1.stretnutie Materské a komunitné centrum – miesto stretnutie
generácií (MKC-MSG)
Dátum: 12.9.2012, MÚ Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava
Prítomní: Mgr. Art. René Kosman, Ing. Robert Sedláčko, Ing. Dáša Effenbergerová, p. Eva Kováčová,
Mgr. Pavel Šimove (poverený petičným výborom pre styk s orgánmi verejnej správy za petíciu)
Stretnutie sa týkalo prezentácie projektu MKC-MSG a zodpovedania otázok občanov. Tie sa vynorili
jednak po stretnutí s občanmi 12.8.2012, jednak z dôvodu neprítomnosti mnohých podpisovateľov a
podporovateľov petície:
PETÍCIA MATIEK a OTCOV, STARÝCH RODIČOV a OBČANOV- PODPOROVATEĽOV

ZA MATERSKÉ A KOMUNITNÉ CENTRUM – MIESTO STRETNUTIA
GENERÁCIÍ
V BÝVALOM OSVETOVOM STREDISKU OVRUČSKÁ

v dovolenkovom období na spomenutom stretnutí 12.8. 2012.
Čo bude obsahovať budúce centrum MKC-MSG:
Multifunkčnosť podľa potrieb občanov, zmeny využitia počas dňa.
2 kancelárie: kancelária správcu + kancelária pre sociálne služby, poradenstvo o správnej výžive,
sociálne poradenstvo, právne rady pre občanov atď. (dve modré miestnosti v schéme projektu).
Normy STN – hygiena: podľa nich v objekte projektované: 3m2 na hranie jedného dieťaťa, 1.5m2 na
dospelého.
Celkový projektovaný priestor pre max. 39 detí naraz alebo 79 osôb kombinovane deti s dospelými,
Počet WC v objekte je kapacitne v súlade s normami prispôsobený na tento počet.
Vstupná spojná chodba – rozmery rešpektujú kapacitu zhromažďovacieho priestoru, napr. 2 akcie
skončené naraz alebo rozptyl prítomných do ostaných troch miestností.
Tretia časť (najmenšia žltá v schéme): kuchynská linka, voda, ohrievanie fľašiek pre kojencov, kurzy
varenia, modelovanie pre deti, kreatívne aktivity, kde je potrebná voda.
MKC-MSG má byť čo najviac presvetlené, 500 lux norma na malé dieťa, znovu sa obnoví presklenie
spredu, ako bolo.
Vnútri: Prvý okruh - elektronické osvetlenie podľa potreby automaticky regulované v závislosti od
svetelných pomerov von. Druhý okruh - LED diódy, manuálne ovládané prítomnými, možnosť
vytváranie atmosféry na rôzne príležitosti zmenou farby osvetlenia (oslavy, čítačky)
Priestorová teplota regulovaná pomocou technológie rekuperácie, t.j. priebežná výmena vzduchu
bez otvorenia okien. Bude však aj možnosť otvoriť okná. Rekuperácia zabezpečí rozdiel oproti
vonkajšej teplote o cca. 7 stupňov tak , aby deti neochoreli z prípadného prievanu či vetrania.

Nebude tam klimatizácia, aby neboli deti z nej choré (častá príčina ochorení dýchacích ciest). Múry
tepelná 12 cm izolácia. Podobne strecha podľa tepelno-technických posudkov.
Priečelie bude mať centrálny vstup. Hore nad priečelím budú elektricky otvárateľné vrchné okná,
bývalý svetlík. Rekuperácia bude vymieňať automaticky vzduch v priebehu celého dňa.
Nosná priečka musí zostať v strede kvôli statike. Otvor medzi miestnosťami už tam je. V projekte je
navrhnuté celoplošné vodné podlahové vykurovanie. Podlaha bude krytá vinylom - príjemný pre
deti, keď chodia po zemi. Ľahko udržiavateľný a odolný, napr. pre fitnes cvičenia.
Celkový priestor: 253 m2
Približné rozmery multifunkčných miestností (žlté v schéme):
Najväčšia sála vpravo od vchodu 49m2
Menšia sála 45m2
Najmenšia miestnosť popísaná hore: 34 m2
Veľkosti zárubní sú všade prispôsobené pre handicapovaných. Imobilný vozíčkár môže
vojsť vozíčkom do WC, všade po stenách tam budú madlá.
V MKC – NSG budú alarmy, 4 kamery vonku a 4 kamery vnútri, v jednej sále po dohode možné, že
kamery snímajú deti a cez online prenos internetom možnosť vidieť dieťa z domu, avšak softvér
automaticky nerozpoznateľne rozmazáva tváre detí. Ak chcú dávať mamičky na diaľku pozor. Toto je
štandard v detských súkromných MŠ.
Doterajšie projekty architekta týkajúce sa detí a energetickej nenáročnosti budov:
Prvá administratívna pasívna budova RAKY centrum v Petržalke,
Detské Ihrisko Nová Doba – zonálne urobili, komunikácia tak, aby sa neprelínali.
Iné projekty – obytné a kancelárske budovy na požiadanie.
Zvažuje sa aj energetická časť s fotovoltaickými článkami.
1.októbra 2012 MÚ BA NAM predkladá celý projekt, v rámci neho sa žiada 250 000 EUR na
stavebné úpravy. Na vnútorné zariadenie nie sú zatiaľ zdroje, MÚ BA NM osloví po schválení projektu
firmy s pôsobnosťou v našej MČ, aby prispeli na vybavenie. Oslovovaním môžete prispieť aj Vy, avšak
až po schválení projektu. Ministerstvo pôdohospodárstva a reg. rozvoja má 100 pracovných dní na
rozhodnutie, či schváli projektové financovanie z programu OP BK.
V rámci integrovaných stratégií ISRMO bolo pôvodne na financovanie oprávnených 15 MČ, nakoniec
len 6 MČ, pri rokovaní primátora a MČ 14 mil. pre všetky MČ, 2,270 mil. pre BA NM + 700 000 EUR
doplatí naša MČ z vlastných zdrojov. Ministerstvo nemusí projekt schváliť v prípade nesplnenia
formálnych a obsahových kritérií. Je však veľká pravdepodobnosť, že všetko bude OK.
Po realizácii musí MČ BA NM spravovať, prevádzkovať a udržiavať objekt MKC-MSG 5 rokov
na účel, na ktorý dostane peniaze z EU.

Ráta sa s prebaľovacím pultom.
Pôvodne bolo z rozpočtu 150 000 EUR z rozpočtu MČ len na opravu.
Na objekte nie sú nijaké ťarchy ani bremená.
Realizácia MKC – MSG musí byť hotová do dvoch rokov od ukončenia výberového konania. Stavebná
realizácia potrvá asi 9 mesiacov.
Zapísal: Pavel Šimove, 12.9.2012,16-18:00 hod

