
Súťaž návrhov 

sochársko-architektonickej štúdie, pre vytvorenie pamätníka padlých  v I. 

a II. svetovej vojny – občanov obce Staškov 

Vyhlásenie súťaže 

Obec Staškov vyhlasuje Súťaž návrhov sochársko-architektonickej štúdie, pre vytvorenie 

pamätníka padlých  v I. a II. svetovej vojny – občanov obce Staškov 

Vyhlasovateľ súťaže 

Organizácia:    Obec Staškov 

Sídlo:     Ul. J.Kronera č.588 023 53 Staškov 

Zastúpený:    Ing. Ladislav Šimčisko  - starosta obce 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko 

Číslo účtu:    SK92 5600 0000 0077 1549 9003 

IČO:     00314293 

Telefón:    0905/863031 

E-mail:    starosta@staskov.sk 

Web. stránka:    www.staskov.sk 

1. Predmet súťaže 

Predmetom súťaže je výber najvhodnejšieho sochársko-architektonického návrhu, pre 

vytvorenie pamätníka padlých  v I. a II. svetovej vojny – občanov obce Staškov, ktorý bude 

umiestnený  v priestoroch pred Zdravotným strediskom v Staškove. 

Pamätník padlých občanov  obce Staškov by mal byť umiestnený  v priestore pred Budovou 

zdravotného strediska v obci Staškov na verejnom priestranstve riešenom v Projekte 

vypracovanom Ing. arch. Ivanom Jarinom , na mieste kde je pôvodne naprojektovaný svetelný 

valec. Čelo pamätníka bude smerom k miestnej komunikácii. 

Prvá svetová vojna vypukla v roku 1914 pôvodne ako konflikt Rakúsko-Uhorska proti Srbsku 

a trvala do roku 1918. V nej bojovalo v rámci uhorskej armády približne 400 000  

slovenských vojakov. Z tohto počtu padlo podľa vojenských štatistík asi 60 000  slovenských 

vojakov a ďalších asi 60 000 slovenských vojakov bolo nezvestných, resp. sa nevrátili domov. 

Druhá svetová vojna sa začala prepadnutím Poľska Nemeckom 1. septembra 1939 a trvala do 

9.  mája 1945. Zúčastnila sa na nej aj slovenská armáda ako spojenec Nemecka. Na začiatku 

vojny sa do bojov zapojilo asi 50 000  slovenských vojakov, potom ich počet postupne klesal 

na niekoľko tisícok. Okrem ZSSR bojovali aj v Taliansku. Vojaci zo Slovenska sa zúčastnili 

hlavne na bojoch v ZSSR, neskôr bojovali v SNP a mnohí sa zapojili do protifašistického 

odboja v zahraničí. 

V oboch konfliktoch na rôznych frontoch zahynuli aj vojaci a muži zo Staškova. V I. svetovej 

vojne cca päťdesiati a II. svetovej vojne asi traja. 

http://www.obecolesna.sk/


 

 

Dôvody a ciele postavenia pamätníka 

 

 pripomínať nezmyselnosť všetkých vojen v histórii ľudstva 

 vzdať vďaku hrdinom a obetiam oboch svetových vojen, občanov obce Staškov 

 pomáhať pri výchove mladej generácie 

 informovať širokú verejnosť, občanov obce i návštevníkov o zapojení občanov 

obce do bojov I.  a II. svetovej vojny 

 zachovať pamiatku padlých občanov pre ďalšie generácie 

2. Obsah súťažného návrhu 

 sochársko-architektonické návrhy dokumentujúce dielo 

 sprievodná správa k dielu 

 cenová ponuka 

 špecifikácia pamätníka  - na pamätníku bude uvedených cca. 55 mien 

v tematickom členení, a to:   1. sv. vojna 

                        2.sv.  vojna 

umiestnenie v zmysle štúdie verejného priestranstva vypracovanej Ing, arch. Ivanom 

Jarinom 

                         

 

 

1. Lehoty súťaže 

Súťažný návrh musí byť odovzdaný najneskôr do 20.júna.2018, osobne v podateľni 

Obecného úradu Staškov alebo poštou na adresu: 

Obec Staškov 

  Ul J. Kronera 588, 023 53 Staškov 

Návrhy musia byť doručené v neprehľadnej uzatvorenej obálke označenej: 

„Súťaž - pamätník padlých  v I. a II. svetovej vojny – občanov obce Staškov“. 

Návrhy odosielané alebo odovzdané po uvedenom termíne nebudú zaradené do súťaže. 

Umiestnenie  pamätníka padlých  v I. a II. svetovej vojny – občanov obce Staškov musí 

byť víťazom súťaže zrealizované najneskôr do 30.10.2018. 



 

2. Komisia na vyhodnotenie návrhov 

Súťažné  návrhy posúdi  komisia schválená  uznesením Obecného zastupiteľstva č. 

360/2017 zo dňa 08.12.2017. Závery a rozhodnutia hodnotiacej komisie sú pre 

vyhlasovateľa súťaže i súťažiacich záväzné. 

3. Kritéria, ktoré budú určujúce pre hodnotenie súťaže 

 

 Kvalita sochársko-architektonického diela pamätníka padlých  v I. a II. 

svetovej vojny – občanov obce Staškov 

 Celková cena diela, 

 

 Záruky za dodané dielo. 

 

1. Ostatné súťažné podmienky 

Obec Staškov si vyhradzuje právo zrušiť súťaž bez odškodnenia súťažiacich v prípade, 

že súťažné návrhy nebudú po umeleckej, výtvarnej a technickej stránke zodpovedať 

požiadavkám vyhlasovateľa súťaže. Odovzdaním súťažného návrhu, súťažiaci 

prejavujú súhlas so znením prevzatých súťažných podkladov a s podmienkami súťaže. 

Predkladané návrhy nebudú honorované. 

Predkladatelia návrhov budú oboznámení s výsledkami výberového konania do 

10.7.2018 

 

V Staškove dňa.................................. 

         Ing. Ladislav Šimčisko 

          starosta obce 


