
 
 
 

 
 
 

 

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie  v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 

Názov projektu: Jazyky – modernejšie a efektívnejšie 

Kód projektu: 302021J432 

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Petržalka 

- Sídlo: Kutlíkova 17, 85212 Bratislava - mestská časť Petržalka 
- IČO: 00603201 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita:  2.2. Investovanie do vzdelávania, školení a odbornej prípravy, zručností 
a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. 

Výzva: IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia 
jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 
základných školách 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
- Sídlo: Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
- IČO: 00156621 

Miesto realizácie: Základná škola Budatínska 61, Bratislava-Petržalka 

Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 27 494,47 € 
Celkové oprávnené výdavky.......... 21 925,25 € 
Suma NFP...................................... 20 828,99 € 

 

Účinnosť zmluvy: 22. 9. 2018 

Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 

Stručný popis projektu: Projekt  je zameraný na zlepšenie podmienok pre modernú a efektívnu 
výučbu, jej skvalitnenie, a to s celkovým cieľom obstarania jazykovej 
učebne na výučbu slovenského jazyka a doplnkovo tiež cudzích jazykov 
(anglického a nemeckého) pre 17 žiakov. Taktiež na splnenie špecifických 
cieľov – zlepšenie jazykových kľúčových kompetencií žiakov, zvýšenie 
inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšenie 
vzdelávacích výsledkov žiakov a zlepšenie kompetencií žiakov v súvislosti 
s ich celoživotným vzdelávaním. Doplnením inovatívnych a aktivizujúcich 
učebných materiálov, výukových softvérov pre uvedené vyučovacie 
predmety, kvalitnejším materiálno-technickým a IKT vybavením učebne 
sa uľahčí nielen príprava žiakov a učiteľov na vyučovanie, priebeh 
edukácie, ale prispeje sa tiež ku skvalitneniu výstupov vyučovacieho 
procesu. Cieľovou skupinou sú žiaci druhého stupňa školy – 5. až 9. 
ročník. Realizácia projektu prispeje k riešeniu nasledovných problémov 
školy: nedostatok vlastných finančných prostriedkov na zriadenie 
jazykovej učebne; nedostatok moderných informačno-komunikačných 
technológií; nedostatok kvalitnej študijnej literatúry; chýbajúce 
podmienky pre samovzdelávanie / e-learning (žiaci, učitelia); obmedzená 
možnosť realizovania aktivizujúcich vyučovacích metód – projektové 
vyučovanie, vyučovanie na stanoviskách, CLIL, práca s výukovým 
softvérom; nemožnosť vytvárania elektronických edukačných materiálov 
pre výučbu intaktných žiakov,  žiakov so zdravotným znevýhodnením a 
nadaných žiakov. 

Merateľné ukazovatele 
výstupov projektu: 

- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl  
- Počet podporených základných škôl 
- Počet podporených učební jazykových 

475 osôb 
1 
1 

 


