
 
 
 

 
 
 

 

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

Názov projektu: Znalosť jazykov rúca bariéry, otvára dvere a spája ľudí a Skúmame a 

objavujeme svet 

Kód projektu: 302021J362 

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 Dudova 2, Bratislava-Petržalka 

Zazmluvnená suma projektu: Celkové výdavky projektu.............. 55 422,15 € 
Celkové oprávnené výdavky.......... 55 422,15 € 
Suma NFP...................................... 52 651,04 € 

 

Účinnosť zmluvy: 22. 9. 2018 

Doba realizácie projektu: 01/2020 - 10/2020 

Stručný popis projektu: Cieľom projektu je zriadenie 2 odborných učební – odbornej učebne na 
vyučovanie jazykov a odbornej učebne chémie, vrátane stavebno-
technických úprav oboch učební. V dôsledku zriadenia jazykovej učebne 

pre 16 žiakov príde k zlepšeniu podmienok na vyučovanie cudzích jazykov 
(anglický, nemecký a francúzsky) a k skvalitneniu komunikačných 
zručností žiakov v oblasti získavania informácií a ich interpretácií, lepšej 
formulácií problémov a návrhov ich riešenia v rodnom a najmä v cudzom 
jazyku. Vďaka modernému vybaveniu bude možné efektívnejšie pracovať 
aj so žiakmi, ktorí potrebujú individuálny prístup - vzdelávaním žiakov so 
ŠVVP v jazykovej učebni vytvoríme možnosť zapojiť sa aktívnejšie do 
vzdelávania bez prekážok s možnosťou využitia ďalších 
špecifických metód  a foriem výchovy a vzdelávania. Druhou aktivitou 
projektu je zlepšenie podmienok na vyučovanie predmetu chémia 
prostredníctvom zriadenia odbornej učebne chémie pre 16 žiakov. 
Vyučovací predmet chémia má bádateľský a činnostný charakter, to 
znamená, že žiaci vlastnou činnosťou objavujú vlastnosti látok, 
zákonitosti ich správania a vzájomného pôsobenia. Obsah vyučovacieho 
predmetu tvoria nielen chemické poznatky, ale aj praktické činnosti, 
ktoré vyúsťujú do zvládnutia viacerých prvkov vedeckej činnosti, z 
ktorých najdôležitejší je experiment. Vykonávaním vlastných „vedeckých“ 
činností si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti, predovšetkým spôsobilosť 
objektívne a spoľahlivo pozorovať a opísať pozorované. 

Merateľné ukazovatele 
výstupov projektu: 

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