Príloha č. 1 Výzvy

ZADANIE
k výzve na predkladanie návrhov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Názov zákazky: „Vyhliadkový bod na Háji-Nicovô”
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie spracovania štúdie atraktívneho, funkčného a návštevníkmi
oceňovaného vyhliadkového bodu v lokalite Háj-Nicovô
Idea koncepcie vyhliadkového bodu by mala reflektovať hodnoty definované v tomto zadaní.

Vyhliadkový bod by mal okrem svojej vyhliadkovej funkcie poskytnúť aj priestor pre oddych a spĺňať
funkciu bezpečného cieľa obyvateľov mesta ako aj jeho návštevníkov.
Primárne sa jedná o vyhliadkový bod (vyhliadková veža, terasa…..) umiestnený v prírodnom prostredí,
ktorý bude rešpektovať záujem vyhlasovateľa o riešenie ekologické, ekonomické a prevádzkovo
nenáročné. Architektonické riešenie má zároveň brať ohľad a podporovať existujúcu funkciu územia
a jeho históriu a využiť aspoň z časti existujúce stavebné materiály pochádzajúce z lokality vojenského
cintorína
Východiskový stav a jeho perspektíva
Kultúrno-prírodná oddychová zóna situovaná na vrchu Háj na severnom okraji Liptovského Mikuláša.
Lokalita Háj-Nicovô je vyhľadávaná pre krásu prírody, široké možnosti športovania a vojenskú históriu.
Neopakovateľné výhľady z jeho vrcholu na scenériu okolitých hôr, hladinu vodnej nádrže Liptovská
Mara a mesto patria k emotívne silným zážitkom. V minulosti sa po úbočiach Hája spúšťali prví
mikulášski lyžiari, bol tu postavený prvý skokanský mostík v Liptove, konali sa tu aj školské plesy či
majálesy. Háj zároveň slúžil ako pasienky pre chov dobytka a od 50. rokov minulého storočia bol
zalesňovaný do dnešnej podoby.
Dominantou lokality Háj-Nicovô je vojenský pamätník a cintorín Háj-Nicovô. Areál piety tvoria cintorín
a pamätník padlým, hlavne počas jari 1945. Toto miesto by malo ostať symbolom patriotizmu, ktorý
sa postavil na odpor fašizmu aj za cenu vlastnej krvi. Práve na mieste tohto pietneho areálu sa koncom
2. svetovej vojny odohrávali jedny z najťažších a najdlhších bojov. Môžeme ich prirovnať k tým na
Dukle.
Areál piety bol verejnosti odhalený 9. mája 1961, jeho autorom je Ing. arch. Ladislav Bauer, Ing. arch.
Aladár Búzik a akademickí sochári Alfonz Groma a Miroslav Ksandr. Uprostred rozľahlého areálu je
monumentálne schodisko. Na jeho ľavej strane sa nachádza súsošie, ktoré predstavuje prísahu na
bojovú zástavu a na pravej strane je symbolika mieru a víťazstva. Na najvyššom stupni schodiska sa
nachádza dominanta – pilón, ktorého vrchol zdobí päťcípa hviezda. V spodnej časti sa nachádzajú

reliéfy, ktoré zobrazujú: uctenie zástavy, pomoc ranenému, kladenie venca a výjav nad hrobom. Na
oboch stranách pamätníka sa nachádza cintorín.
V súčasnosti tu odpočíva viac ako 1350 hrdinov. Toto miesto bolo určené na boje zámerne, okolitú
krajinu máte ako na dlani. Ak si budete chcieť tento pohľad vychutnať, stačí prejsť z Rachmaninovho
námestia v Liptovskom Mikuláši doľava, na ulicu Kpt. Nálepku a po prechode železničného priecestia
vás Cesta hrdinov zavedie priamo k areálu.
Zaujímavosti Lesoparku:
●

●

●

●
●
●

Náučný chodník VOJENSKÁ HISTÓRIA dokumentuje boje o Liptovský Mikuláš počas 2.
svetovej vojny. Vedie k pamiatkovo chránenému Pietnemu areálu s pamätníkom a najväčším
vojnovým cintorínom československých vojakov v bývalom Československu. Je vybudovaný
na miestach, kde sa konali druhé najťažšie boje na Slovensku.
Na vrchu OKRÚHLICA havarovalo americké bojové lietadlo Liberator 2. decembra 1944.
Smerovalo z Talianska do Poľska, keď sa po zásahu nad Považskou Bystricou, zrútilo nad
Liptovským Mikulášom. Dnes príbeh amerických letcov pripomína nepriestrelná vesta
jedného z nich v Múzeu Janka Kráľa.
Náučný chodník PRÍRODA A KRAJINA OKOLO NÁS s detským ihriskom je zameraný na
ochranu a zaujímavosti prírody lokality Háj-Nicovô, ktorá je od roku 1996 zaradená do
kategórie chránený areál s rozlohou 7,6 ha.
Vrchol HÁJA (748 m n. m.) je jeden z najkrajších a ľahko dostupných vyhliadkových bodov
Liptova. Ponúka panoramatické výhľady na jedinečnú tatranskú krajinu.
Bežecké KYSLÍKOVÉ TRASY, ktoré nesú mená mikulášskych olympionikov, sú doplnené o
prvky na cvičenie (vo výstavbe).
Regionálna CYKLOTRASA prechádza v blízkosti lesoparku Háj-Nicovô. Smeruje z Liptovského
Mikuláša do Žiarskej doliny, s odbočkou na vrchol Hája a možnosťou oddychu v
cykloprístrešku. Nadväzuje na ďalšie cyklotrasy vedúce popod Západné Tatry.

Hodnoty a idea
Vyhliadkový bod by mal korešpondovať s víziou vyhlasovateľa budovať trvalo udržateľný systém
rozvoja cestovného ruchu a jeho produktov, zároveň chce ponúkať vyššiu pridanú hodnotu zážitkov v
porovnaní s konkurenčnými regiónmi. Zároveň by mal korešpondovať so súčasnou funkciou areálu.
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Požiadavky vyhlasovateľa na ponuku a predmet zákazky

2.1
Všeobecné požiadavky na predmet zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje vyriešiť najmä tieto faktory:
- základná vizuálna podoba ( atraktívnosť, nekonvenčnosť, “príjemnosť” )
- technické riešenie
- použitie materiálov ( ekologické a zároveň odolné, dôraz na využiteľnosť materiálov, ktoré
z tejto lokality pochádzajú - kamenné obruby bývalých hrobových miest)

- kombinovateľnosť rôznych prvkov na jednom mieste
Návrh riešenia vyhliadkového bodu musí byť predložená v rozsahu min. 6 a max. 20 strán
prezentačných slidov. Mala by obsahovať explikáciu navrhovaného riešenia. Architektonický návrh
riešenia a voľnú prezentáciu jeho umiestnenia v predmetnom prostredí.
2.2
Požiadavky na materiály prezentované v súťaži
Na predloženie ponuky uchádzač spracuje základnú prezentáciu ideového návrhu. Rozsah si uchádzač
stanoví podľa vlastného uváženia. Spracovaná prezentácia musí byť dodaná v tlačenej aj elektronickej
podobe na priloženom USB kľúči.

