
 
 
 

 
 
 

 

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

Názov projektu: Učíme sa moderne a kvalitne 

Kód projektu: 302021J117 

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 Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka 

Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 133 208,30 € 
Celkové oprávnené výdavky.......... 112 884,30 € 
Suma NFP...................................... 107 240,08 € 

 

Účinnosť zmluvy: 6. 9. 2018 

Doba realizácie projektu: 01/2020 - 10/2020 

Stručný popis projektu: Ciele projektu sú v priamej súvislosti s definovanými problémami, ktoré 
bude projekt riešiť. Ide o podporu základného vzdelávania zameranú na 
budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich 
polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zameranie žiakov, 
vybudovanie jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební 
IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných 
škôl. Nevyhnutnou súčasťou je zabezpečenie materiálno-technického 
vybavenia objektov s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v 
medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich 
úspešnosti na trhu práce. Realizácia projektu podporí rozvoj materiálno-
technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra 
celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie podporených učební pre 
verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania. Špecifický cieľ 
projektu Rozvoj a zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov základných  škôl 
sa bezprostredne dotýka aj žiakov so špeciálnymi potrebami v bežnej 
základnej škole, ktorým sa formou inklúzie zabezpečia kvalitné 
podmienky vzdelávania, ktoré rešpektujú ich špecifické vzdelávacie 
potreby. Investičné priority sú  zamerané na budovanie a rekonštrukciu 
učební IKT, jazykovej učebne, učební polytechnických a prírodovedných. 

Merateľné ukazovatele 
výstupov projektu: 

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