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MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES 

   /7. volebné obdobie/ 
 
 
                  

Materiál na 30. zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 03.10.2017 

 
 
 

Návrh na schválenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Modernizácia 
odborných učební – jazykovej a prírodovednej -  na ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62 

  
  
 
 

 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
Michal Drotován 
prednosta 

Lenka Nemcová 
Eva Surovková 
 

 
 

 

  
Prerokované: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Materiál obsahuje: 
 

Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
 

 

  
 

NÁVRH   UZNESENIA 
 



 2

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES 
 
 
 

 
schvaľuje 

 
 
 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„ Modernizácia odborných učební – jazykovej a prírodovednej - na ZŠ A. Dubčeka, 
Majerníkova 62 “ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách č. IROP-PO2-
SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mestskej časti; 

2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 
3. Zabezpečenie finančným prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 2 463,95 EUR; 
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti. 
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Dôvodová správa 
 
 
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 
druhu v základných školách č. IROP-PO2-SC222-2016-13 bola vyhlásená 22.12.2016. 
Spolufinancovanie v prípade tejto výzvy je vo výške 5 %. 
 
Oslovené boli všetky školy, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Karlova Ves 
v správe mestskej časti. Záujem o zapojenie sa do výzvy prejavila ZŠ A. Dubčeka, konkrétne 
o modernizáciu jazykovej a prírodovednej/chemickej učebne. Dňa 09.03.2017 bol podaný 
projektový zámer s príslušnou dokumentáciou a na základe pozitívnej hodnotiacej správy zo 
strany sprostredkovateľského orgánu IROP (Hlavné mesto SR Bratislava), podala Mestská časť 
Bratislava-Karlova Ves žiadosť o nenávratný finančný príspevok dňa 26.06.2017. Dňa 
21.09.2017 bola mestská časť vyzvaná doložiť k žiadosti schválené uznesenie MiZ k presnej 
formulácii o spolufinancovaní viď vyššie. 
 
Výška nenávratného finančného príspevku o ktorý žiada MČ na modernizáciu je 49 278,92 
EUR, z toho spolufinancovanie, ktoré je potrebné zabezpečiť z rozpočtu MČ je 2 463,95 EUR. 
V prípade získania finančných prostriedkov sa v rámci modernizácie učební bude realizovať 
nákup a inštalácia vybavenia učební ako aj niektoré stavebné práce podľa popisu nižšie. 
V rámci modernizácie jazykovej učebne prebehne nákup a inštalácia interaktívneho projektoru 
vrátane potrebného príslušenstva a projekčnej tabule, učiteľskej stanice a riadiacej stanice, ria-
diaceho softvéru, žiacke/klientske stanice, nábytok pre pracovisko a 17 žiakov. 
V rámci modernizácie prírodovednej/chemickej učebne prebehne nákup a inštalácia didaktic-
kých pomôcok, interaktívnej tabule s dataprojektorom, vybavenia pre laboratórne pracovisko 
učiteľa  a vybavenie pre laboratórne pracovisko pre 30 žiakov.   
Stavebno-technické úpravy pre potreby modernizácie jazykovej a  prírodovednej/chemickej 
učebne: výmena podlahovej krytiny, zabudovanie rozvodov do podlahy ku stolom, vodoinšta-
lačné práce, oprava a potrebné stavebné práce. 
Stavebné práce a nákup a inštalácia vybavenia bude v prípade úspešnosti projektu realizovaná 
v priebehu letných mesiacov v roku 2018. 
Jazykovú učebňu budú využívať primárne všetci žiaci 2. stupňa pri výuke cudzieho jazyka - 
angličtiny a nemčiny príp. ruštiny. V aktuálnom školskom roku je na 2. stupni 242 detí. Jazy-
kovú učebňu bude využívať podľa potreby aj 1. stupeň základnej školy, čo predstavuje potenciál 
ďalších 300 užívateľov. 
Prírodovednú/chemickú učebňu budú využívať žiaci 2. stupňa, 7.- 9. ročníka pri výuke chémie, 
nakoľko sa tento predmet vyučuje až od 7. ročníka. Počet užívateľov-detí, ktorí budú môcť 
využívať tieto nové zariadenia je 242 detí 2. stupňa za aktuálny školský rok. 
 
 
V Bratislave, október 2017 


