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Z á m e r 
modernizácie kotolní na vybraných základných školách a zámer vyhlásenia 

obchodných  verejných súťaží o najvhodnejšie  návrhy na uzavretie zmluvy o koncesii 
na služby dodávky tepla do verejných základných škôl: Základná škola, Mudroňova 
83 v Bratislave a Základná škola s materskou školu Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 

v Bratislave, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladateľ:            Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh  

 
 
Zodpovedný:            Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového 
a investičného 
 
 

 - v materiáli 

       
 
Spracovateľ:             Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správu 
- prílohu č.1 : základné údaje 

o kotolniach 

- prílohu č.2: vyjadrenie riaditeľov 
základných škôl 
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N á v r h  u z n e s e n i a : 

 
 
M i e s t n e  z a s t u p i t e ľ s t v o  me s t s k e j  č a s t i  B r a t i s l a v a - S t a r é  Me s t o  
 
 
1)  s c h v a ľ u j e 
 
zámer modernizácie kotolní a zámer vyhlásenia obchodných verejných súťaží 
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o koncesii na služby dodávky tepla na obdobie 
10 rokov, do verejných základných škôl: Základná škola  Mudroňova 83 v Bratislave a 
Základná škola s materskou školu Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 v Bratislave 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
2)  ž i a d a 
 
starostku mestskej časti zabezpečiť  súťažné podmienky obchodných verejných súťaží 
o najvhodnejšie návrhy na uzavretie zmlúv o koncesii na služby dodávky tepla do verejných 
základných škôl ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave a ZS s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 
v Bratislave a ostatné zmluvné podmienky spojené s predmetom zámeru, a  obchodné 
verejné súťaže vyhlásiť spôsobom obvyklým. 
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D ô v o d o v á   s p r á v a 

 
 

            Zámerom mestskej časti ako zriaďovateľa základných škôl je náprava dlhodobo 
nevyhovujúceho až  havarijného stavu v  plynových kotolniach a  zníženie prevádzkových 
nákladov kotolní na základných školách na Mudroňovej ulici a  na Škarniclovej/ 
Podjavorinskej ulici v Bratislave. 
 

Súčasné kotolne sú v prevádzke viac ako 20 rokov. Sú zastarané, opotrebované 
a neefektívne. Účinnosť súčasného vykurovacieho systému na oboch kotolniach je  o cca 
20% nižšia, ako je bežné u dnešnej technológie. To zapríčiňuje nielen zvýšené náklady na 
spotrebu plynu, ale aj trvalo vyššie zaťažovanie životného prostredia. 
Na kotolniach sa vykonáva iba bežný servis a prípadné odstraňovanie havárií, pričom 
zásadnejšie opravy sú problémové, nakoľko už chýbajú  náhradné diely na starú 
technológiu. 

 
Ako najvhodnejší spôsob sa javí zabezpečovať dodávku tepla, modernizáciu 

a prevádzku externým zmluvným partnerom, ktorého výber bude výsledkom 
transparentnej obchodnej verejnej súťaže. 
 

Výmena a prevádzka nových zdrojov vykurovania bude znamenať výrazné zníženie 
prevádzkových nákladov na vykurovanie ( predpoklad 25-30% ročne ), samostatnú 
reguláciu jednotlivých budov a nové tepelné rozvody. Nové tepelné zdroje budú 
založené na lepšom využívaní existujúceho zdroja kondenzačnou technikou. Ďalšie úspory 
budú dosiahnuté vyregulovaním celého vykurovacieho systému podľa konkrétnej potreby 
objektu s možnosťou diaľkovej správy cez internet. 
 

V prípade základnej školy Dr. Milana Hodžu koncesionár bude povinný bezplatne 
zabezpečiť výmenu okien na budove pre prvý stupeň ZŠ a MŠ nachádzajúcej sa na  
Podjavorinskej ulici v celkovej hodnote cca 84.000,- Eur. Výmena okien je dôležitým 
faktorom pre dosiahnutie úspor a tepelného komfortu v budove školy. Výmena okien na 
budove základnej školy na Mudroňovej ulici nie je potrebná. 

 
Primárnym zdrojom energie zostane zemný plyn. Novovybudované zdroje tepla budú 

pozostávať z plynových kondenzačných kotlov s možnosťou permanentného monitoringu 
o aktuálnej spotrebe a vývoji nákladov na teplo. Na meranie spotreby tepla budú osadené 
samostatné merače tepla. Podmienky pripojenia a dodávky tepla upravuj zmluva o dodávke 
tepla. Nové tepelné zdroje musia spĺňať zákon o tepelnej energetike a registráciu na Úrade 
pre reguláciu sieťových odvetví.  
 

Rekonštrukcia oboch kotolní vyžaduje stavebné povolenie, ktoré zabezpečí 
koncesionár. Projekčnú prípravu, výstavbu a prevádzku oboch kotolní zabezpečí na 
vlastné náklady koncesionár, bez nároku na ich refundáciu. 
 

Zriaďovateľ, ani obe základné školy nevynaložia na  uvedené projekty žiadne 
vlastné finančné prostriedky, pričom technológia nových kotolní prejde po 10 rokoch 
bezodplatne do majetku zriaďovateľa, resp. školy. S tým súvisí aj doba viazanosti 
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odberu tepla, ktorá je 10 rokov. Počas celej doby viazanosti budú garantované ceny tepla 
v závislosti od ceny plynu. 
 

Realizácia oboch projektov predpokladá užívanie oboch priestorov kotolní ako 
nebytových priestorov na dobu určitú v trvaní 10 rokov a za podmienok určených 
v zmluvách o  užívaní nebytových priestorov s odkazom na osobitný zreteľ . 
 

Predpokladaná doba realizácie modernizácie kotolní je apríl - september 2014, 
najneskôr však do začiatku zimného vykurovacieho obdobia, pričom sa očakáva, že práce 
budú vykonané počas letných školských prázdnin ( júl - august 2014).  
 

Pre zabezpečenie transparentnosti, dosiahnutia najvýhodnejšej cenovej ponuky 
a tiež z dôvodu, že základom zmluvného vzťahu je zmluva o koncesii na služby - dodávky 
tepla, predkladateľ návrhu zvolil obchodnú verejnú súťaž, ako zákonný prostriedok výberu 
dodávateľa. 
 

Oba projekty iniciovali a podporili riaditelia dotknutých základných škôl 
a príslušné Rady škôl.  
 
 

Materiál prerokovala finančná a majetková komisia dňa 27.3.2014 s odporúčaním 
predložiť materiál na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v mesiaci apríl 
2014. 
  

 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Príloha č.1 
 

Základné technické údaje a náklady na prevádzku kotolní  
 
1)  Kotolňa na ZŠ Mudroňova 83 
 
Súčasná kotolňa má tepelný výkon spolu 900 kW. Celkovo sú využívané tri kotle 
„SLATINA“  
( vek 21 rokov). 
Kotolňa slúži na vykurovanie  a prípravu teplej vody pre potreby školy a školskej jedálne. 
Dlhodobo pretrvávajú problémy s vykurovacou sústavou, najmä na druhom podlaží budovy 
školy. Vykurovacia sústava je bez možnosti regulácie a odstavenia jednotlivých okruhov.  
Rozvody vykurovacej sústavy sú vo veľmi zlom technickom stave, veľká časť rozvodov je 
hrdzavá a uzatváracie armatúry nie je možné uzatvoriť, alebo inak s nimi manipulovať. Pri 
havarijnom stave nie je možné vykurovanie prakticky odstaviť. V prípade servisných prác 
na vykurovacích telesách je potrebné vypustiť vodu z celej vykurovacej sústavy. 
V školských triedach umiestnených najďalej od zdroja tepla nie je možné dosiahnuť 
požadovanú teplotu a priestory sa v zimnom období prakticky nedajú využívať. Príčinou je  
nízky tlak v systéme a chýbajúca termoregulácia vykurovacej sústavy. Naopak, na južnej 
strane budovy dochádza k prekurovaniu, ktoré sa nedá regulovať. 
Technický stav zariadení kotolne a vykurovacej sústavy je opotrebovaný, prevádzka 
kotolne je nehospodárna, preto je potrebná jej celková rekonštrukcia. 
Priemerné ročné náklady na prevádzku kotolne sú 54 700 Eur/rok ( s DPH) 
 
2) Kotolne na ZŠ s MŠ Dr. Milana Hodžu, Škarniclova 1 a v objekte na Podjavorinskej 
ulici. 
 

a) Kotolňa na Škarniclovej ul. 
 
Vykurovanie zabezpečujú dva kotle typ „Viessman“ (vek 14 rokov) spolu s tepelným 
výkonom spolu 45 kW. Ich technický je  na hrane spôsobilosti k využívaniu, čo však 
zodpovedá dĺžke ich využívania a úrovni ich spravovania. 
Rozvody vykurovacej sústavy sú v zlom technickom stave, podstatná časť rozvodov je 
hrdzavá, uzatváranie armatúr nie je možné, rovnako tak nemožné je s nimi manipulovať. 
Možnosť termoregulácie  nie je. Potrebné je rekonštruovať všetky rozvody vykurovacej 
sústavy, ktorá nie je vyvážená, preto v rôznych častiach budovy sú rozdielne teplotné 
pomery. 
 

b) Kotolňa na Podjavorinskej ul. 
 
Dva kotle typ „Froling Euroval 2000NT“, ktoré zabezpečujú tepelný výkon 400 kW. Kotolňa 
bola v minulosti, asi pred štrnástymi rokmi čiastočne rekonštruovaná, rozvodová sústava je 
zaizolovaná. vykurovacia sústava však nie je vyvážená, bez možností termoregulácie. 
Výsledkom sú rozdielne tepelné pomery v jednotlivých častiach budovy. 
 
Priemerné ročné náklady na prevádzku kotolní sú spolu 68 098 Eur/rok ( s DPH) 

 



K-term s.r.o. Kototne v Starom Meste - stav 

Názov kotolne v Starom Meste Ulica Mudroňova 83 p.č.35 

Bratislava Učel ~ákladná škola 

Názov kolla lep. výkon Reg. KOtIOVe 
kW spiatočky do terpalo 

I Kl- t'lynovy KotOl Slatina 250 ano nie ano nie 
II\L - t-'Iynovy KOlOI Slatina 250 ano nie ano nie 
IKJ - t'lynovy KotOl Slatina 400 ano nie ano nie 

RegulOCia kol S~atočky spoločne čerpadlom 5Q.NTV 60 
Trojcestny I Stvorteslny Bez cerpad10 na Merač tepla 
ventil ven~ regulácie wtve 

Vetva UK UKl škola MO UPS 60. 8Q.NTV 

UK2 škola Mo 5Q.NTV 

Spoločná regulácia ano nie 

Vetva TUV ano nie 
Byt domovníka Vykurovanie oddelené I áno I nie nieje 

2x Objem zásobnika 2x2500 I 
Typ výmenníka OVL 2500 2 ks 
CirKulačné čerpadlo ano I nie I UPS 15-40. 15 -NTV 

Vodomer na strane studenej vody - pre pripravu TUV MO nie je 
Vetva TUV č . l IVodomer áno nie je 

I 
Expanzné zariadenie typ Otvorená ks 2 
Poístny ventil I ano I nie ks 
Doplňovaníe systému z vodovodu I áno I nie I I vodomer MO nie 

Upravňa vody áno nie 

Vetranie kotolne Prirodzené áno nie 

Nútené MO nie 
Havárijny ventilátor áno nie 

Plyn Regulačná stanica z 90 kPa na 2,0 kPa áno nie 

Rozvod plynu ku kotlom NTL 2 kPa 
Voda pre údržbu kotolne áno nie I I vodomer áno nie 
Meranie a regulácia typ regulácie Komexterm áno nie 
Zaplavenie MO nie 

Prekročenie teploty v kotolni Mo nie 
Meranie CO MO nie 
Meranie úniku plynu áno nie 
Hasiace prístroje Mo nie 
Lekámička MO nie 

Označenie potrubia áno nie 
Uzemnenie áno nie 

Miestny prevádzkový poriadok áno n" 
Regulácia rozvodov UK v objekte ano nie 

Prečerpávanie kanalizácie z kotolne kalové čerpadlo áno nie 

Navrhované úpravy -UK 
Kotolňa v suteréne Preveriť vetranie, zrušiť expanznú nädobu otvorenú, tečie kanalizácia zo Školy do kotolne 

Jedáleň odpojir od kotolne a zriadir samostatnú kotolňu 

Stavebné úpravy: vymafov3I1ie kotolne 



r -----------------------------------------------------------------------------------

K-teon s.r.o. Kototne v Starom Meste - stav 

Názov kotolne v Starom Meste Ulica Palisády 14 p.č . 18 

Bratislava Učel Obytný dom 

Názov kotla tep. vjt<on Reg. KotIove 
kW spiatočky do čerpalo 

I Kl - ptynovy KOtOt Viessman 285 ano nie ano nie UPS 32 

II\~ - r'tynovy KOlOt Viessman 170 ano nie ano nie UPS 25 

I KJ - Ptynovy KOtOt E tV odpojený 

Tr~tny SMlrcestný Bez Cerpadlo na Merač tepia 
ventil ventil regulácie \IOIVe 

Vetva UK UKl Palisády 8,10,1 2 áno áno TOP S 65 
UK2 palisády 14 áno ano TOP S50 

Spoločná regulácia áno nie 
Vetva TUV áno nie UPS 5O-ÔO 

Byt domovnika áno I nie I nie je 
2x Objem zásobnika 2500'2 I 

Typ výmennika OVL25OO 2ks 
Cirkulačné čerpadlo ano nie I UPS 32-120 

Vodomer na strane studenej vody - pre popravu TUV áno nie je 

Vetva TUV č.l Vodomer áno nie je 

Expanzné zariadenie typ Otvoremi ks I 
Poistný ventil I ano nie ks 
Doplňovanie systému z vodovodu áno nie I vodomer áno nie 

Upravňa vody áno nie 

Vetranie kotolne Prirodzené áno nie 

Nútené áno nie 
Havárijný ventilátor áno nie 

Plyn Regulačná stanica áno nie 
Rozvod plynu ku kotlom NTL 2 kPa 
Voda pre údržbu kotolne ano I nie I vodomer áno nie 
Meranie a regulácia typ regulácie EXCEL 2000 áno nie 
Zaplavenie ano nie 
Prekročenie teploty v kotolni áno nie 
Meranie CO áno nie 
Meranie úniku plynu áno nie 
Hasiace pristroje áno nie 

lekámička áno nie 

Označenie potrubia áno nie 
Uzemnenie áno nie 

Miestný prevádzkový poriadok áno nie 

Regulácia rozvodov UK v objekte áno nie 

Prečerpávanie kanalizácie z kotolne kalové čerpadlo ano nie 
Navrhované úpravy -UK 
Kotolňa v suteréne Expanznu nádobu - lIakovú novú, novú úpravňu vody, existujúce rozvody -pévodné nefunkčné zrušiť a odniesť 

Stavebné úpravy: vymarovanie kotolne, vyspravenie podlahy 



K-term s.r.o. Kototne v Starom Meste - stav 

Názov kotolne v Starom Meste Ulica Podjavorinská 1 p.č.36 

Bratislava Učel 7ákladná škola 

Názov kotla tep. vjl<on Reg. Kotlove 
kW spiatočky do ée<palo 

!Kl. ""'Prynovy kotol Froling Euroval 2000 NT 200 1110 nie IIlO nie 

[Kl·' Plynovyl\OlOf Froling Euroval 2000 NT 200 IIlO nie IIlO nie 

Trojcestný Stvor<estný Bez Ce<pad!o na Merač tepla 
ventil ventil regulácie vetve 

Vetva UK UKl áno UPS SO 
UK2 áno UPS SO 
UK3-byt školnika áno UPS 25 
Spoločna regulácia ano nie 
Vetva TUV áno nie UPS-25 

Byt domovnika I áno I nie nieje 

TUV Objem zásobnika 500 I 

Typ výmennika vr 500 FRM lks 
Cirkulačné čerpadlo ano l nie I UPS 25-40 
Vodomer na strane studenej vody - pre pripravu TUV ano nieje 
Vetva TUV č . l Vodcmer ano nieje 
Vetva TUV č.2 Vodcmer áno nie je 

Vetva TUV č.3 Vcxiomer ano nieje 

Expanzné zariadenie typ Expanzomat 320 l ks I 
Poistný ventil I ano nie ks 2 
Doplňovanie systému z vodovodu áno nie I vodomer ano nie 

Upravňa vody MUV 150 ano nie 

Vetranie kotolne Prirodzené ano nie 

Nútené áno nie 
Havárijný ventilátor áno nie 

Plyn Regulačná stanica z 90 kPa na 2,0 kPa ano nie 

Rozvod plynu ku kotlom NTl 2 kPa 
Voda pre údržbu kotolne ano I nie I vodomer áno nie 
Meranie a regulácia typ regulácie kotlova Froling áno nie 
Zaplavenie áno nie 

Prekročenie teploty v kotolni áno nie 

Meranie CO ano nie 

Meranie úniku plynu lino nie 

Hasiace pri stroje ano nie 
lekámička áno nie 

Označenie potrubia ano nie 
Uzemnenie áno nie 

Miestný prevádzkový poriadok áno nie 
Regulácia rozvodov UK v objekte ano nie 
Prečerpávanie kanalizácie z kotolne ano nie 
Navrhované úpravy ·UK 
Kotolňa v suteréne Bežna údržba kotolne- regulooa bytu domovnika nefunkené 

osadiť redukený ventil na SV 

Stavebné úpravy: zvlhnuté steny 
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{ 
Základná škola Milana Hodžu s MŠ Palisády 

::J;dltelk, zsr .Sl Pt, or 0254411323 lax: 02/54411323 

Zn .: 32/14 Vybavuje linka: 02/54411323 

Váž. pán Štefan Jaška 

vedúci investičného oddelenia 

MČ Staré Mesto 

Vajanského nábr. 3 

811 02 Bratislava 

Bratislava 01 .04.2014 

Vec: Vyjadrenie k projektu rekonštrukcie kotolní a výmene okien: 

MH 

Zasielam Vám podporné stanovisko na rekonštrukciu obidvoch kotolni Základnej školy s materskou 

školou Milana Hodžu v budove na Podjavorinskej a v budove na Škarniclovej ulici z dôvodu ušetrenia 

prostriedkov za energie, ktoré treba nutne použit" na výmenu okien v budove na Podjavorinskej. Ak 

by sa uskutočnila kvalitná realizácia tohto projektu, došlo by k zlepšeniu technického stavu budov 

a k energetickým úsporám. Okná v budove na Podjavorinskej sú v havarijnom stave a nevyhnutne 

potrebujú urýchlenú výmenu . Podporu vyslovuje aj Rada školy - zápisnicu z 9.10. 2013 prikladám 

ako ďalšiu prílohu, vyjadrenie je v bode 7 uvedenej zápisnice. 

z , d 

!cikladná škola s materskou školou 
MILANA HODŽU ",.. 

i:lkamiclova 1 
811 01 Bratislav 

' A "V~" 
Mgr. Etela Hessová 

riaditelka školy 

H , .. 'io vS Pa\lsa ly Skar ICl( 1 8 01 Brat slava IČO: 31810969 OIC 2021648596 
St ana 1 1 
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Rada školy pri ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, 811 03 Bratislava 

Zápisnica 

zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Milana Hodžu 
dňa 9.10.2013 o 16.30 hod . v zborovni školy. 

Prítomní (podľa prezenčnej listiny): 

Ing. Zuzana Adamčíková 

Ing. Pavol Páleník 

Ing. Dušan Spurný 

Zuzana lštoková 

Mgr. Roman Penkala 

Monika Tichá 

Valéria Slivková 

doc. Mgr. art Štefan Bučko 

Miloš Domorák 

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc. 

Viera Valovičová 

Program : 

1. Otvorenie 

podpredseda 

predseda 

za rodičov ZŠ 

za rodičov ZŠ 

za rodičov ZŠ 

za rodičov MŠ 

za pedagogických zamestnancov ZŠ 

za pedagogických zamestnancov MŠ 

za nepedagogických zamestnancov 

delegovaný za zriaďovateľa 

delegovaný za zriaďovateľa 

delegovaný za zriaďovateľa 

delegovaný za zriaďovateľa 

2. Vyjadrenie RŠ k počtu prijímaných žiakov na školský rok 2013/2014 

3. Vyjadrenie RŠ k návrhu rozpočtu školy na roky 2014 - 2016 

4. Vyjadrenie RŠ k správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2012/2013 

5. Vyjadrenie RŠ k návrhu školského vzdelávacieho programu na školský rok 2013/2014 

6. Vyjadrenie RŠ k ško lskému poriadku 

7. Diskusia, iné 

8. Záver 

K bodu 1: 
Zasadnutie rady ško ly otvoril predseda rady školy Ing. Dušan Spurný, ktorý privítal členov 

rady školy a riaditel'ku ško ly Mgr. Etelu Hessovú, ktorá sa zúčastnila rokovania ako hosť. 

Konštatoval , že z jedenástich členov RŠ sú prítomní všet ci členovia a RŠ je uznášaniaschopná. 



K bodu 2: 

Tabuľky s počtami prijímaných žiakov ZŠ a MŠ na školský rok 2013/2014 dostali všetci 
členovia RŠ deň vopred a mohli si ich pred zasadnutím RŠ preštudovať. Za uznesenie, aby RŠ 
vzala počty prijímaných žiakov na vedomie bez výh rad, hlasova lo všet kých 11 prítomných 
členov RŠ. 

K bodu 3: 
Návrh rozpočtu školy na roky na roky 2014 - 2016 dostali všetci členovia RŠ deň vopred . Išlo 
o orientačný návrh, keďže rozpočet na konkrétny rok závisí od aktuálnych možností 
zriaďovatel'a. Pani riaditel'ka konštatovala, že rozpočet podobne ako minulé roky je 
poddimenzovaný, chýbajú prostriedky na nákup učebných pomôcok, u čitelia sú na 
tabuľkových platoch. Jednou z príčin zlého hospodárenia je stav budovy na Podjavorinskej, 
kde neboli menené okná (na rozdiel od všetkých ostatných ZŠ v Starom Meste) a budova je 
energeticky vel'mi neúsporná . Vedenie školy na celkový rozpočet nem á vplyv. 
Za uznesenie, aby RŠ vza la návrh rozpočtu na vedomie, hlasovalo všetkých 11 prítomných 
členov RŠ. 

K bodu 4: 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 
2012/2013, vrátane vyhodnotenia koncepčného zámeru rozvoja ZŠ a MŠ, dostali všetci 
členovia RŠ deň vopred a moh li si ju pred zasadnutím RŠ preštudovať. Počas zasadnutia RŠ 
pani riaditeľka stručne zhrnula hlavné body správy a odpovedala č l e nom RŠ na prípadné 
otázky. Doc. Bučko v mene RŠ poďakoval za výborné výs ledky školy. 
Za uznesenie, aby RŠ vzala správu na vedom ie bez výhrad, hlasova lo všetkých 11 prítomných 
členov RŠ. 

K bodu 5: 
Školský vzde lávací program MŠ na školský rok 2013/2014 bol doplnený a ŠVP pre ZŠ sa oproti 
roku 2012/ 2013 nezmenil a ostáva v platnosti z dôvodu ukončenia obmeny osnov podl'a 
reformy (v školskom roku 2012/2013 opustili školu prví deviataci, ktorí absolvovali školu 
podl'a reformných osnov). 

K bodu 6: 
Nový školský poriadok pre ZŠ, schválený 27.8.2013 je umiestnený na webovej stránke školy. 
Oproti predchádzajúcemu školskému poriadku sa sprísnili dva body na zák lade skúseností 
v minulom školskom roku . Školský poriadok MŠ zostáva bez zmeny. 
Za uznesenie, aby RŠ vzala školský poriadok ZŠ aj MŠ na vedom ie, hlasovalo všetkých 11 
prítomných č l enov RŠ. 

K bodu 7: 
Školu oslovil zástupca firmy EPC energy s.r.o. pán Martin Prívara a pán Bezák, ktorý je 
zároveň aj rodič žiaka školy. Firma sa zaoberá rekonštrukciou školských budov a kotolní, 
pričom rekonštrukciu financuje z bankového úveru , ktorý je splácaný z energetických úspor. 
Na návrh pani riaditel'ky prišie l počas diskusie prezentovať projekt členom RŠ. 
Za návrh uznesenia, ako EPC energy s.r.o. oslovi la s návrhom zriaďovatel'a školy, hlasovalo 
všetkých 11 prítomných členov RŠ. RŠ vys lovi la podporu uvedenému projektu nako l'ko 



I 
spôsob financovania by nemal dopad na rozpočet zriaďovatel'a a školy a jeho realizáciou by 
došlo k zlepšeniu technického stavu budovy a energetickým úsporám. 
Predseda RŠ poznamenal, že ak by zriaďovatel' projekt realizoval, pri súčasnom spôsobe 
financovania by si škola svoju finančnú situáciu nezlepšila . Naďalej by platila za energie 
v porovnaní so školam i, ktorým zriaďovatel' vymenil okná z investičných prostriedkov, 
neprimerane vel'a, hoci len časť týchto platieb by bola použitá na energie a zvyšok na 
splácanie úveru. Zriaďovatel' by pri zostavovaní rozpočtu mal tento fakt vziať do úvahy. 

K bodu 8: 
Predseda rady školy poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapísal \ 

............. N ...... .. .... . 
Ing. Duša n Spurný 
predseda Rady školy 

Overil 

... ... <ľt .. ~ .. 0.. .................. . 

V Bratislave, 9.10.2013 
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ZAKLADNA SKOLA 
Mudroňova 83, 811 03 Bratislava 
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Miestny úrad - MČ Bratislava Staré mesto 
PhDr. Štefan Jaška 

BRATI SLAVA - STARt: :Vl ES T O vedúci majetkového a investičného oddelenia 
Vajanského nábr. 3 oOllO 29 -10- 2013 ONA: 

6 814 21 Bratislava 
EVIoE"tr'W "1'( ČiS~O é ,SLO: S:>ISU: 
PRiLOHY: /I VY3AVUJ:. V Bratislave 28 .10.2013 

( 

Vec: Stanovisko k predloženému projektu výmeny vykurovacej technológie na ZŠ 
Mudroňova 83 v Bratislave 

Riaditeľstvo Základnej školy Mudroiíova 83 v Bratislave, týmto vyjadruje podporné 
stanovisko k predloženému projektu výmeny vykurovacej technológie na ZŠ Mudroiíova 83 
v Bratislave od firmy EPC Energy, s.r.o. 
K tomuto stanovisku nás vedú nasledujúce dôvody: 

l. riešenie nedostatočného výkonu vykurovacích telies, z dôvodu zastaralého 
a opotrebovaného zdroja vykurovania 

2. neexistujúce náhradné diely na tieto vykurovacie telesá 
3. výrazné zníženie prevádzkových nákladov školy na vykurovanie, bez potreby 

vlastných investičných prostriedkov 

S pozdravom 

iľ 02/62 80 20 50 

~ ~ .. dľorr ova č . 33 
0 -

',IL' ra ' L va 

Mgr. Richard Savči .sh 
riaditeľ školy 

mail: skola@mudronka.sk 



Rada školy pri ZŠ Mudroňova 83, 811 03 Bratislava 

Miestny úrad - MČ Bratislava Staré mesto 
PhDr. Stefan Jaška 
vedúci majetkového a investičného 
oddelenia 
Vajanského nábr. 3 
81421 Bratislava 

V Bratislave 4.3.2014 

Vec: Stanovisko k predloženému projektu výmeny vykurovacej technológie na 
ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave 

Rada školy pri Základnej škole Mudroňova 83 v Bratislave, týmto vyjadruje 
podporné stanovisko k zámeru rekonštrukcie kotolne. 

Rada školy pri Základnej škole Mudroňova 83 v Bratislave odporúča 
Miestnemu úradu - MČ Bratislava Staré mesto venovať zvýšenú pozornosť priprave 
súťažných podkladov a zmluvných podmienok. 

S pozdravom 

Mgr. T áš Šembera 
predseda Rady školy 


