
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE 
 
Architektonická súťaž určená primárne pre študentov umeleckých a stavebných smerov univerzít zo 
Slovenska rieši  I D EO V Ý návrh vizuálneho stvárnenia hmoty a redizajn interiéru gymnázia Hubeného 
23 v Bratislave. Cieľom je prostredníctvom kreatívneho workshopu pre študentov a ich usmerňovania 
architektmi z praxe získať nielen nový, svieži vizuál školy, ale aj vytvorenie nových priestorov, ktoré 
budú spĺňať požadované funkcie. Hlavnými úlohami bude navrhnúť grafický dizajn fasády, prebudovať 
súčasnú telocvične na multifunkčnú halu s viacrozmerným využitím a vytvorenie zaujímavého 
architektonického prepojenia medzi budovou školy a novou multifunkčnou halou. Cieľom je vytvoriť 
nielen moderný priestor pre študentov športového gymnázia, ale aj miesto pre mimoškolské aktivity a 
stretávanie sa študentov v rámci voľného času. 
 
 
VYHLASOVATEĽ  SÚŤAŽE 
Gymnázium Hubeného 23 v Bratislave 
 
 
DRUH  SÚŤAŽE A JEJ ÚČASTNÍCI 
študentská súťaž pre študentov FA STU, FU TUKE, VŠVU, TUZVO, UNIZA 
 
 
JAZYK  SÚŤAŽE 
slovenský 
 
 
PREDMET SÚŤAŽE 
predmetom súťaže je podpora kreatívnej tvorby študentov architektúry a stavebných odborov, grafiky a 
dizajnu pri tvorbe  I D E O V É H O  návrhu na celkovú rekonštrukciu,  dostavbu, redizajn interiéru a 
exteriéru a vytvorenie komplexného návrhu Gymnázia Hubeného 23 v Bratislave s ohľadom na 
požiadavky na architektonické a dizajnové riešenie v súťažných podmienkach. 
 
 
PROPAGÁCIA 
Celá súťaž ako aj výstava súťažných návrhov bude medializovaná a spojená s galaprogramom vo 
veľkej sále Domu kultúry Istropolis. 
 
 
TERMÍNY SÚŤAŽE 
vyhlásenie súťaže 23.3.2015 
ukončenie súťaže 5.6.2015  
 
poštová adresa na zasielanie súťažných návrhov: 
ONCE, s.r.o. 
Jelenia 24 
81103 Bratislava  
 
adresa pre osobné doručenie: 
ONCE, s.r.o. 
Konventná 14 
81105 Bratislava  
Kontakt: Ing. arch. Katarína Maláriková 0917 138 288 
 
 
 
 



SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 
Podklady pre súťaž (všeobecné vysvetlenie problému, úlohy ako aj grafické podklady) budú dané 
k dispozícii vysokým školám a prostredníctvom príslušných pedagógov budú poskytnuté účastníkom 
súťaže. 
 
 
ROZSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU 
písomná časť – v podobe krátkej sprievodnej správy s jasne a stručne opísaným ideovým návrhom 
grafická časť – spracovanie exteriéru a interiéru na finálnom postri vo formáte max 2x 700x1000mm, 
ktorý bude obsahovať - pôdorysné riešenia  v mierke 1:100-1:350 
 -pohľady 
 -rezy 
 -vizualizácie 
-fyzický model v mierke max 1:300 
Pozn.: nie je potrebné spracovať technické detaily riešenia 
 
 
SPÔSOB OZNAČENIA  NÁVRHU 
Pre zachovanie anonymity sa práce označia päťmiestnym identifikačným číslom v pravom hornom 
rohu. Meno, dátum narodenia, adresa autora, telefonický kontakt a e-mailová adresa sa odovzdajú 
v zalepenej obálke označenej len identifikačným číslom.  
 
 
POROTA 
-zástupca z vedenia gymázia Hubeného 23 
-zástupca zo Športovej federácie 
- profesori alebo docenti z fakúlt umeleckého a stavebného zamerania 
-3x architekt alebo dizajnér z praxe 
-kulturológ 
-starosta mestskej časti 
 
 
POMOCNÉ ORGÁNY POROTY 
sektretár: Ing. arch. Katarína Maláriková, 0917 138 288, arch.once@gmail.com 
 
 
HODNOTIACE KRITÉRIÁ 
Spĺňajúce všetky podmienky uvedené bode rozsah súťažného návrhu. V prípade otázok je potrebné 
kontaktovať pomocné orgány poroty. 
 
 
CENY A ODMENY 

1. miesto interiér 400 eur 
2. miesto interiér 300 eur 
3. miesto interiér 200 eur 

 
1. miesto exteriér 400 eur 
2. miesto exteriér 300 eur 
3. miesto exteriér 200 eur 

 
 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A VÝSTAVA SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV 
24.6.2015 Benefičný program Dom kultúry Istropolis – veľká sála. 
 



POŽIADAVKY NA ARCHITEKTONICKÉ A DIZAJNOVÉ RIEŠENIE 
I D E O V É stvárnenie v podobe architektonickej štúdie podľa zadaných bližších požiadaviek 
 
*E X T E R I É R 
 redizajn exteriérovej fasády – možnosť rozličného grafického stvárnenia s akcentáciou hlavného  

vstupu 
 hala Terézia – modernizácia a rozšírenie súčasnej telocvične, multifunkčná hala adaptovateľná na    
                         rozličné funkcie /športové podujatia, auditórium, aula, javisko..../ 
 prepojenie prístavby s hlavnou budovou – vytvorenie nového architektonického objektu, ktorý by  
                       vhodne prepojil budovu školy s novo zrekonštruovanou halou Terézia 
 oplotenie – nájdenie vhodného riešenia pre oplotenie areálu gymnázia 
 areál okolia – adaptácia okolia na multifunkčné a voľnočasové využitie  
 
 
 
 *I N T E R I É R  
_SPOLOČNÉ PRIESTORY 
redizajn spoločných priestorov chodbových priestorov a označenie učební v zmysle súčasných trendov 
farebné riešenia chodieb – vhodne zvoliť farebné a grafické riešenia chodbových priestorov 
podhľady – plošné alebo priestorové riešenia podhľadov spoločných priestorov 
vestibul – redizajn – WELCOME PLACE – vytvorenie reprezentačného vstupu do priestorov školy 
sedenia na chodbách pre študentov i návštevníkov 
doplnenie flóry/zelene do spoločných priestorov 
 
 
_TELOCVIČŇA 227 
-zachovaná pre výučbu telesnej výchovy so štandardnou dispozíciou a zázemím 
-optická modernizácia priestoru bez výrazných stavebných zásahov s použitím moderných 
/alternatívnych/ materiálov a farebnými variantmi 
 
 
_VESTIBUL 
Vytvorenie sedenia pre študentov a ostatných návštevníkov školy 
Vytvorenie steny VIP osobností – bývalí študenti Gymnázia Hubeného, ktorí sa stali významnými 
osobnosťami v rámci športových, kultúrnych, politických, mediálnych a iných oblastí 
 
 
_POSCHODIE C/ HALA TERÉZIA 
Prestavba súčasnej telocvične a vytvorenie multifunkčnej haly - priestoru pre 350-500 ľudí, ktorý by mal 
spĺňať nasledovné funkcie: 
 
-plocha telocvične /aj pre klasickú telesnú výchovu/ 
-prepojenie telocvične s exteriérom pre exteriérové podujatia 
-vytvorenie auditória/ auly/ javiska/ priestoru pre prednášky 
-priestor pre súťaže športového ale aj iného charakteru 
 
Požiadavky na priestory v hale: 
-reprezentačný vstup do novo zrekonštruovanej haly 
-3 stranné sedenie /pevné alebo posuvné/ 
-osvetľovacia rampa 
-zázemie šatní – vytvorenie šatní pre danú kapacitu užívateľov 
-katering /pre kultúrne podujatia a športové súťaže/ 
-technické zázemie pedagógov /kabinety a šatne/ a technické zázemie náradia 
 



_PODKROVIE – vytvorenie novej zóny, ktorá by mala obsahovať predovšetkým nasledovné priestory, 
ktoré sa v určitých častiach môžu vzájomne prelínať a dopĺňať: 
-doplnková študovňa pre mladých učiteľov 
-priestor pre projektové a debatné aktivity 
-školský parlament pre 20-40 ľudí 
-oddychová zóna 
-čitateľský klub 
-knižnica pre študentov 
-debatný priestor 
-učiteľský klub 
-študentský klub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


