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➢ 01/2019 – intenzívne prípravy optimalizovanej varianty architektonickej štúdie

V súvislosti s poslednými udalosťami koncom roka 2018 (o.i. neprimerane vysoká cenová ponuka a na to 

nasledujúce rozviazanie Zmluvy o dielo so Strabag)

➢ 02-03/2019 – predstavenie novej štúdie všetkým grémiám školy, naplánované v 3 etapách:

1. fáza – predstavenie dispozičných a objemových zmien – 05.02.-08.02.2019 - splnené

2. fáza – spätná väzba k technickým požiadavkám na miestnosti – aktuálne – deadline polovica 03/2019

3. fáza – interiérové požiadavky/potreby – uskutoční sa v neskoršom termíne

• 14.02.-22.02.2019 – predstavenie novej štúdie ministerstvu zahraničných vecí Nemecka

• 13.03.2019 – odsúhlasenie z ref.111

• 05.02.2019 – územné rozhodnutie mestskej časti BA – Nové Mesto (právoplatnosť 06.03.19)



Nová optimalizovaná varianta

* štúdia stav k 02/2019
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➢ 25.01.2019 – rámcová zmluva s fa. QCM, s.r.o. (Construction Management) 

➢ Spolupráca v 2 etapách:

I. etapa: Príprava projektu:

1. spracovanie časového harmonogramu projektu so zvýraznením všetkých fáz a postupových míľnikov

2. návrh, konzultácie a odsúhlasenie jednotlivých profesistov s generálnym projektantom

3. zadanie pre realizačný projekt

4. koordinácia projektantov

5. kontrola finálnej verzie PD so zadaním

6. návrh stratégie a organizačného systému riadenia stavby

II. etapa: Výber zhotoviteľov:

1. výber zhotoviteľov

2. konzultácie k Zmluve o dielo
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➢ 21.01.2019 – Vznik „STAVEBNEJ SKUPINY“ (Stavebný výbor)

➢ Členovia:

– 2 členovia predstavenstva (poverenci pre stavebné záležitosti) a príp. poverenec predstavenstva / DSB ako

zadávateľ/

– Architekt MS Arch s.r.o. /autor štúdie a autorský dozor/

– záujemcovia z radov členov Školského združenia o.i tiež zo stavebnej oblasti alebo z oblasti nehnuteľností

/ odborné poradenstvo/

– Fa. QCM s.r.o. - Construction Management /vykonávateľ projektu/

➢ Úlohy:

– odbremeňuje predstavenstvo pri stavebných záležitostiach

– poradný orgán predstavenstva, bez rozhodovacieho mandátu

– objasňuje operatívne požiadavky/otázky v jednotlivých fázach projektu

– zieľ: kontrola a riadenie spolupráce s fa.QCM, s.r.o.

– konflikt záujmov je vylúčený – členom stavebnej skupiny nie je povolené sa zúčastniť výberového procesu

alebo sa v inej forme podieľať na dodávkach počas projektu (VÝNIMKA – Architekt MS Arch s.r.o. na

základe autorských práv a spolupodieľaní sa na povoľovacom procese stavby)
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➢ Na tomto mieste by sa radi vyslovili osobitnú vďaku
všetkým angažovaným rodičom/členom Školského
združenia za ich initiatívu, veľké nasadenie a
investovaný voľný čas.

➢ To opäť dokazuje, že DSB nie je už iba škola, ale stala
sa jednou DSB-rodinou.

ĎAKUJEME ☺
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Aktuálny stav a ďaľšie kroky: 

➢ Spolupráca s QCM, s.r.o. – bod 1.-3. v I. etape:

– spracovanie časového harmonogramu projektu so zvýraznením všetkých fáz a postupových

míľnikov (ambiciózna a konzervatívna varianta)– splnené

– Ambiciózna varianta: sťahovanie predbežne v lete 2021 (zotrvanie DSB v doterajších

priestoroch v šk.roku 19/20 a 20/21 zabezpečené)

– Návrh, konzultácie a odsúhlasenie jednotlivých profesistov s generálnym projektantom -

aktuálne

– Výberové konanie na generálneho projektanta (DSB ako priamy zadávateľ) a zadanie na

realizačný projekt – do konca marca 2019:

• 3 firmy v užšom výbere (celkovo 5 záujemcov)

• podpis rámcovej zmluvy (po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany financujúcej

banky SLSP a.s.) – nasleduje v krátkom čase
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➢ od konca marca 2019 – začiatok projekčných prác – dodatočné zmeny budú zapracované priamo

do projektu pre stavebné povolenie a následne začnú práce na realizačnom projekte vrátane

value engineeringu /priebežné hľadanie technicky, časovo, kvalitatívne a ekonomicky

výhodnejších variant/

➢ cieľ: dokumentácia pre stavebné povolenie do polovice júna 2019, pre realizáciu stavby do

polovice septembra 2019

➢ stavebné konanie:

– cieľ: september 2019 – december 2019

– rokovania na stavebnom úrade prebiehajú

– novovybraný projektant spracuje nový projekt pre stavebné povolenie so zapracovanými

zmenami optimalizácie projektu, ktorý sa podá na stavebný úrad a následne rozpracuje do

podrobnosti realizačného projektu (táto varianta bola predbežne prediskutovaná na

stavebnom úrade)
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➢ Priebežné hľadanie možných dodávateľov/sponzorov – spomedzi nemeckých firiem pôsobiacich

na Slovensku napr. vrámci DSIHK /Nemecko-slovenská obchodno-priemyselná komora/ -

konkrétne oslovovanie členov komory (s detailnými zoznamami produktov a možnosťou

eventuálnych zliav resp. sponzoringu)

➢ Jeseň 2019 – tender na generálneho dodávateľa stavby vrátane odsúhlasenia budgetu zo strany

zadávateľa (DSB)

− záujem ku dnešnému dňu prejavilo spolu 14 firiem, 9 väčších a 5 menších stavebných firiem

– niektoré firmy sú oslovované priamo

– niektoré kontakty sú odporúčané zo strany rodičov

− preverovanie záujemcov bude prebiehať na princípe „sita“ a rozhodnuté bude podľa

veľkosti, seriozity a referencií – v užšom kole bude kontaktovaným min. 5 firiem

− predchádzajúce odsúhlasenie zo strany financujúcej banky je bezpodmienečne nevyhnutné

začiatok realizácie – január 2020 (target)

odovzdanie objektu/sťahovanie – leto 2021 (target)



Prosím kontaktujte nás!

Sústavne intenzívne pracujeme na hospodárnej 

a efektívnej realizácii tohto veľkého projektu. 

Vaše otázky a pripomienky môžete aj naďalej 

zasielať predstavenstvu školy na adresu 

bardosova@deutscheschule.sk 


