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 03/2019 – 04/2019 – Výberové konanie na generálneho projektanta (DSB ako priamy zadávateľ) 

– ukončené – víťaz tendra: Firma RAUM 3 spol s r.o.

 03/2019 – 05/2019 –Úzka spolupráca medzi stavebnou skupinou a firmou QCM s.r.o. 

CIEĽ: naďalej hľadat optimalizačné opatrenia a vypracovať predbežný podľa možnosti precízny 

budget stavebných nákladov:

 Budget bol rozdelený na 3 fázy:

 Rekonštrukcia hlavnej budovy

 Sanácia auly

 Novostavba telocvične a športového ihriska

 03/2019 – 06/2019 – Zapracovanie priestorových požiadaviek resp. posledných zmien zo strany 

grémií školy do architektonickej štúdie MS Arch s.r.o. – ukončené

 29.04.2019 – Podpis Zmluvy o dielo s firmou RAUM 3 spol. s r.o. a zadanie pre realizačný 

projekt 
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 02.05.2019 – Začiatok projekčných prác – vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie 
(DSP)

QCM preberá koordináciu projektantov – konajú sa pravidelné design meetingy s RAUM 3 

CIELE:

 Zapracovanie navrhnutých optimalizačných opatrení do projektu

 Zapracovanie technických požiadaviek grémií školy a schválených návrhov

 Návrh, konzultácia a odsúhlasenie jednotlivých profesistov s generálnym projektantom

 Kontrola finálnej verzie DSP so zadaním

 Construction Cost Total - stav koniec mája 2019: 5,65 Mio EUR

 Následne po value engineeringu

 Vyčíslené na základe stavebných parametrov

 Vrátane 10 % rizikovej rezervy a DPH

 Presná výška dodatočných vedľajších nákladov (z.B. DSP, DRS, búranie, engineering, vedľajšie 

stavebné náklady, stavebný dozor, interiérové vybavenie) je aktuálne v procese definovania a 

konkretizácie
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Jún 2019 – Hľadanie dodatočných zdrojov financovania projektu –

Prebiehajú rokovania s Ministerstvom zahraničných vecí SRN v Berlíne, ako aj s financujúcou bankou 
Slovenská Sporiteľňa a.s.

Aktualizovaný časový harmonogram (konzervatívny):

 Do konca júla 2019 – dokončenie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP)

 Od konca júla 2019 – začiatok stavebného konania

 udelenie stavebného povolenia predpokladané najneskôr do konca 2019 

 Júl – august 2019 – zisťovanie množstva a kontrolný rozpočet DSP

 September až december 2019 – príprava dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS)

 December 2019 – začiatok výberového konania na generálneho dodávateľa stavby vrátane 

odsúhlasenia budgetu investorom (DSB)
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 Na tomto mieste by sa radi opätovne vyslovili našu

osobitnú vďaku všetkým členom stavebnej skupiny za

ich initiatívu, veľké nasadenie a investovaný čas.



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 


