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1. Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e 

 

1. ZŠ Pankúchova  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Učme sa kvalitne, učme sa pre 

život“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého 

ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  PHSR 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 3 902,00 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

2. ZŠ Prokofievova  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Učíme sa moderne a kvalitne“, 

realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého 

ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  PHSR 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 5 645,19 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

3. ZŠ Tupolevova  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Modernizácia  technického 

vybavenia učební IKT, modernizácia technického vybavenia biologickej učebne, 

modernizácia technického vybavenia knižnice“, realizovaného v rámci Výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 

technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 

rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným  územným  

plánom hl. mesta SR Bratislava  a  PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 9 144,50 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

 

4. ZŠ Turnianska  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Zriadenie odborných učební 

v priestoroch prístavby školy“, realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického 

vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 

v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta 

SR Bratislava  a  PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 8 090,40 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

 

5. ZŠ Nobelovo námestie  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Vybavenie odborných učební 

v ZŠ, Nobelovo námestie č. 6“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných 

školách, ktorého ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta SR 

Bratislava  a  PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 2 070,50 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 
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6. ZŠ Holíčska  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Technikou k lepším možnostiam 

mladých“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, 

ktorého ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  

PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 10 000,00 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

7. ZŠ Lachova  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Jazyková učebňa“ realizovaného 

v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie 

a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným  

územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  PHSR Mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 543,00 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

 

8. ZŠ Černyševského  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Tvorivé vyučovanie“ 

realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého 

ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  PHSR 

Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
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c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 8 063,85 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

 

9. ZŠ Dudova  

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Znalosť jazykov rúca bariéry, 

otvára dvere a spája ľudí a Skúmame a objavujeme svet“ realizovaného v rámci 

Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie 

a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným  

územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  PHSR Mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 3 517,00 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

 

10. ZŠ Budatínska 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Jazyky – modernejšie 

a efektívnejšie“  realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových 

učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, 

ktorého ciele sú v súlade s platným  územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  

PHSR Mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 1 119,33 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 
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11. ZŠ Gessayova 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu  „Obstaranie odbornej učebne 

polytechnickej výchovy y obstaranie odbornej učebne chémie“  realizovaného 

v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie 

a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných 

učební rôzneho druhu v základných školách, ktorého ciele sú v súlade s platným  

územným  plánom hl. mesta SR Bratislava  a  PHSR Mestskej časti Bratislava-

Petržalka. 

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinamcovanie realizovaného projektu  

vo výške 4 128,50 €, čo predstavuje 5% spolufinancovanie v rámci celkových 

oprávnených výdavkov projektu 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2.  Dôvodová správa 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Riadiaci orgán 

pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP) vyhlásilo v decembri  2016 

Výzvu na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 

technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 

druhu v základných školách. Výzva bola vyhlásená v rámci Prioritnej osi 2 -  Ľahší prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových 

kompetencií žiakov základných škôl. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 

35 601 822 Eur (zdroj EÚ), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy 

samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych územných stratégií (ďalej len RIÚS), 

pričom pre Bratislavský samosprávny kraj je alokovaných 4 000 000 Eur.  

 

Proces poskytovania Nenávratného finančného príspevku  je dvojkolový, čo znamená, 

že sa v rámci prvého kola sa mestská časť Bratislava-Petržalka zapojila  do  Výzvy na 

predkladanie projektových zámerov. V rámci tejto výzvy mestská časť podala 11 

projektových zámerov v rámci týchto základných škôl, ktoré sú v zriaďovatelskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Petržalka: ZŠ Turnianska, ZŠ Tupolevova, ZŠ Pankúchova, ZŠ 

Prokofievova, ZŠ Nobelovo námestie, ZŠ Holíčska, ZŠ Lachova, ZŠ Černyševského, ZŠ 

Dudova, ZŠ Budatínska, ZŠ Gessayova. Po vydaní kladnej hodnotiacej správy  sa môžeme  

zúčastniť procesu  druhého kola a to zapojením sa do Výzvy na predkladanie Žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok (ďalej len ŽoNFP).  

 

Dňa 9.3.2017 mestská časť Bratislava-Petržalka podala v riadnom termíne  na 

Sprostredkovateľský a riadiaci orgán (SO/RO) 11 projektových zámerov pre 11 základných 

škôl. Momentálne na Sprostredkovateľskom a Riadiacom orgáne mesta Bratislava prebieha 

hodnotenie projektových zámerov a po splnení  podmienok určených vo výzve, vydá SO/RO 

vo vzťahu k projektovým zámerom hodnotiace správy.  

 

Termín na predkladanie Žiadostí o Nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je stanovený na 

15.5.2017.  Vzhľadom  k aktualizácii Príručky pre žiadateľa a z nej vyplývajúcich povinných 

príloh je ako jedna z povinných príloh k Žiadostiam o NFP  aj uznesenie miestneho  

zastupiteľstva k podaniu a spolufinancovaniu projektov. 

 

Projektami na „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských 

knižníc, odborných  učební rôzneho druhu v 11 základných školách mestskej časti Bratislava-

Petržalka plánuje  mestská časť zrealizovať nasledovné typy aktivít:  

 

 obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, 

vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,  

 obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových 

kompetencií žiakov,  

 obstaranie prírodovedných učební,  

 obstaranie polytechnických učební,  

 obstaranie IKT učební,  

 

Ďalšou z aktrivít projektu sú stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.  
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Cieľom projektov je teda vytvorenie podmienok na zabezpečenie kvalitného primárneho 

vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej 

dochádzky. Tento cieľ sa naplní realizáciou aktivít jednotlivých projektov zameraných na 

vytvorenie odborných učební, čím sa vytvoria predpoklady pre zabezpečenie prístupu ku 

kvalitnejším verejným službám v oblasti povinnej školskej dochádzky a výchovy. 

Špecifickým cieľom projektov je  podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a 

rekonštrukciu odborných učební podporujúcich výučbu  prírodovedných predmetov, výučbu 

polytechnickej výchovy, vúčbu cudzích jazykov ako aj výučbu informačno-komunikačných 

predmetov určených pre žiakov v základných školách mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Okrem modernizácie týchto odborných učební je cieľom projektov aj modernizácia školských 

knižníc. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického vybavenia týchto 

odborných učební. Projekty sú teda zamerané na zlepšenie podmienok pre efektívnu, modernú 

výučbu a jej skvalitnenie. Realizácia projektov by tiež mala napomôcť zlepšeniu vzdelávacích 

výsledkov žiakov a k zlepšeniu kompetencií žiakov v súvislosti s ich celoživotným 

vzdelávaním. Doplnením inovatívnych a moderných materiálov a učebných pomôcok v rámci 

jednotlivých odborných učební sa uľahčí nielen príprava žiakov a učiteľov na vyučovanie ale 

aj celý priebeh edukácie, ale prispeje sa tiež ku skvalitneniu výstupov vyučovacieho procesu. 

3. Zoznam škôl s názvom projektu a rozpočtom projektu 

 

Názov školy 
Názov 

projektu 
Cieľ projektu 

Požadovaná 

výška NFP 

Spolufinan. 

MČ   5% 

ZŠ 

Pankúchova 

„Učme sa 

kvalitne, učme 

sa pre život“ 

-zriadenie jazykovej učebne 

- zriadenie 

biologickej/chemickej učebne 

-zlepšenie technického 

vybavenia knižnice 

 

-v rámci stavebných prác sa 

budú realizovať 

vodoinštalačné a  

elektroinštalačné práce, 

podlahárske a maliarske práce 

74 138,00 €  3 902,00 € 

ZŠ 

Prokofievova 

„Učíme sa 

moderne 

a kvalitne“ 

- zriadenie IKT učební, 

-zriadenie prírodovednej 

učebne 

zriadenie  polytechnickej 

učebne 

-zriadenie jazykovej učebne 

-v rámci stavebných prác sa 

budú realizovať 

elektroinštalačné 

a vodoinštalačné práce  

maľovka a  výmena podlahy 

107 259,06 €  5 645,19 € 

ZŠ Tupolevova  „Modernizácia  

technického 

vybavenia 

učební IKT, 

modernizácia 

technického 

-zriadenie odborných učební 

IKT 

-zriadenie biologickej učebne  

- zlepšenie technického 

vybavenia knižnice 

 

173 745,50€ 9 144,50 € 
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vybavenia 

biologickej 

učebne, 

modernizácia 

technického 

vybavenia 

knižnice“ 

-v rámci projektu nie sú 

naplánované stavebno-

technické úpravy 

ZŠ Turnianska  „Zriadenie 

odborných 

učební 

v priestoroch 

prístavby 

školy“ 

-zriadenie odbornej IKT 

učebne 

-zriadenie polytechnickej 

učebne 

-zriadenie  biologicko-

chemickej učebne 

-zriadenie fyzikálnej učebne  

-zriadenie jazykových učební 

 

- v rámci projektu nie sú 

naplánované stavebno-

technické úpravy 

153 717,60€  8 090,40 € 

ZŠ Nobelovo 

námestie  

„Vybavenie 

odborných 

učební v ZŠ, 

Nobelovo 

námestie č. 6“ 

-zriadenie jazykovej učebne 

pre slovenský jazyk 

a literatúru, 

 -zriadenie odbornej učebne 

pre cudzie jazyky -zriadenie 

odbornej učebne IKT  

 

- v rámci projektu nie sú 

naplánované stavebno-

technické úpravy 

39 339,50 € 2 070,50 € 

ZŠ Holíčska  „Technikou 

k lepším 

možnostiam 

mladých“ 

-zriadenie dvoch 

polytechnických učební  

 

- v rámci stavebných prác sa 

budú realizovať  

elektroinštalačné 

a vodoinštalačné práce a 

výmena osvetlenia   

190 000,00 € 10 000,00  € 

ZŠ Lachova  „Jazyková 

učebňa“ 

-zriadenie  jazykovej učebne 

- v rámci projektu nie sú 

naplánované stavebno-

technické úpravy 

10 317,00 € 543,00 € 

ZŠ 

Černyševského  

„Tvorivé 

vyučovanie“ 

-zriadenie jazykovej učebne 

-zriadenie učebne biológie 

a chémie 

--zriadenie fyzikálnej učebne 

-zriadenie IKT učebne 

-v rámci stavebných prác sa 

budú realizovať výmeny 

podláh 

153 213,15 € 8 063,85 € 

ZŠ Dudova  „Znalosť -zriadenie jazykovej učebne 66 823,00 € 3 517,00 € 
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jazykov rúca 

bariéry, otvára 

dvere a spája 

ľudí 

a Skúmame 

a objavujeme 

svet“ 

-zriadenie odbornej učebne 

chémie 

 

- v rámci projektu nie sú 

naplánované stavebno-

technické úpravy 

ZŠ Budatínska  „Jazyky – 

modernejšie 

a efektívnejšie

“ 

zriadenie jazykovej učebne 

 

-v rámci stavebných prác sa 

budú 

realizovať  elektroinštalačné 

práce, podlahárske práce 

a maľovka a  maľovka 

21 267,19 € 1 119,33 € 

ZŠ Gessayova „Obstaranie 

odbornej 

učebne 

polytechnickej 

výchovy a 

obstaranie 

odbornej 

učebne 

chémie“ 

-zriadenie odbornej učebne 

polytechnickej výchovy  

-zriadenie odbornej učebne 

chémie 

 

- v rámci projektu nie sú 

naplánované stavebno-

technické úpravy 

78 441,50 € 4 128,50 € 

 

 

Plánovaný začiatok  realizácie projektov  v prípade schválenia ŽoNFP  a po úspešnom 

ukončení procesu verejného obstarávania na realizátorov projektov je naplánovaný na rok 

2018 s rozdielnym ukončením  realizácie projektov, čo závisí od rozsahu plánovaných aktivít 

v rámci jednotlivých projektov. Väčšina z projektov  má však plánovaný koniec realizácie 

aktivít projektu na september 2018, príp. december 2018. 

 

  

Uznesenie zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka je naformulované na 

základe Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


