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1. Ciele projektu  

Na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„MIRRI SR“), na základe zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 

organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, prešli od 

1. júla 2020 kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a s účinnosťou 

ku dňu 1. októbra 2020 vybrané kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 

Ministerstva financií SR a Úradu vlády SR.  

Jednotlivé organizačné útvary MIRRI SR v súčasnosti sídlia vo viacerých prenajatých priestoroch 

v rámci mesta Bratislava. 

Hlavnými cieľmi projektu sú: 

1, zjednotenie všetkých organizačných útvarov do jedného priestoru zo zámerom zlepšenia možnosti 
komunikácie a spolupráce, zabezpečenie plynulejšieho chodu procesov na úrade MIRRI SR ,vyššia 
efektivita práce organizačných útvarov a logistická nadväznosť fungovania celého úradu MIRRI SR; 

2, vytvorenie dostatočného priestoru na participatívne spôsoby tvorby politík a rozhodnutí a 
poskytnúť ostatným zamestnancom štátnej a verejnej správy, občanom, členom profesijných a 
občianskych združení a ďalším právnickým osobám primeranú dostupnosť služieb MIRRI SR; 

3, získať primerané technické zázemie pre prevádzku dôležitých systémov a stabilné a dostatočne 
dimenzované sieťové prepojenie, získať  efektívne a stabilné dodávanie tovarov, služieb a ďalších 
médií na zabezpečenie plynulého chodu úradu MIRRI SR a jeho systémov.  

4. Zníženie celkových nákladov súvisiacich s prenájmom budov, vrátane prevádzkových nákladov a 
nákladov na parkovanie. Zníženie nákladov na prepravu zamestnancov medzi pracoviskami. 

 

2. Východiská 
2.1. Opis existujúceho stavu 

V súčasnosti sú jednotlivé organizačné útvary MIRRI SR a podriadená príspevková organizácia NASES 

dislokované v nižšie uvedených prenajatých priestoroch: 

I. Úrad Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

- Prenajaté priestory v Business Garden na Štefánikovej ulici – sídlo: 

o ministerky spolu s útvarom kancelárie ministra 

o Generálnej tajomníčky služobného úradu, spolu s kanceláriou GTSÚ 

o Osobného úradu 

o Právneho odboru 

o Legislatívneho odboru 

o Sekcie ekonomiky a projektov EŠIF 

o Sekcie správy majetku a obstarávania 

o Štátneho tajomníka 1 

o Štátneho tajomníka 2 

o Sekcie centrálneho koordinačného orgánu 

o Sekcie financovania fondov 

o Časti sekcie informačných technológii verejnej správy 

- Prenajaté priestory Westend Court a Westend Gate  - sídlo: 

o Časti Sekcie informačných technológii verejnej správy 

o Sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti 
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o Sekcie riadenia investícií 

o Inštitútu digitálnych a rozvojových politík 

o Sekcie kybernetickej bezpečnosti 

o Sekcie digitálnej agendy 

o Sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB) 

II. Delimitované pracovisko z MPRV SR k 1.10.2020 

- Prenajaté priestory Reding tower, Račianska ulica - sídlo: 

o  Sekcie programov regionálneho rozvoja 

o  Sekcie programov cezhraničnej spolupráce 

III. Pracovisko CSIRT 

- Vypožičané priestory Data centrum, Cintorínska ulica - sídlo: 

o  vládna jednotka CSIRT 

IV. Delimitované pracovisko Odboru Platobnej jednotky a Sekcie finančných programov 

- Prenajaté priestory od MEDIAL družstvo, Dunajská ulica – sídlo: 

o odboru platobnej jednotky 

o Sekcie finančných programov 

V. Delimitované pracovisko NASES 

- Prenajaté priestory Omnia, Tomášiková ulica – sídlo: 

o  Sekcie bezpečnosti 

o  Sekcie ekonomiky a vnútornej prevádzky 

o  Sekcie prevádzky sieťových služieb 

o  Sekcie prevádzky infraštruktúry, architektúry a poskytovania 

dôveryhodných služieb 

o Sekcie prevádzky infraštruktúry, architektúry a poskytovania 

dôveryhodných služieb 

o Sekcie prevádzky aplikácii 

o  Kancelária generálneho riaditeľa 

o  Generálneho riaditeľa projektovej kancelárie 

 

 

Platnosť nájomných zmlúv existujúcich prenajatých priestorov všetkých organizačných útvarov MIRRI 

SR a agentúry NASES, spolu s počtom zamestnancov, plochou existujúcich administratívnych 

priestorov a počtom súčasných parkovacích miest sú uvedené v Prílohe č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Štúdia uskutočniteľnosti zjednotenia  priestorov MIRRI SR 
 

Strana 5 z 21 
 

2.2. Opis nákladov na prevádzku existujúceho stavu 

 
I. Náklady na samotný prenájom administratívnych  a ďalších priestorov, čiastočné prenájmy 

nábytku a parkovacích státí, vlastné prevádzkové náklady a spoločné prevádzkové náklady 

(Príloha č. 2) 

II. Náklady na PHM služobných vozidiel  

Náklady MIRRI SR za pohonné hmoty pre služobné vozidlá, poväčšine využívané na 

vykonávanie prevádzkových služieb a rozvozu materiálov a pošty medzi jednotlivými 

budovami a Slovenskou poštou, kontroly a údržba jednotlivých budov, zabezpečenie 

písomnej komunikácie medzi organizačnými útvarmi MIRRI SR, vyčíslilo oddelenie 

autodopravy na základe faktúr za rok 2020 na 18.241,20 € . 

III. Náklady na zabezpečenie taxi služieb   

Náklady MIRRI SR na zabezpečenie taxi služieb, využívaných na prepravu zamestnancov 

MIRRI SR medzi jednotlivými  budovami a organizáciami MIRRI SR z dôvodov rôznych 

stretnutí, konferenčných hovorov, jednaní a bežnou spoluprácou medzi organizačnými 

útvarmi MIRRI SR a inými inštitúciami, vyčíslilo oddelenie autodopravy na základe faktúr za 

rok 2020 na 20.942,16 € . 

IV. Celkové náklady na samotný prenájom administratívnych priestorov, čiastočné prenájmy 

nábytku a parkovacích státí  vrátane prevádzkových nákladov, náklady na PHM služobných 

vozidiel a náklady na zabezpečenie taxi služieb  sú uvedené v Tabuľke č. 1 

Tabuľka č. 1 

Sumár nákladov k alternatíve A „Nulový stav“ resp. existujúci súčasný stav 

 

 

V tabuľke je na záver uvedená celková suma rozpočítaná na rok, 7 rokov a 10 rokov – čo sme si zvolili ako 

referenčné obdobie pre porovnávanie a vyhodnocovanie alternatív. 

Rok

Prenájom priestorov 

vrátane čiastočného 

prenájmu nabytkov a 

prenájom parkovacích 

miest € bez DPH

Náklady na PHM 

služobných 

vozidiel € bez DPH

Náklady na taxi 

službu € bez DPH

Spolu € bez 

DPH

Spolu € bez DPH 

- 7 rokov

Spolu € bez 

DPH - 10 rokov

2022 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2023 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2024 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2025 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2026 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2027 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2028 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2029 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2030 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

2031 4 498 273,21 20 942 18 241 4 537 456,57

Spolu za 7 

rokov 31 487 912 146 595 127 688 31 762 196

NPV 26 998 882 € 125 696 € 109 485 € 27 234 062 €

Spolu za 10 

rokov 44 982 732 209 422 182 412 45 374 566

NPV 36 485 025 € 169 860 € 147 952 € 36 802 837 €

Náklady bez DPH

31 762 195,99

45 374 565,70



Štúdia uskutočniteľnosti zjednotenia  priestorov MIRRI SR 
 

Strana 6 z 21 
 

3. Analýza dopytu 

MIRRI SR má vo svojej kompetencii rozsiahle agendy, ktoré si vyžadujú množstvo zamestnancov. 

K 1.1. 2021 evidovalo 898 zamestnancov. Napriek tomuto počtu zamestnancov aj v zmysle 

programového vyhlásenia vlády a plánovanému rozšíreniu kompetencií má dôjsť k nárastu počtu  

zamestnancov s ohľadom na s realizáciu národných projektov, zlepšenie riadenia IT a 

vybudovanie nového zázemia pre operačný program Slovensko. Na základe vyššie uvedených 

skutočností pracujeme aj s variantom nárastu počtu zamestnancov. Minimálny predpoklad je 

1083 zamestnancov v súčte všetkých kmeňových zamestnancov MIRRI SR a NASES v Bratislave.  

Zámerom je zároveň integrovať zamestnancov NASES do spoločného objektu pre zlepšenie 

riadenia a poskytovania služieb v štáte. 

 

3.1. Merateľné ukazovatele 

 
1 Priestory s požadovanou kapacitou priestorov v rozlohe porovnateľnej s aktuálnou dispozíciou  

MIRRI SR v súčasnosti, po sčítaní všetkých využívaných administratívny plôch v prenajatých 

budovách, sú  18.756.44 m2 pre počet zamestnancov 1083  viď Príloha č.2. 

2 Primeraná dostupnosť ostatných ústredných orgánov verejnej správy a vlády SR a blízkosť 

dopravných uzlov. 

3 Primeraný počet (min. 244) a  dostupnosť parkovacích miest v rámci budovy resp. Parkovacieho 

domu.  

4 Dosiahnutie výhodnejšieho finančného riešenia ako je súčasný stav. 

5 Efektívne dispozičné členenie budovy s možnosťou získania priestorov – zasadacích miestnosti, 

priestorov podateľne a kontaktného miesta, potrebných skladov, priestoru pre tlačové 

konferencie,  stravovacej prevádzky, priestorov infraštruktúry ako je pošta, banka atď. 

 

3.2. Opis potreby MIRRI SR na spoločné priestory 

3.2.1.  Špecifikácia priestorov pre potreby MIRRI SR 

a. Technologické vybavenie budovy: 
 centrálny samostatne regulovateľný chladiaci a vykurovací systém (nútené vetranie 

VZT), 
 zabezpečenie kúrenia / chladenia priestorov s možnosťou individuálnej regulácie v 

každom uzatvorenom administratívnom priestore, 
 tienenie zabezpečené žalúziami (interiérové alebo exteriérové), 
 individuálne meranie energií (elektrina, voda), 
 elektrické rozvody– odrušené vrátane prepäťovej ochrany, 
 priestory určené na pripojenie slaboprúdových dátových rozvodov s napojením na 

záložný zdroj so zabezpečením chladenia a vetrania priestorov,  
 záložný elektrický zdroj v budove, 
 kryté parkovacie miesta v budove alebo v bezprostrednej blízkosti budovy (má sa na 

mysli max. do 200 m od budovy), minimálny počet  parkovacích miest: 244 
  bezbariérový prístup pre hendikepované osoby. 

 
b. Lokalizácia budovy:  

 Lokalizácia – Bratislava širšie centrum v dopravnej dostupnosti aktuálneho sídla úradu 
vlády (pešia dostupnosť zastávok MHD do 5 min.) s občianskou vybavenosťou  v rámci 
budovy alebo komplexu budov (napr. stravovacie prevádzky, potraviny, lekáreň, pošta 
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a iné), 
 celková prenajímaná plocha musí byť situovaná v rámci jedného objektu prípadne 

maximálne dvoch objektov za podmienky, že sú súčasťou komplexu budov. V takom 
prípade medzi konkrétnymi objektmi nesmie byť pešia vzdialenosť väčšia ako 300 
metrov, 

 možnosť voľného parkovania v okolí budovy (má sa na mysli max. do 300 metrov od 
budovy) 

 
c. Zabezpečovacie systémy budovy: 

 centrálny prístupový systém s detailným sledovaním prístupov, 
 zabezpečenie budovy kamerovým systémom, 
 služby recepcie počas pracovnej doby (minimálne 8 hodín počas pracovnej doby medzi 

7:00 – 18:00) a 24 hodinová strážna služba,  
 existujúci funkčný elektronický požiarny systém (EPS) a hlásič požiarnej signalizácie 

(HSP), 
Zabezpečenie údržby, opravy, úpravy a servis technologických zariadení a rozvodových 

systémov (mechanické, elektrické, vykurovacie, vzduchotechnické, výťahové, odpadové, 

sanitárne, bezpečnostné, telefónne a iné systémy) v spoločnom objekte.  

d. Požiadavky na interiér a kancelárske priestory v budove: 
 plocha 18.756.44 m2 kancelárskych priestorov - plocha zodpovedajúca primeranej 

potrebe administratívnych priestorov z hľadiska dispozičného riešenia pracoviska 
pozostávajúceho z pracovných stolov, dostatočného interiérového vybavenia a 
pracovnej techniky vrátane zázemia pozostávajúceho z vnútorných komunikačných 
priestorov, sociálnych zariadení a pod. v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko a príslušných hygienických noriem pre približne 1083 zamestnancov, 

 možnosť uzamykania kancelárskych priestorov pre jednotlivých zamestnancov, 
 podlaha pokrytá kobercom v kanceláriách a priestoroch sedenia zamestnancov a PVC 

a/alebo keramickými dlaždicami alebo ekvivalentným typom povrchu podľa 
charakteru ostatných miestností, 

 min. 1 technická miestnosť o rozmere min. 3m² na každých 800 m2 prenajímateľnej 
plochy alebo ekvivalent podľa veľkosti podlaží a dispozície objektu, 

  zabezpečenie priestorov klimatizačným zariadením pre všetky kancelárske priestory, 
 každé poschodie budovy musí byť v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 

391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko a príslušnými hygienickými normami vybavené príslušným počtom: 

o sociálnych zariadení na každom podlaží v zmysle platných predpisov, 
o kuchyniek, vrátane spotrebičov - umývačka  riadu, chladnička, mikrovlnná rúra, 

rýchlo varná kanvica,  
 interiérové vybavenie priestorov s výnimkou kancelárskeho nábytku, 
 káblové rozvody dát v miestnostiach, ktoré musia byť zabezpečené formou 

štruktúrovanej kabeláže štandard minimálne cat. 6 vedenej v zdvojenej podlahe alebo 
v zníženom podhľade, t.j. 3 elektro zásuvky na 1 zamestnanca + 1 rezerva, 2 sieťové 
zásuvky, 

 ústredný bod štruktúrovanej  kabeláže v miestnosti serverovne zabezpečenej 
chladením a s napojením na záložný zdroj, 

 serverovňa vybavená kabelážou ukončenou v hlavnom dátovom rozvádzači na patch 
paneloch (s minimálnym počtom priemerne 1,5 portu na 1 zamestnanca.), 

 rozvody telekomunikačných zariadení  vedené do všetkých administratívnych 
priestorov, 
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e. Osobitné požiadavky: 
 priestor určený výhradne pre potreby podateľne MIRRI SR, 
 priestor určený výhradne pre potreby recepcie MIRRI SR, 
 stravovacie zariadenia v rámci budovy/komplexu budov v min. kapacite na vydanie 

stravy pre 250 stravníkov v jednom čase, 
 bicyklové stojiská voľné aj uzamykateľné, 
 sociálne zariadenie vybavené sprchami v rámci budovy, 
 nabíjacie stojany pre elektrické kolobežky a bicykle, 
 prestrešené zóny s drobným mobiliárom určené pre fajčiarov. 

 
f. Špecifické požiadavky na priestory vládnej jednotky CSIRT (okrem vyššie uvedených) 

 miestnosti pre personalizované miesta - chránené priestory pre stupeň utajenia D – 
dôverné s nasledujúcimi požiadavkami: 
- miestnosť pre ukladanie utajovaných skutočností s možnosťou tvorby 

utajovaných skutočností ako aj umiestnenia šifrátora pre elektronickú 
komunikáciu s inými inštitúciami verejnej správy spĺňajúcu požiadavky zákona 
215/2004, 

- technologické priestory premiestnenie jadra sieťovej infraštruktúry podporujúcej 
chod vládnej jednotky CSRIT (serverovňa), 

 miestnosti určené pre laboratórne účely 
o  pracovné miesta s pracovným stolom s príkonom 1300 w, 
o  Forenzné laboratórium, 
o  Laboratórium (Pentest+sieťový+malvér) – miesto na 42U rack s príkonom pre 

miestnosť min. 3,6 kW, 
o  Laboratórium Dátovej analýzy. 

 
g. Špecifické požiadavky na priestory odboru riadenia kybernetickej a informačnej 

bezpečnosti/SKB (okrem vyššie uvedených): 
 osadenie bezpečnostných dverí vo všetkých priestoroch, 
 bezpečnostné sklá v okenných otvoroch alt. Bezpečnostná fólia na sklá okenných 

otvorov, 
 oceľová bezpečnostná skriňa – na archiváciu kritickej infraštruktúry. 

h. Špecifické požiadavky na priestory oddelenia informačných technológií (okrem vyššie 
uvedených): 
 okrem pracovných miest – 4 inštalačné miesta v pridelených kanceláriách, 
 umiestnenie hlavnej serverovne MIRRI SR v tesnej blízkosti, 
 samostatný prístup na oddelenie cez čipovú kartu, 
 otváranie dverí na oddelenie cez kontrolný bezpečnostný systém, 
 monitorovanie hlavnej serverovne zabezpečené kamerovým systémom napojeným na 

samostatný okruh slúžiaci výhradne pre potreby OIT. 
 

i. Špecifické požiadavky na priestory oddelenia bezpečnosti (okrem vyššie uvedených) 
 Utajované skutočnosti: chránený priestor - kancelária a nahliadacia miestnosť – 

priestory a vybavenie podliehajú podmienkam vyplývajúcich z projektu NBÚ 
a obsahujú: 

o vytváranie utajovaných písomností, archivácia, PC zostavy - certifikát NBÚ, 
o certifikovaný trezor NBÚ, 
o bezpečnostné dvere, 
o elektromechanické zámkové zariadenia a systémy na kontrolu vstupov do 

objektov a systémy slúžiace na elektronické preukazovanie oprávnenosti a 
totožnosti osôb - certifikát NBÚ, 

o zariadenia poplachových systémov slúžiace na zisťovanie a vyhodnocovanie 
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neoprávneného vstupu do objektu - certifikát NBÚ, 
o kamerová zostava v rámci uzatvoreného televízneho okruhu - nie je 

podmienkou, 
o zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie - certifikát NBÚ, 
o zariadenia na detekciu látok - certifikát NBÚ, 
o zariadenia na fyzické ničenie nosičov informácií - certifikát NBÚ, 
o zariadenia proti pasívnemu a aktívnemu odpočúvaniu utajovaných skutočností 

- certifikát NBÚ, 
o iné technické prostriedky slúžiace na zabezpečenie objektu - bezpečnostná 

zárubňa, protipožiarne dvere, bezpečnostný zámok - certifikát NBÚ, 
o okná nepriehľadné, nerozbitné, 
o Bezpečnostná kamera - vstup do miestností. 

 Utajované skutočnosti: prevádzková kancelária 
o certifikovaný trezor, 
o bezpečnostné skrine,  uzamykacie, 
o zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie, 
o zariadenia proti pasívnemu a aktívnemu odpočúvaniu utajovaných 

skutočností, 
o iné technické prostriedky slúžiace na zabezpečenie objektu - bezpečnostná 

zárubňa, protipožiarne dvere, bezpečnostný zámok, 
o okná nepriehľadné, nerozbitné. 

 Krízové riadenie 
 GDPR 
 Civilná obrana 
 Hospodárska mobilizácia 

o iné technické prostriedky slúžiace na zabezpečenie objektu - bezpečnostná 
zárubňa, protipožiarne dvere, bezpečnostný zámok, 

o okná nerozbitné, 
o školiaca miestnosť, 
o bezpečnostné skrine, uzamykacie. 

 
j. Špecifické požiadavky na priestory NASES (okrem vyššie uvedených) 

 Požadované priestory pre výkon činností bezpečnostných zamestnancov (“BZ”) NASES: 
o Chránený priestor triedy II, kategórie Tajné, v súlade s vyhláškou NBÚ SR č. 

336/2004 Z.z. prevzatý od dodávateľa so schválenou bezpečnostnou 
dokumentáciou a režimovými opatreniami podľa § 10 a § 11 vyhlášky NBÚ č. 
336/2004 

o - Miestnosť o rozmere asi 30m2 pre dvoch BZ zabezpečená podľa bodu 5., 
Chránený priestor triedy II, kategórie Tajné, v súlade s vyhláškou NBÚ SR č. 
336/2004 Z.z. prevzatý od dodávateľa so schválenou bezpečnostnou 
dokumentáciou a režimovými opatreniami podľa § 10 a § 11 vyhlášky NBÚ č. 
336/2004, 

§ 5., vyhlášky 336/2004 Z.z.,- Pre výkon Administratívnej, Personálnej 
a Fyzickej a objektovej bezpečnosti, 

o , 
- Miestnosť o rozmere asi 30m2 pre jedného BZ zabezpečená podľa bodu 5., § 
5., vyhlášky 336/2004 Z.z. a spĺňajúca požiadavky na prevádzku technických 
prostriedkov určených na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie, ochranu 
a archivovanie utajovaných skutočností stupňov utajenia Dôverné v súlade s 
vyhláškou NBÚ č. 339/2004 Z.z.; 
 - Pre výkon Bezpečnosti technických prostriedkov a šifrovej ochrany 

 Požadované priestory pre výkon činností Security Operation Center(GOV CERT SK) 
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NASES: 
o Chránený priestor triedy II, kategórie Dôverné, v súlade s vyhláškou NBÚ SR č. 

336/2004 Z.z. prevzatý od dodávateľa so schválenou bezpečnostnou 
dokumentáciou a režimovými opatreniami podľa § 10 a § 11 vyhlášky NBÚ č. 
336/200 
- Miestnosti o celkovej rozmere asi 320m2 a zabezpečená podľa bodu 5., § 5., 
vyhlášky 336/2004 Z.z., 

 Priestory Certifikačnej autority (CA)/SNCA: 
o každá kancelária musí mať z dôvodu umiestnenia citlivých informácií 

obmedzený prístup iba pre konkrétne osoby na čipovú kartu, 
o vstup do priestorov CA/SNCA musí byť monitorovaný kamerovým systémom 

so záznamom, 
o každá miestnosť musí byť vybavená tak, aby umožňovala zatemnenie 

priestorov 
 Priestory Registračnej autority (RA)/SNCA 

o Recepcia s miestom pre čakajúcich klientov (minimálna plocha 25m²) 
o Spisovňa (minimálna plocha 25m²) nachádzajúcu sa v bezprostrednej blízkosti 

recepcie 
o Tri klientske centrá (minimálna plocha 30m²/klientske centrum) – jedno 

klientske centrum zahŕňa dve pracoviská operátorov, ktoré musia byť 
oddelené priečkou z dôvodu eliminácie rušivých faktorov a ochrany osobných 
údajov klientov (GDPR)   

o všetky priestory RA musia byť dostupné verejnosti z dôvodu prijímania a 
vybavovania klientov, 

o každá kancelária musí mať z dôvodu umiestnenia citlivých informácií 
obmedzený prístup iba pre konkrétne osoby na čipovú kartu, 

o vstup do priestorov RA/SNCA musí byť monitorovaný kamerovým systémom 
so záznamom, 

o každá miestnosť musí byť vybavená tak, aby umožňovala zatemnenie 
priestorov 

 

3.2.2.  Potreba parkovacích stojísk 

Počet parkovacích miest, ktorý bol podľa požiadaviek  a súčasného počtu prenajatých 

parkovacích státi (vrátane parkovacích státí služobných vozidiel a parkovacích miest pre 

návštevy MIRRI SR) vyčíslený na 244. 

Odôvodnenie požiadavky počtu parkovacích miest: 

1. Súčasne platná legislatíva, o ktorú sme sa pri nastavovaní optimálneho počtu 

parkovacích stojísk opreli, je norma STN 73 6110 Projektovanie miestnych 

komunikácií. Zmena 1 z roku 2011, Tabuľka 20 – Základné ukazovatele pri návrhu 

odstavných plôch a parkovacích stojísk. 

Norma odporúča, aby pri administratívnych budovách a verejných inštitúciách boli 
vyčlenené: 
Na počet 4 zamestnancov 100 % dlhodobých státí  270 

Na počet 25 m2 návštevy z čistej administratívnej plochy 

                 s využitím striedania vozidiel na stojisku  
     4 x za pracovnú zmenu (počet:4)    68 ____________ 

podľa počtu zamestnancov 1083 by malo byť       338  park. stojísk 
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2. Môžeme brať do úvahy že normy neboli dlhšiu dobu aktualizované a nekopírujú 
trendy novodobých požiadaviek na šetrenie životného prostredia a alternatívne 
spôsoby dopravy v rámci Bratislavy. 
Ak by bolo však poskytované parkovacie miesto len zamestnancom v riadiacich 
pozíciách bolo by to 171 parkovacích miest + min 30 parkovacích miest pre služobné 
vozidlá + parkovacie miesta pre návštevy a parkovacie miesta klientov – klientskych 
centier MIRRI SR a NASES sme minimálne na čísle ktoré sme uviedli ako požiadavku - 
244. 

 
3. Pri predchádzajúcich zákazkách na nájom priestorov bola zadaná požiadavka na 

každých 75 m2 administratívnej plochy 1 parkovacie miesto, čo je  v prípade 
spoločného nájmu 213 – 320 parkovacích miest. 

 
Z uvedeného vyplýva že počet parkovacích miest je opodstatnený  a v budúcnosti v prípade 
potencionálneho rozširovania kapacít MIRRI SR, budeme musieť počítať  s možnosťou 
navýšenia aj parkovacích kapacít. 

 

 

3.3 Projekcia budúceho počtu zamestnancov a zaradenie do organizačnej štruktúry    

Podkladom pre výpočet  predpokladaného počtu zamestnancov MIRRI SR, je aktuálna 

schválená  systemizácia pracovných  miest viď Príloha č. 1  a organizačná štruktúra MIRRI SR 

viď Príloha č. 2. 

Z aktuálnej verzie systemizácie pracovných miest MIRRI SR vyplývajú údaje uvedené 

v Tabuľke č.2 

Tabuľka č. 2 

 

 

4. Výber možných alternatív 
4.1. Opis alternatív 

 
A „nulový stav“ alternatíva – alternatíva „nulový stav“ je určená existujúcim stavom 

využívania priestorov v budovách opísaných v bode 2.1. Opis existujúceho stavu  

a zhrnutých v Tabuľke č.1, Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 1. 

Z vyššie uvedeného vyplýva že alternatíva počíta s nasledovnými dátami: 

počet zamestnacov 

MIRRI SR
počet kancelárií

Ministerka 1 1

GT 1 1

ŠT 2,00 2,00

GR 24,00 24,00

Riaditeľ 67,00 67,00

Vedúci 76,00 76,00

Ostatní 912,00 383,00

spolu 1083 554
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- 1083 zamestnancov MIRRI SR umiestnených v priestoroch z rozlohou: 

- umiestnených v priestoroch z rozlohou 18.756,44 m2 

- s prislúchajúcimi parkovacími miestami v počte 244 parkovacích miest 

- s celkovými mesačnými nákladmi na nájom 374.856,10 eur bez DPH 

- s celkovými ročnými nákladmi na nájom 4.498.273,21 eur bez DPH 

- s celkovými ročnými nákladmi na PHM služobných vozidiel 18.241,20 eur bez 

DPH 

- s celkovými ročnými nákladmi na zabezpečenie taxi služieb 20.942,16 eur bez 

DPH 

B alternatíva „Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR“ s požadovanou kapacitou 

administratívnych plôch a zamestnancov vyplývajúcou z existujúceho stavu resp. 

„nulového stavu“ a s ohľadom na požiadavky , ktoré sú bližšie špecifikované v bode 3. 

2. Opis potreby MIRRI SR na spoločné priestory. 

K rozpracovaniu a analýze alternatívy B sme použili dáta, ktoré vzišli  z dokumentu 

s názvom "Zabezpečenie ponúk a poradenstva vo veci prenájmu priestorov pre 

zamestnancov MIRRI SR", ktorý bol predmetom zmluvy o dielo č. 913/2020 

uzatvorenej medzi spoločnosťou GRAHAMS a Ministerstvom investícii, regionálneho 

rozvoja a informatizácie, ako výsledok zadávania zákazky, ktorú realizoval 

objednávateľ postupom podľa § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ako jeden z výstupov diela bol výber administratívnych priestorov resp. budov 

v niektorých prípadoch aj komplexu budov, ktoré sú v súčasnosti na realitnom trhu 

v oblasti prenájmu administratívnych priestorov k dispozícií a zároveň spĺňajú 

požiadavky, ktoré boli zadané zo strany MIRRI SR ako zadávateľa v čase zadávania 

zákazky. 

Súčasťou dokumentu sú aj analýzy a porovnania nákladov na nájom súčasných 

priestorov a nákladov na prenájom potencionálnych priestorov na prenájom vo 

vybraných budovách. 

Výsledok týchto vyhodnotení, kde jednoznačne vyšiel nájom priestorov v 1 budove 

resp. komplexe budov oproti existujúcemu stavu nájmov v rôznych budovách 

v rámci Bratislavy výrazne výhodnejší, bol zásadný pre naše rozhodnutie ísť cestou 

zjednoteného nájmu. 

Konkrétne dáta ktoré sme použili a podrobnejšie rozpísali v bode 4.2. Finančné 

porovnanie sa týkali najmä jednotkových cien (bez DPH)  za prenájom 

administratívnych priestorov, obchodných priestorov, skladových priestorov, 

priestorov pre zasadacie miestnosti a jednotkových cien (bez DPH)   za parkovacie 

státia uvedených v tabuľke v Prílohe č. 5 

Alternatíva B - Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR zo sebou prináša aj iné typy 

nákladov, ktoré sme vyčíslili a uviedli v bode 4.2 Porovnanie alternatív v Tabuľke č. 3 

Sumár nákladov k alternatíve B „„Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR“. 

Ide o náklady spojené so sťahovaním priestorov s jednotlivých budov organizačných 

útvarov MIRRI SR. 
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Bude potrebné počítať s nákladmi na zabezpečenie interiérového vybavenia – 

nábytku do zjednotených priestorov, keďže ku dnešnému dňu má MIRRI SR 

zaregistrovaných v majetku len cca 15 % nábytku z celkového požadovaného 

množstva interiérového vybavenia.  

K zvýšeným nákladom na zabezpečenia interiérového vybavenia nábytkom chceme 

poznamenať, že jednorazový náklad na obstaranie kancelárskeho nábytku sa prejaví v 

znížení bežných prevádzkových nákladov v nasledujúcom období, keďže v súčasnosti 

je súčasťou úhrady nájmu aj aj nájom nábytku. 

Nevyhnutné budú aj náklady na technologické vybavenie po stránke sieťovej 

infraštruktúry a zapojenia siete k celkovému fungovaniu prevádzky MIRRI SR. 

K zvýšeným nákladom na zabezpečenia technologického vybavenia chceme 

poznamenať, že jednorazový náklad na obstaranie technologického vybavenia - 

predovšetkým sieťovej IT techniky bude zabezpečená obnova v súčasnosti 

nedostatočnej a chybovej sieťovej infraštruktúry a zároveň dôjde k presunu kapacít IT 

infraštruktúry, ktorú v súčasnosti MIRRI SR využíva ešte od delimitujúcich rezortov – 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Úradu vlády SR. MIRRI SR je 

povinné vlastnú It infraštruktúru zabezpečiť vo vlastnej réžii v zmysle príslušných 

delimitačných protokolov s delimitujúcimi rezortami. Tieto výdavky považujeme za 

nutné bez ohľadu na alternatívu riešenia.   

  

C Výstavba novej budovy  

Tento variant sme rozpracovali do úrovne posúdenia časovej úrovne naplnenia 

cieľov: 

I. V prvom kroku sme skontrolovali dostupnosť voľných pozemkov vedených v 

registri prebytočného majetku štátu. Tam sa nepodarilo nájsť vhodný 

pozemok. Pri zbežnom prieskumu trhu na verejne dostupných portáloch sme 

tiež nenašli vhodný pozemok.  

II. V druhom kroku sme v priebehu mesiaca november a december 2020 v mene 

MIRRI SR oslovili verejné inštitúcie a organizácie so „Žiadosťou o informáciu k 

voľným kapacitám nehnuteľností“ viď Príloha č. 6 kde sme žiadali 

o spoluprácu a informácie k voľným  kapacitám nehnuteľností vo vlastníctve 

alebo v správe štátu podľa požiadaviek a potrieb MIRRI SR a to konkrétne: 

a. Magistrát Hlavného mesta SR Bratislava 

b. Rozhlas a televízia SR 

c. Ministerstvo vnútra SR 

d. Výskumný ústav vodného hospodárstva SR 

e. Slovenská akadémia vied 

Na vyššie uvedené žiadosti sme dostali  odpovede v prípade Magistrátu, RTVS 

a VÚVH v zmysle že: 

„nedisponujú požadovanými voľnými kapacitami nehnuteľností“. 

 

Výnimkami boli odpovede (viď Príloha č. 7 a Príloha č. 8): 

1. Ministerstva vnútra SR, kde nám boli ponúknuté pozemky s existujúcim školským 

zariadením na ulici Na pántoch č. 7, 831 06 Bratislava, bývalá škola - súbor 
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stavieb a pozemkov (ďalej len „nehnuteľný majetok štátu“). Predmetný 

nehnuteľný majetok štátu je vedený katastrálnym odborom Okresného úradu 

Bratislava v katastrálnom území Rača. 

Tieto nehnuteľnosti však nespĺňajú jednu zo základných požiadaviek MIRRI SR 

a to - lokalita plánovaného budúceho sídla MIRRI SR čo je širšie centrum mesta 

Bratislava. 

2. Slovenskej akadémie vied, že ako správca majetku štátu disponuje komplexom 

budov a pozemkov na Vlárskej ulici č. 5-7 v k. ú. Vinohrady. Po preštudovaní 

podkladov, ktoré boli súčasťou odpovede SAV (projektová dokumentácia 

existujúceho komplexu budov a znalecký posudok) sme vyhodnotili túto ponuku 

ako nevyhovujúcu a to z hľadiska: 

- Priestorového – ponúkaný komplex má v súčasnosti využiteľnú plochu priestorov 

13.435,47 m2 

- Časového – komplex budov by musel prejsť kompletnou rekonštrukciou, keďže 

v súčasnosti je v pôvodnom technickom stave a od začiatku užívania budovy r. 

1970 bol len minimálne upravovaný a od roku 2015 nevyužívaný. 

Odhadovaný čas rekonštrukcie je cca spolu s projektovou prípravou a inými 

legislatívnymi krokmi ( VO, povolenia, schvaľovacie procesy...) cca 5 roky. 

Za MIRRI SR však nevylučujeme, že sa možnosťou rekonštrukcie a nadstavby, čo 

by po statickom zhodnotení teoreticky konštrukčný systém budov na Vlárskej 

umožňoval, že sa budeme v budúcnosti touto možnosťou zaoberať ako 

alternatívou D. 

D Rekonštrukcia existujúcej budovy – alt dostavba, prístavba a nadstavba 

Na základe vykonanej analýzy opísanej pri alternatíve C, môžeme konštatovať, že 

budova s požadovanými parametrami sa nenachádza v registri prebytočného majetku 

štátu.  

 

4.2. Finančné porovnanie alternatív 

Z bodu 4.1. Opis alternatív je zrejmé, že predmetom porovnávania ekonomických dát 

budú alternatívy A čo je „nulový stav“ resp. existujúci stav a alternatívy B čo je 

zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR do jednej budovy resp. komplexu budov.  

Alternatívy C čo je výstavba novej budovy a alternatíva D čo je rekonštrukcia 

existujúcej budovy zaradenej do registra prebytočného majetku štátu sú z hľadiska 

absencie ekonomických dát nevyhodnotiteľné. 

Pri porovnávaní dát alternatívy A „nulový stav“ (uvedených v Prílohe č.1, Prílohe č. 2 

a v Tabuľke č.1) a alternatívy B zjednotený nájom priestorov MIRRI SR (zhrnutý do 

Tabuľky č. 4 a do Prílohy č.5) sme si vytvorili základnú bázu informácií, z ktorej sme 

vychádzali, porovnávali a na záver vyhodnocovali. 

 

Ide o porovnanie celkových ročných, 7 ročných a 10 ročných nákladov 

vychádzajúcich z jednotkových cien – €/m2 bez DPH na prenájom administratívny 

priestorov ( vrátane skladových priestorov, obchodných priestorov, priestorov 

zasadacích miestností), prenájmu parkovacích miest €/ks bez DPH spolu 
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s prevádzkovými a investičnými nákladmi, ktoré majú vplyv na celkové náklady pri 

oboch alternatívach : 

 

- pri počte zamestnancov 1083  

- pri ploche administratívnych priestorov 18.756,44 m2  

- pri počte 244 parkovacích miest pri  

 

 

4.2.1 Celkový sumár nákladov na alternatívu A „nulový stav“ resp. existujúci 

súčasný stav na základe vyššie uvedených dát je zobrazený v Tabuľke č. 1 vo 

verziách na 7 ročné nájomné obdobie a 10 ročné nájomné obdobie.  

 

Stručné textové zhrnutie Tabuľky č. 1: 

Celkové ročné náklady bez DPH na alternatívu A „nulový stav“................................4.537.456,57,- € 

Celkové náklady bez DPH na obdobie 7 rokov na alternatívu A „nulový stav“........31.762.195,99,- € 

Celkové náklady bez DPH na obdobie 10 rokov na alternatívu A „nulový stav“......45.374.566,00,- € 

 

Jednotlivé náklady k alternatíve A „nulový stav“ sú uvedené v Tabuľke č. 3 

o  samotný nájom priestorov a parkovacích státí 

o náklady na PHM služobných vozidiel 

o náklady na taxi služby  

 

Tabuľka č. 3 

Detail nákladov alternatívy A „nulový stav“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ nákladu Zdroj
Suma bez DPH

Prenájom administratívnych 

priestorov  a prenájom 

parkovacích miest 

tabuľka z Prílohy č.2

4 498 273

Náklady na PHM spojené s 

využívaním služobných 

vozidiel medzi budovami  - 

organizačnými útvarmi  MIRRI 

SR

náklady boli vyčíslené oddelením 

autodopravy MIRRI SR na základe sum 

z faktúr za rok 2020

20 942

Náklady spojené s využívaním 

taxi služieb pri logistike 

zamestnancov, ktorých 

pracovná náplň a pracovná 

pozícia si vyžaduje externú 

komunikáciu, stratávanie sa s 

ostatnými zložkami MIRRI SR a 

taktiež aj extrenými 

organizáciami k potrebnej 

spolupráci.

náklady boli vyčíslené oddelením 

autodopravy MIRRI SR na základe súm 

z faktúr za rok 2020

18 241

4 537 456spolu
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4.2.2 Celkový sumár nákladov na alternatívu B „zjednoteného prenájmu 

priestorov“ na základe dát uvedených v bode 4.2. je zobrazený v Tabuľke č. 4 

vybranej budovy z najnižším ponúkaným nájmom za administratívne priestory 

a parkovacie státia z Prílohy č. 5 - budova Tower 115 + iné náklady taktiež 

uvedené v Tabuľke č. 4 a rozpísané v Tabuľke č. 5 - detail nákladov alternatívy 

B. Taktiež vo verziách na 7 ročné nájomné obdobie a 10 ročné nájomné 

obdobie.  
 

Tabuľka č. 4 

Sumár nákladov alternatívy B „Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručné textové zhrnutie Tabuľky č. 4: 

Celkové náklady bez DPH na obdobie 7 rokov na alternatívu B...............................27.464.089,- € 

Celkové náklady bez DPH na obdobie 10 rokov na alternatívu B.............................38.218.698,- € 

 

Jednotlivé náklady k alternatíve B „zjednoteného prenájmu priestorov“ sú 

uvedené v Tabuľke č. 5 

o samotný nájom priestorov a parkovacích státí 

o náklady na sťahovanie 

o náklady na technologické vybavenie budovy ministerstva 

o náklady na interiérové vybavenie - nábytok 

 

 

 

Alternatív B „Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR“ - budova TOWER 115, Pribinovej ulici, pre 1083 zamestnancov, 

Rok

Prenájom 

administratívnych 

priestorov  a prenájom 

parkovacích miest rok/ € 

bez DPH

Náklady spojené so 

sťahovaním do 

spoločných 

priestorov

Náklady spojené s 

technologickým vybavením 

budovy po stránke sieťovej 

infraštruktúry a zapojenia 

siete

Naklady spojené s 

obstaraním 

inetriérového 

vybavenia

Spolu € bez 

DPH

2022 3 584 870 120 000 650 000 1 600 000 5 954 870

2023 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2024 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2025 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2026 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2027 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2028 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2029 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2030 3 584 870 0 0 0 3 584 870

2031 3 584 870 0 0 0 3 584 870

Spolu za 

7 rokov 25 094 089 120 000 650 000 1 600 000 27 464 089

NPV 21 516 585 € 115 385 € 625 000 € 1 538 462 € 23 795 431 €

Spolu za 

10 rokov 35 848 698 120 000 650 000 1 600 000 38 218 698

NPV 21 516 585 € 115 385 € 625 000 € 1 538 462 € 23 795 431 €

Náklady (eur s DPH ak sa aplikuje)
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Tabuľka č. 5 

Detail nákladov alternatívy B „Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ nákladu Zdroj
Suma bez DPH

Prenájom administratívnych 

priestorov  a prenájom 

parkovacích miest 

tabuľka z Prílohy č.5

3 584 870

Náklady spojené so sťahovaním 

do zjednoteného prenájmu 

priestorov

predbežná ponuka na sťahovanie 1083 

zamestnancov - komplet sťahovanie - 

110 000€ - 130 000€, v cene je zahrnuté - 

sťahovanie, doprava, baliaci materiál, 

predpokladaný počet áut do 7,5 t - 100 x 

naloženie a vyloženie, predpokladaný 

čas sťahovanie 20 - 30 dní, suma na 

sťahovanie priestorov vychádzala z už 

zrealizovaných zákaziek na sťahovanie 

pre potreby MIRRI SR zrealizované 

oddelením hospodárskej správy a z 

cenovej ponuky na služby sťahovanie

120 000

Náklady spojené s 

technologickým vybavením 

budovy po stránke sieťovej 

infraštruktúry a zapojenia siete

2x hlavný sieťový prepínač – 50.000 €

35x sieťové rozbočovače – 250.000 €

1x serverový cluster pre potreby 1100 

zamestnancov (5x server) – 280.000 € 

informáciu k sume za technologické 

vybavenie spracovalo OIT MIRRI SR na 

záklde požiadavirk potreby na 

zabezpečenie sieťového pripojenia

Príslušenstvo a kabeláž – 35.000 € 650 000

Naklady spojené s obstaraním 

inetriérového vybavenia

odhad sumy za interiérové vybavenie do 

zjednoteného prenájmu priestorov  sme 

vychádzali z už zrealizovaných zákaziek 

na obstaranie nábytku pre potrebu 

MIRRI SR zrealizované oddelením 

hospodárskej správy 1 600 000

5 954 870spolu
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4.3. Zhrnutie alternatív 

Výsledkom finančného porovnania celkových nákladov na realizáciu alternatívy A ! nulový 

stav resp. existujúci súčasný stav a alternatívy B „Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR“ je 

suma ušetrených celkových nákladov na 7 ročné obdobie a 10 ročné obdobie viď Tabuľka č.6 

Tabuľka č. 6 

Porovnanie celkových nákladov alternatívy A a alternatívy B  

 

Stručné textové zhrnutie Tabuľky č. 6: 

Ušetrené celkové náklady bez DPH na obdobie 7 rokov pri zrealizovaní alternatívy B .....4.298.107,- € 

Ušetrené celkové náklady bez DPH na obdobie 10 rokov pri zrealizovaní alternatívy B....7.155.868,- € 

 

 

 

Rok

Súčasný (nulový) 

stav
Alternatíva B 7 rokov 10 rokov 7 rokov 10 rokov

2022 4 537 457 5 954 870

2023 4 537 457 3 584 870

2024 4 537 457 3 584 870

2025 4 537 457 3 584 870

2026 4 537 457 3 584 870

2027 4 537 457 3 584 870

2028 4 537 457 3 584 870

2026 4 537 457 3 584 870

2027 4 537 457 3 584 870

2028 4 537 457 3 584 870

Spolu (nižšie je 

výhodnejšie) za 7 

rokov 31 762 196 27 464 089

Súčasná hodnota 

budúcich nákladov 

(nižšie je 

výhodnejšie) 20 199 950,48 € 18 238 049,58 €

Spolu (nižšie je 

výhodnejšie) za 10 

rokov 45 374 566 38 218 698

Súčasná hodnota 

budúcich nákladov 

(nižšie je 

výhodnejšie) 27 234 062,40 € 23 795 430,68 €

Ušetrené za 7 rokov 4 298 107,39 €

Ušetrené za 10 rokov 7 155 867,70 €

Výdavky Súčasný (nulový) stav Alernatíva B

31 762 196

45 374 566

27 464 089

38 218 698
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5. Harmonogram realizácie projektu 

Pre dosiahnutie cieľa uvedeného v bode 1. Ciele projektu, dosiahnutie plnenia merateľných 

ukazovateľov a dodržanie nami určeného termínu ku ktorému bude zrealizované postupné 

ukončovanie existujúcich nájomných zmlúv (harmonogram ukončovania existujúcich nájomných 

zmlúv viď Príloha č.9 ) sú potrebné nasledovné kroky: 

- Vyhotovenie a postúpenie projektového zámeru  vo forme Štúdie realizovateľnosti na Útvar 

hodnoty za peniaze na posúdenie v  zmysle uznesenia vlády č. 649/2020 k návrhu rozpočtu 

verejnej správy na roky 2021 až 2023 do konca mesiaca február 2021. 

- Na získanie možnosti optimálneho ekonomického nájmu priestorov, bude potrebné z dôvodu 

čiastočnej  refundácie prostriedkov na nájom priestorov zo zdrojov EÚ realizovať overenie 

hospodárnosti k zákazke „Zjednotenia prenájmu budov – sídla MIRRI SR“. 

o K uvedenému kroku budú spracované podklady k vyhláseniu výzvy na overenie 

hospodárnosti. 

- Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk k zákazke overenia hospodárnosti „Zjednotenia 

prenájmu budov – sídla MIRRI SR“ bude realizované v marci s primeranou lehotou  na 

predkladanie ponúk. 

- Do konca mája bude ukončené vyhodnotenie predložených ponúk a uzavretá zmluva 

s úspešným uchádzačom. 

- Následne bude prebiehať pasportizácia priestorov vybranej budovy na potreby MIRRI SR, 

pričom z tejto fázy bude zrejmá potreba (množstvo, typ a úroveň spracovania) interiérového 

vybavenia a technologického vybavenia priestorov v zjednotenom prenájme priestorov sídla 

MIRRI SR. 

- Súbežne, po vyhlásení výzvy na overenie hospodárnosti k zákazke „Zjednotenie prenájmu 

priestorov MIRRI SR, budú postupne prebiehať rokovania k ukončovanie, prípadne 

predlžovaniu existujúcich zmlúv podľa Prílohy č. 9 – Harmonogram ukončovania existujúcich 

nájomných zmlúv. 

- V období po schválení návrhu dispozičného riešenia „víťaznej“ budovy ako sídla MIRRI SR 

budú prebiehať zo strany prenajímateľa  stavebné a iné úpravy podľa potreby a požiadaviek 

MIRRI SR t. j. cca od mája 2021 do mája 2022. 

- Podľa rozpracovanosti a stavebnej pripravenosti bude prebiehať postupné sťahovanie 

jednotlivých organizačných útvarov MIRRI SR, kde odhadovaný termín je od mája 2022 + 4 

mesiace. 
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6. Kľúčové riziká projektu 

Prehľad/ register rizík: 

1. Stanovenie nižšieho než potrebného rozsahu počtu kancelárii  a požiadaviek na m2 pre 

zamestnancov MIRRI SR a NASES. 

2. Stanovenie väčšieho než potrebného počtu kancelárii požiadaviek na m2 pre zamestnancov 

MIRRI SR a NASES. 

3. Dynamika vývoja počtu zamestnancov a NASES a nemožnosť rýchlejšie reakcie na aktuálne 

potreby. 

4. Politické rozhodnutie o zmene poslania a organizačného zabezpečenia MIRRI SR a NASES. 

5. Nedostatočné administratívne priestory v požadovanom rozsahu v centre Bratislavy.  

6. Časový nesúlad medzi potrebami na počet kancelárii, m2 a počtu parkovacích miest a 

počtami zamestnancov. 

7. Nárast ceny prenájmu. 

8. Nedostatočné technické možnosti voči potrebám a požiadavkám MIRRI a NASES. 

9. Veľmi presne definované nároky na podobu kancelárskych priestorov môže priniesť iba 

obmedzenú ponuku vhodných priestorov. 

10. Kombinácia viacerých technických požiadaviek na jeden kancelársky priestor môže znamenať 

obmedzenie ponuky a možnosti výberu. 

11. Neskoršie ukončenie dostavby nových kancelárskych priestorov voči prieskumu trhu 

12. Časové zdržanie pri preberaní prenajatých priestorov. 

13. Časový nesúlad doby ukončovania pôvodných nájmov s možnosťou prenajatia nových 

priestorov. 

14. Časový nesúlad so zabezpečením sťahovania zamestnancov a prístupnosti nových priestorov. 

15. Požiadavka prenajímateľa na platby za celý priestor naraz aj keď nebude využívaný z dôvodu 

postupného sťahovania. 

16. Nízka alebo žiadna flexibilita rozsahu prenájmu, platenie za nevyužívaný priestor. 
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PRÍLOHY 

Príloha 1  Platnosť nájomných zmlúv existujúcich prenajatých priestorov všetkých 

organizačných útvarov MIIRI SR, spolu s počtom zamestnancov, plochou existujúcich 

administratívnych priestorov a počtom súčasných parkovacích miest 

Príloha 2 Náklady na samotný prenájom administratívnych priestorov, čiastočné prenájmy 

nábytku a parkovacích státí  vrátane prevádzkových nákladov 

Príloha 3 Aktuálna systemizácia pracovných  miest MIRRI SR 

Príloha 4 Organizačná štruktúra MIRRI SR 

Príloha 5 Náklady spojené s alternatívou B „Zjednotenie prenájmu priestorov MIRRI SR“ 

Príloha 6 Príklad žiadosti o informáciu k voľným kapacitám nehnuteľností posielaný na 

inštitúcie verejnej a štátnej správy k alternatíve C „Výstavba novej budovy“ 

a alternatíve D „Rekonštrukcia existujúcej budovy“ 

Príloha 7 Odpoveď z Ministerstva vnútra SR ku žiadosti o informáciu k voľným kapacitám 

nehnuteľností  

Príloha 8 Odpoveď zo Slovenskej akadémie vied ku žiadosti o informáciu k voľným kapacitám 

nehnuteľností  

Príloha 9 Harmonogram ukončovania existujúcich nájomných zmlúv na budovy v pôsobnosti 

MIRRI SR  

Príloha 10 Harmonogram projektu 

 

 

 

 

 

 

 


