
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     /2017/20 

20. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

20. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie spolufinancovania predloženej žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku ( ďalej len „ NFP“ ) v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

(ďalej len „IROP“) s názvom „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne 

a biologicko-chemickej učebne  na ZŠ s vyuč. jaz. maď. Ármina Vámbéryho“ 

 

Javaslat az Integrált Regionális Operatív Program keretében benyújtott pályázati kérelemre 

vonatkozó társfinanszírozás jóváhagyásához, melynek címe: „A Vámbéry Ármin Alapiskola 

nyelvi szaktanterme és biológia-kémia szaktanterme felszereltségének javítása”.  

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:       Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu: 

 

A/Berie na vedomie 

Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu (ďalej len IROP) za účelom realizácie projektu s názvom 

„Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne 

a biologicko-chemickej učebne  na ZŠ s vyuč. jaz. maď. Ármina 

Vámbéryho“ realizovaného v rámci výzvy „na predkladanie 

žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 

druhu v základných školách (Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-

13)“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta 



B/Schvaľuje 

Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného 

programu (ďalej len IROP) za účelom realizácie projektu s názvom 

„Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne 

a biologicko-chemickej učebne  na ZŠ s vyuč. jaz. maď. Ármina 

Vámbéryho“ realizovaného v rámci výzvy „na predkladanie 

žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia 

jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho 

druhu v základných školách (Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-

13)“, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta 

C/Schvaľuje 

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci 

D/Schvaľuje 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených 

výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci, konkrétne vo výške 1 494,90 Eur (5 % z 

celkových oprávnených nákladov predloženého projektu ) 

E/Schvaľuje 

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu mesta  

F/Splnomocňuje primátora mesta v súvislosti so zabezpečením 

úloh vyplývajúcich z tohto návrhu uznesenia vykonať zmeny v 

rozpočte mesta na rok 2017 v prípade potreby aj nad rozsah 

kompetencie primátora mesta uvedenej v Rozpočtových pravidlách 

mesta Dunajská Streda zo dňa 29.6.2016. 
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Dôvodová správa 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Program: Integrovaný regionálny operačný program   

Názov projektu: „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a biologicko-chemickej 

učebne  na ZŠ s vyuč.jaz. maď. Ármina Vámbéryho“ 

Obsahom projektu je „Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne a biologicko-

chemickej učebne na ZŠ s vyuč. jaz. maď. Ármina Vámbéryho“, drobnými stavebnými 

úpravami  nákupom interaktívnych tabuliek, nábytku,  a ďalších pomôcok do učební. Projekt sa 

predkladá v dvojkolovom procese, projektový zámer bol pozitívne hodnotený 

Sprostredkovateľským orgánom pre IROP (Trnavský samosprávny kraj) a postúpil do druhého 

kola predkladania žiadostí o NFP.  

Hlavným cieľom projektu je, aby sa zlepšili kľúčové kompetencie žiakov II. stupňa /5-9 tried/ na  

ZŠ Ármina Vámbéryho s vyuč. jaz. maď. Zlepšením vybavenia a rekonštrukciou odbornej 

jazykovej učebne a biologicko-chemickej učebne sa dosiahne  zlepšenie kľúčových kompetencií 

žiakov základných škôl. Špecifickými cieľmi projektu sú: 

1. Obstaranie jazykových učební na výučbu cudzích jazykov 

2. Obstaranie biologicko-chemickej učebne  

3. Stavebno- technické  úpravy pre potreby obstarania učební  

Hlavné aktivity projektu sú:  

1. Obstaranie jazykových učební na výučbu cudzích jazykov 

1.1 Vybavenie jazykovej učebne nábytkom podľa typizovanej zostavy pre max.14 žiakov  

1.2 Vybavenie jazykovej učebne učebnými pomôckami podľa typizovanej zostavy pre 

max. 14 žiakov 

2. Obstaranie  biologicko-chemickej učebne   

2.1 Vybavenie  biologicko-chemickej učebne  nábytkom pre max. 14 žiakov  

2.2 Vybavenie  biologicko-chemickej učebne  učebnými pomôckami pre max. 14. žiakov  

2.3 Nákup umývadiel 

3. Stavebno- technické  úpravy pre potreby obstarania učební  

3.1 Drobné stavebné úpravy na jazykovej učebne ( výmena a rekonštrukcia osvetlenia) 

3.2 Drobné stavebné úpravy na biologicko-chemickej učebni (výmena a rekonštrukcia 

osvetlenia), montáž umývadiel  

4. Podporné aktivity  projektu: 

- Riadenie projektu 

- Informovanie a komunikácia spojená s realizáciou projektu 

Celkové oprávnené náklady projektu predstavujú 29 898 Eur, z ktorých 5% (1 494,90 Eur) 

bude financovať žiadateľ projektu.  

Obsah, ciele a aktivity projektu sú v súlade so stratégiou IROP, PO 2 – Ľahší prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; a so špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Realizáciou tohto projektu žiaci ZŠ Ármina  

Vámbéryho budú mať ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, konkrétne 

k inkluzívnemu vzdelávaniu v oblasti jazykov a prírodných vied a taktiež projekt prispieva 



k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Ármina Vámbéryho (v súčasnosti konkrétne 

677 žiakov). Hlavné ciele projektu sú v súlade s očakávanými výsledkami podpory IROP, 

ktorými sú : 

- zlepšenie vybavenia jazykových učební,  

- zlepšenie technického vybavenia odborných učební zameraných na prírodné vedy  

- a vytvorenie podmienok na celoživotné vzdelávanie.  

Aktivity projektu sú v súlade s oprávnenými aktivitami IROP v oblasti špecifického cieľa 2.2.2, 

ktorými sú aj obstaranie jazykových učební a obstaranie učební zameraných na prírodné vedy. 

Projekt prispieva k integrovanému prístupu k aktivitám IROP a OP ľudské zdroje v oblasti 

špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 

a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Realizáciou tohto projektu prispievame k dosiahnutiu aj 

tohto cieľa na úrovni žiakov ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM.  

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 20.06.2017 

a odporúča ho schváliť. 

 


