
 

 

Newsletter Vorstand Infoflash 09/2019 

 
         

24.09.2019 
 

 
Predstavenstvo informuje… 
INFOFLASH 09/2019 
 

Milí rodičia, milé zamestnankyne a milí zamestnanci DSB, milí zainteresovaní, 
 
z funkcie predstavenstva Školského združenia by sme Vás týmto radi informovali o najnovších 
udalostiach posledných týždňov na našej DSB: 
 
 
1. Nakoľko sme v poslednom čase obdržali veľa dotazov k štruktúre združenia a k právomociam 

predstavenstva, rozhodli sme sa touto cestou poukázať na pár najdôležitejších faktov zo Stanov 
Školského združenia: 

 

 Zriaďovateľom našej školy je „Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v 

Bratislave“, v skratke „Školské združenie“. 

 Školské združenie je zodpovedné za hospodársky a právny rámec DSB. Všetky rozhodnutia 

musia byť prijímané prítomnými členmi ich väčšinou hlasov. 

 Všetci rodičia, ktorých deti navštevujú DSB, sa môžu stať členmi a tým sa aktívne podieľať 

na najdôležitejších rozhodnutiach ohľadom fungovania školy. Každý člen má pri hlasovaní 

k dispozícii jeden hlas. Členský poplatok je aktuálne stanovený na 20,00 EUR ročne. 

 Predstavenstvo, volené z členov Školského združenia na funkčné obdobie 2 rokov, 

vysporiadava záležitosti spojené so svojou funkciou a vykonáva uznesenia prijaté na 

Zhromaždení členov.  

 Kompletné Stanovy školského združenia je možné si stiahnuť na webovej stránke školy . 

2. Radi by sme aspoň stručne objasnili históriu nášho Projektu „Nová školská budova“:   
 

 08.11.2016 – dala sa zelená Projektu „Nová školská budova“ – uznesenie Zhromaždenia 
členov Školského združenia: Predstaventvo bolo poverené hľadaním a analýzou 
stavebných pozemkov príp. jestvujúcich objektov na kúpu na základe pevne stanovených 
kritérií.  

 

 začiatok 2017 – boli nájdené 2 vhodné a reálne objekty na výber: 
- Pozemok pri Volkswagen Slovakia a.s. na novostavbu (podmienka: delené 

využívanie priestorov spolu s Dual Academy VW) 
- Jestvujúci objekt Bárdošova, Kramáre na prestavbu 
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 29.03.2017 – uznesenie z mimoriadneho Zdromaždenia členov Školského združenia: 
Predstavenstvo bolo poverené vykonať všetky potrebné kroky na presadenie Projektu 
Kramáre. Toto zahŕňalo tiež nevyhnutné prijatie úveru až do výšky 6 Mio. EUR 

 

 marec až august 2017 – proces odsúhlasenia tohto konkrétneho objektu Ministerstvom 
zahraničných vecí v Nemecku 

 

 08.09.2017 – podpis Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Školským združením a Spolkovou 
republikou Nemecko na kúpu nehnuteľnosti Bárdošova (nevratná finančná dotácia vo 
výške 4,8 Mio. EUR)   

 

 30.09.2017 – podpis Kreditnej zmluvy medzi Školským združením a Slovenskou Sporiteľňou 
a.s. (výška kreditu 4,9 Mio. EUR)   

 

 12/2017 – kúpa nehnuteľnosti Bárdošova ukončená (celková kúpna cena 5,4 Mio. EUR/ 
687 EUR/m2 brutto na základe GBA) 

 

 25.04.2018 – podpis Zmluvy o dielo medzi Školským združením a firmou STRABAG a.s. 
(odhadovaná hodnota diela 4,6 Mio. EUR; 585 EUR/m2 brutto na základe GBA) 

 

 Celkový objem investícií stav k 04/2018: 10 Mio. EUR 
 

 02/2018 – posledná verzia projektovej štúdie a začiatok prípravy podkladov pre územné 
rozhodnutie 

 

 24.09.2018 – obdržanie cenovej kalkulácie zo STRABAG na báze projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie (9,5 Mio. EUR vrátane DPH; 1.208 EUR/m2 brutto na základe GBA) 

 

 október až november 2018 – rokovania s firmou STRABAG a.s. - cieľ: optimalizácia projektu 
a hľadanie možností zníženia cenovej kalkulácie – bez znateľného úspechu 

 

 07.12.2018 – podpis Zmluvy o rozviazaní spolupráce s firmou STRABAG a.s. (a 
zabezpečenie kompletnej, do tohto momentu vypracovanej projektovej dokumentácie 
firmou Strabag pre ďaľšie potreby Školského združenia) 

 

 25.1.2019 – Rámcová zmluva s firmou QCM, s.r.o na služby v oblasti CONSTRUCTION 
MANAGEMENT: 

 
1. fáza: Príprava realizačného projektu vrátane value engineeringu (najbližšie možné 

priblíženie sa pôvodnému budgetu 4,6 Mio. EUR pri dodržaní nariadení z Nemecka) 
2. fáza: Voľba generálneho dodávateľa stavby – príprava tendra, stratégia a časový 

plán  
 

 01/2019 – založenie Stavebnej skupiny (stavebná komisia tvorená o.i. aj niekoľkými 
angažovanými členmi združenia) a začiatok intenzívnych prác na 2. optimalizovanej 
variante projektovej štúdie 

 

 február až marec 2019 – predstavenie novej štúdie na Ministerstve zahraničných vecí v 
Nemecku a udelenie súhlasu  
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 05.02.2019 – územné rozhodnutie mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (právoplatnosť 
k 06.03.2019) 

 

 03/2019 – 04/2019 – výberové konanie na generálneho projektanta stavby (Školské 
združenie ako priamy zadávateľ) – výherca tendra: Firma RAUM 3 spol. s r.o. 

 

 03/2019 – 05/2019 – ďalšie práce na value engineeringu projektu (stavebná skupina + 
QCM)  

 

 koniec mája 2019 - construction cost total (po value engineeringu): 
6,49 Mio. EUR (825 EUR/m2) 
 na základe budgetovaných ukazovateľov 
 vrátane DPH 
 vrátane rizikovej prirážky 10% (nová požiadavka banky SLSP a.s.) 
 vrátane vedľajších nákladov (manažment stavby, vnútorné vybavenie) 

 

 jún 2019 – pohovor na Ministerstve zahraničných vecí v Berlíne 
 doterajšia práca na projekte a predovšetkým rozviazanie zmluvnej spolupráce s 

firmou Strabag boli pozitívne vyzdvihnuté 
 

 Potenciálne zdroje financovania ako kombinácia z: 

1. Vlastný kapitál DSB  
2. Navýšenie bankového kreditu v Slovenskej Sporiteľni a.s. – rokovania prebiehajú 
3. Podmienene návratný bezúrokový príspevok zo strany Ministerstva zahraničných 

vecí Nemecka – lehota podania žiadosti: do 30.09.2019 
 

 Celkový objem investícií stav k 09/2019 cca. 12,05 Mio. EUR. 
 
3. Ako pokračujeme ďalej? 

 09/19 - 12/19 – dokumentácia na realizáciu stavby bude odovzdaná príslušným úradom 

 09/19 - 12/19 – vyjednávania so Slovenskou Sporiteľňou a.s. ohľadom navýšenia kreditu a 
komunikácia s Nemeckom ohľadom návratného, bezúrokového príspevku 

 12/19-01/20 – stavebné povolenie 

 01/20 - 03/20 – výberové konanie na generálneho realizátora stavby 

 04/20 – začiatok stavby   

 Sťahovanie predpokladané 01.07.-15.07.2022 
 

4. Na pripomenutie – prečo sa vlastne musíme presťahovať? 

 kapacitná potreba; rastúca tendencia (poradovníky v materskej škôlke) 

 priestorová potreba: väčšie miestnosti pre zvyšujúci sa počet žiakov v triede  

 úspora vedľajších nákladov v porovnaní s aktuálnou budovou (nájomné viac ako 200.000 

EUR ročne) 

 zlý technický stav budovy versus nové priestory s moderným vybavením  

 zároveň neľahká komunikácia s prenajímateľom ohľadom potrebnej rekonštrukcie 

 telocvičňa – právo na využívanie obmedzené a delené tiež s evanjelickou školou   
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Milí rodičia, obzeráme sa späť za pár rokmi, ktoré boli veľmi bohaté na udalosti. Aj keď boli 

poznamenané nielen úspechmi, ale aj niekoľkými nezdarmi, projekt pokračuje úspešne aj naďalej. My 

všetci máme pred sebou ešte niekoľko náročných mesiacov – predstavenstvo, deti, rodičia ale aj 

pedagógovia, ktorí sú nútení vyučovať naše deti za nie veľmi optimálnych podmienok. Opäť sme sa 

predsa len dostali o kúsok bližšie k cieľu – zabezpečiť NAŠIM DEŤOM budovu postavenú v súlade s 

modernými stavebnými štandardmi a poskytujúcu väčšie priestory a lepšie vybavenie. Pracujme teda 

všetci spolu na tom, aby tento projekt, táto veľká šanca pre DSB, bol dotiahnutý do úspešného konca.  

V prípade ďaľších otázok a pripomienok k projektu „Nová školská budova“ sme Vám radi k dispozícii 

na adrese    

bardosova@deutscheschule.sk. 

 

S priateľským pozdravom,  

 
Vaše predstavenstvo Školského združenia  
 
 
            
 


