
Dôvodová správa k projektu  
„Zariadenie a vybavenie odborných učební“  

 
     

Projektový manažér Mestského úradu v Seredi predkladá dňa 22.06.2017 na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v Seredi dôvodovú správu pre schválenie spolufinancovania 
projektu „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ v zmysle výzvy: Kód výzvy: IROP-
PO2-SC222-2016-13 a jej príloh zverejnených na: 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10957 

 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)  
Prioritná os:   2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám  
Investičná priorita:  2.2 – Investovanie do vzdelania, 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  
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa  
Fond:    Európsky fond regionálneho rozvoja  
 
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo dňa 22. 12. 2016 V Ý Z V U 
na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 
technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 
druhu v základných školách.  
Mesto Sereď má záujem do 26.6.2017 predložiť Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 
s názvom „Zariadenie a vybavenie odborných učební“ (ďalej „ŽoNFP“) pre Základnú 
školu Jána Amosa Komenského v Seredi, Komenského 1227/8, 926 01 Sereď. Finančné 
podpora uvedená a žiadaná v ŽoNFP je určená na modernizáciu a vybavenie učebne na 
výučbu prírodovedných predmetov, predovšetkým fyziky a odbornej jazykovej učebne na 
zabezpečenie interaktívnej výučby jazykov.  
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie výsledkov žiakov školy v medzinárodnom, ako aj 
národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež 
rozvoj materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra 
celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a 
poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č.568/2009 o celoživotnom 
vzdelávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude 
preto v rámci IROP a nášho projektu zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných 
učební a to konkrétne: učebne pre vyučovanie fyziky s kapacitou 16 žiakov. Učebňa bude 
doplnená o interaktívnu tabuľu s príslušenstvom pre možnosť využitia moderných 
interaktívnych vyučovacích pomôcok. V rámci projektu bude zriadená aj jazyková učebňa 
s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa. 
Stanovený celkový cieľ projektu, súvisí so špecifickým cieľom zodpovedajúcim príslušnej 
prioritnej osi ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl" a s globálnym 
cieľom IROP ako aj s vybraným tematickým cieľom výzvy a investičnou prioritu. 
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