
 
 
 

 
 
 

 

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

Názov projektu: Vybavenie odborných učební v ZŠ, Nobelovo nám. 6 

Kód projektu: 302021J092 

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 Nobelovo námestie 6, Bratislava-Petržalka 

Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 41 090,00 € 
Celkové oprávnené výdavky.......... 40 175,60 € 
Suma NFP...................................... 38 166,82 € 

 

Účinnosť zmluvy: 6. 9. 2018 

Doba realizácie projektu: 01/2020 - 08/2020 

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je vytvorenie podmienok na zvýšenie a zabezpečenie 
kvalitného primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania 
prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Cieľ sa naplní 
realizáciou aktivít zameraných na vytvorenie odborných učební, a tým sa 
vytvoria predpoklady pre zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným 
službám v oblasti povinnej školskej dochádzky a výchovy. 
Vytvorenie odborných učební prispieva k modernizácii metód a foriem 
práce so žiakmi. Vytvára priestor pre individuálny prístup k žiakom. 
V bežných triedach pracujeme s väčším počtom žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Moderné výučbové metódy umožnia 
názorné priblíženie obsahu vzdelávania a následne okamžitú spätnú 
väzbu. Umožňujú žiakom interaktívne sa zapájať do vyučovacieho 
procesu. Cieľom aktivít je rozvoj čitateľskej gramotnosti a komunikačných 
zručností v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch a rozvoj počítačovej 
gramotnosti. Cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom troch 
hlavných aktivít projektu a to: 1 - Vybavenie jazykovej učebne pre 
slovenský jazyk a literatúru, 2 - Vybavenie jazykovej učebne pre cudzie 
jazyky, 3 - Vybavenie odbornej učebne IKT. 

Merateľné ukazovatele 
výstupov projektu: 

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