podnik verejnoprospešných služieb. 
Účelom odzverenia Predmetu odzverenia je vyhlásenie verejnej anonymnej urbanisticko – 
architektonickej súťaže návrhov na oživenie a obnovu, resp. novostavbu objektu „Snežienka“ 
a jej bezprostredného zázemia vrátane jeho začlenenia do prírodného - rekreačno-
oddychového územia Železná studnička a napojenia objektu „Snežienka“ na údolnú stanicu 
lanovky na Kamzík. 

 
 

Záver: 
Ak naďalej pretrváva záujem vyhlasovateľa súťaže – MČ Bratislava – Nové Mesto 

o vyhlásenie súťaže návrhov „Revitalizácia lokality Snežienka“ je potrebné rozhodnúť 
o spôsobe riešenia licencie na predmet súťaže. 

Podľa manuálu súťaží návrhov Slovenskej komory architektov je vhodné si 
pred samotným začatím príprav premyslieť, či bude súťaž návrhov vhodným nástrojom 
pre jej zadanie. Na zodpovedné rozhodnutie si treba zodpovedať tri otázky. Čo chceme 
spraviť? Máme na to dosť financií? Máme na to dosť času? 

 
 

V Bratislave, 17.06.2019 
 


