
 
 
 

 
 
 

 

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

Názov projektu: Obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy a Obstaranie 

odbornej učebne chémie 

Kód projektu: 302021J457 
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 Gessayova 2, Bratislava-Petržalka 

Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 89 931,69 € 
Celkové oprávnené výdavky.......... 77 705,28 € 
Suma NFP...................................... 73 820,02 € 

 

Účinnosť zmluvy: 3. 10. 2018 
Doba realizácie projektu: 01/2020 - 12/2020 
Stručný popis projektu: Cieľom projektu je obstaranie odbornej učebne polytechnickej výchovy a 

obstaranie odbornej učebne chémie, konkrétne sa jedná o: 1. Zriadenie a 
obstaranie vybavenia odbornej učebne polytechnickej výchovy, 2. 
Zriadenie a obstaranie odbornej učebne chémie a 3. Zriadenie odbornej 
učebne polytechnickej výchovy a chémie – stavebné úpravy. Každá 
z učební bude zriadená pre 16 žiakov, pričom žiaci budú tieto 2 odborné 
učebne využívať na vyučovanie predmetov: A) pracovné vyučovanie na 1. 
stupni ZŠ, technika a svet práce na 2. stupni ZŠ a B) chémia – praktické 
cvičenia. Samotným cieľom projektu je tak zlepšenie pracovného 
školského prostredia, a tým efektívnejšie napĺňanie obsahu Školského 
vzdelávacieho programu vrátane príspevku k napĺňaniu cieľov 
inkluzívneho vzdelávania. 

Merateľné ukazovatele 
výstupov projektu: 

- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl  
- Počet podporených základných škôl 
- Počet podporených učební polytechnických 
- Počet podporených učební prírodovedných 

422 osôb 
1 
1 
1 

 


