
 
 
 

 
 
 

 

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

Názov projektu: Modernizácia technického vybavenia učební IKT, Modernizácia 

technického vybavenia Biologickej učebne, Modernizácia technického 

vybavenia Knižnice 

Kód projektu: 302021J166 

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 Tupolevova 20, Bratislava-Petržalka 

Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 79 755,37 € 
Celkové oprávnené výdavky.......... 78 884,11 € 
Suma NFP...................................... 74 939,90 € 

 

Účinnosť zmluvy: 22. 9. 2018 

Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 

Stručný popis projektu: V rámci projektu budú vybavené nasledovné typy odborných učební:  
+ Modernizácia technického vybavenia 2 učební IKT prostredníctvom 

zmodernizovania výpočtovej techniky (zlepšenie HW konfigurácie, 
zmodernizovanie SW na výučbu informatiky, informatickej výchovy, ako 
aj ostatných predmetov, pri ktorých by sme mohli využívať PC);  
+ Modernizácia technického vybavenia Biologickej učebne počnúc 
novým nábytkom (stoly, stoličky, katedru, skrinky na učebné pomôcky a 
modely), IKT technikou a tiež učebnými pomôckami k predmetu 
(trojrozmerné modely – ľudské telo, rastlinné orgány, modely živočíchov, 
mikroskopy, lupy, rôzne výučbové materiály – CD a DVD);  
+ Modernizácia technického vybavenia Knižnice formou rozšírenia 
knižničného fondu a vytvorenia príjemného prostredia pre žiakov 
a návštevníkov školskej knižnice, vrátane zmodernizovania knižničného 
nábytku a rozšírenia technológie v knižnici (technológia na požičiavanie 
kníh, notebooky s možnosťou pripojenia na internet, ktoré budú slúžiť na 
doplnenie vzdelávania). 
So zriadením učební a knižnice sú taktiež spojené drobné stavebné 
úpravy. 

Merateľné ukazovatele 
výstupov projektu: 

- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl  
- Počet podporených základných škôl 
- Počet podporených učební IKT 
- Počet podporených učební prírodovedných 
- Počet podporených knižníc 
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