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PREDMET: Schválenie povinného spoluflnancovania projektu v rámci výzvy na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspcvok na budovanie a
zlepšenic technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic,
odborných učební různeho druhu v základných školách

Prcdkladá:

Spracoval:

Dóvod predložcnia:

Podpisy:

PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Stefan Pohly. vedúci
Ing. Darina Paveleková, veýúEa refettu rozvoja mesta

Povinná priioha k Žiadosti o NFP

Návrh na uznesenie;

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Nove] Vsi

1. Bene na vedomie:

Informáciu o možnosti fnancovania projektu s názvom Zlepšenie klúčových kompetencií
žiakov Zókladnej školy Z Nejedlého 2 — zriadenie polytechnickej učebne

2. Sehvaľuje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšenie kľúčo vých kornpetencií
žiakov Základnej školy Z. Nejedlého 2 — zriadenie polytechnickej učebne“ realizovaného v
rámci výzvy IROP-P02-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade splatným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie flnančných prostriedkov na spoluflnancovanie realizovaného projektu vo
výške 3739 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie fnancovania pripadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
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K bodu č. 11

MESTSKÉ ZASTUPITEESTVO

16.3.2017

PREDMET: Schválcnie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na
predložcnic žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a
zlcpšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic,
odborných učební různeho druhu v základných školách

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracoval: Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Stefan Pohly, vedúci ‚cžtS?
Ing. Darina Paveleková, yedúca 9i‘erátu rozvoja mesta 1‘)

Dóvod predloženia: Povinná príloha k Ziadosti o NFP

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Bene na vedomie:

Informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Modet-nd učebňa pt-e moderného
žiaka, ZS Hutnická, Spišská Nová Ves

2. Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Moderná učebňapre ;noderného
žiaka, ZS Hutnická, Spišská Nová Ves“ realizovaného v rámci výzvy IROP-P02-SC222-
2016-13, ktorého cide sú v súlade splatným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spoluRnancovanie realizovaného projektu vo
výške 2577 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie ňnancovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
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MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

16.3.2017

PREDMET: Schválenie povinného spoluflnancovania projektu v rámci výzvy na
predloženie žiadosti o nenávratný ňnančný prispevok na budovanic a
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rózneho druhu v základných školách

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracoval: Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Stefaii Pohly, vedúci
Ing. Darina Paveleková, dúca,r ferátu rozvoja mesta ‚

Dóvod predloženia: Povinná priloba k Žiadosti o NFP

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteFstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Berle na vcdomie:

Informáciu o možnosti flnancovaiia projektu s názvom Budúcnosť yv vlastných rukách, ZŠ
Ing O. Kožucha J], Spišská Nová Ves

2. Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Budúcnosťvo vlastných rukách, ZŠ
Ing. O. Kožucha]], Spišská Nová Ves“ realizovaného v rámci výzvy IROP-P02-SC222-
2016-13. ktorého ciele sú v súlade splatným územným pláiom mesta a platným
programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie reahzácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spoluflnuiicovanie realizovaného projektu vo
výške 2989 € aRo rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie flnancovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
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MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

16.3.2017

PREDMET: Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na
predloženic žiadosti o nenávratný flnančný príspevok na budovanie a
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic,
odborných učební rózneho druhu v základných školách

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracoval: Ing. Jela Bednárová, prednostk Mtského úradu
Ing. Štefan Pohly, vedúci š‘‘3
Ing. Darina Paveleková, vedúca referátu rozvoja mesta ‘75) \‚7

Dövod predloženia: Povinná pruloha k Žiadosti o NFP

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteFstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Bene na vedomie:

Informáciu o možnosti flnancovania projektu s názvom PPPpPPP — Pe;jektné Prosiredie a
Pristup pre Praktickú Prípravu a Prav na ZS Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi

2. Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „PPPpPPP — Perfektné Prostredie a
Prístup pre Praktickú Pnpravu a Prav na zš Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-5C222-2016-I3, ktorého ciele súv súlade s
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie ňnančných prostriedkov na spolufnancovanie realizovaného projektu vo
výške 3486 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie flnancovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
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MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

16.3.2017

PREDMET: Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspcvok na budovanie a
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rózneho druhu v základných školách

Predkladá: PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Spracoval: Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Štefan Pohly, vedúci
Ing. Darina Paveleková, vedúč referátu rozvoja mesta Ĺ

Dóvad prcdloženia; Povinná príloha k Žiadosti o NFP

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Benc na vedomie:

Informáciu o možnosti financovania projektu s názvom Kvalitně vzdelávanie v odborne
pripravenorn a modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves

2. Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Kvalitně vzdelávanie v odborne
pripravenorn a rnodernom prostredí, ZS Lipová 13, Spišská Nová Ves“ realizovaného v
rámci výzvy IROP-P02-SC222-2016-13, ktorého cide sú v súlade splatným územným
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskyinutia pomoci;
- zabezpečenie Rnančných prostriedkov na spolulinancovanie realizovaného projektu vo
výške 2681 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpeČenie ňnancovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
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NOVÁ VES

K bodu č.: 11

MESTSKÉ ZASTUPITELSTVO

16.3.2017

PREDMET: Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na
predloženie žiadosti o nenávratný flnančný príspevok na budovanie a
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rbzneho druhu v základných školách

Predkladá:

Spracoval:

Důvod predloženia:

Podpisy:

PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Stefan Pohly, vedúci
Ing. Darina Paveleková, ve ca ref rátu rozvoja mesta

Povinná príloha k Žiadosti o NFP

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Bene na vedomic:

Informáciu o možnosti ňnancovania projektu s názvom Zriadenie nových učební pre ZŠ Nud
Medzou] Spišská Nová Ves

2. Schvaľuje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „ Zriadenie noiých učebnípre ZŠ Nad
Medzou 1 Spišská Nová Ves“ realizovaného v rámci výzvy IROP-P02-SC222-20 16-13,
ktorého cide sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkarni poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie Rnaněných prostriedkov na spoluflnancovanie realizovaného projektu vo
výške 8633 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie financovania pripadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
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PREDMET: Schválenie povinného spolufinancovania projektu v rámci výzvy na
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a
zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižnic,
odborných učební rózneho druhu v základných školách

PhDr. Ján Volný, PhD, primátor mesta

Ing. Jela Bednárová, prednostka Mestského úradu
Ing. Stefan Pohly, vedúci
Ing. Darina Paveleková2 úca r erátu rozvoja mesta

Povinná príloha k Žiadosti o NFP

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

1. Bene na vedomie:

Informáciu o možnosti fnancovania projektu s názvom Zlepšením kľúčoiých kompetenci!
žiakov ZŠ, Levočská ]J,Spišská Nová Ves kn‘ýšeniu záujmu oprirodovednépredmety

2. Schval‘uje:

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Zlepšením kľúčových kompetenci!
žiakov ZŠ, Levočská JJ,Spišská Nová Ves k rýšeniu zá«fnm o prirodovedné predrncty“
realizovaného v rámci výzvy JROP-P02-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie ňnančných prostriedkov na spolutinancovanie realizovaného projektu vo
výške 4291 € ako rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- zabezpečenie flnancovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta

Predkladá:

Spracoval:

Dövod predloženia:

Podpisy:

ľ



K Bodu: 11 

Správa:  

V zmysle odporúčaní MŠVVaŠ SR týkajúceho sa povinného materiálno-technického vybavenia 
odborných učební a posledných inovácií školských vzdelávacích programov v súvislosti so 
zavádzaním povinnej polytechnickej výchovy, vedenie škôl hľadalo možnosti ako tieto požiadavky 
naplniť z priestorového aj technického hľadiska. 

Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl v Spišskej Novej Vsi 
prostredníctvom budovania odborných učební IKT a prírodovedného vzdelávania. 

Špecifickým cieľom projektu je skvalitniť vyučovací proces v oblasti prírodných vied a IKT 
modernizáciou učebne chémie a učebne informatiky na úroveň, ktorá umožní pedagógom v plnej 
miere napĺňať štandardy dané Štátnym vzdelávacím programom, ktoré sú prenesené do Školského 
vzdelávacieho programu.  

Hlavné aktivity projektov (HA): 

HA1: Stavebno-technické úpravy pre potreby zriadenia učebne na školách 

HA2: Obstaranie vybavenia učební – fyziky, chémie, IKT, školskej knižnice 

Podporné aktivity: 

1. Riadenie projektu 
2. Publicita projektu 

Súlad projektu  

Súlad s RIUS:  V analytickej časti RIUS  kapitole 6.1 týkajúcej sa Základných  škôl sa konštatuje, že  
medziročne  dochádza  k zhoršovaniu gramotnosti   žiakov   základných   škôl, či   už   ide   o 
jazykovú, čitateľskú,   matematickú, prírodovednú  alebo  IKT  gramotnosť a ako riešenie by  mohlo  
byť technické  vybavenie  ZŠ kvalitnými   odbornými   učebňami.   V rámci   zamerania   Košického   
kraja   na   informačné technológie  a kreatívne  odvetvia,  bude  potrebné  dobudovať  aj  odborné  
učebne  pre  tieto odvetvia s cieľom vytvoriť kritickú masu absolventov ZŠ, ktorá by bola liahňou 
talentov pre ďalšie štúdium na stredných a vysokých školách v uvedených oblastiach.   

V záujme riešenia tohto stavu, sa v rámci RIUS definoval v investičnej priority 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. Predkladaný projektový zámer je preto v súlade RIUS Košického kraja.  

Súlad s Rozvojovým plánom mesta: mesto má schválený RPM na roky 2015 - 2020 v ktorom si 
stanovilo cieľ: Zvýšiť kvalitu a inovovať výchovno vzdelávací proces za účelom rozvoja kľúčových 
kompetencií a zdravého vývoja detí a žiakov škôl v správe mesta. V rámci cieľa si definovalo 
opatrenie Rekonštrukcia, modernizácia a doplnenie vybavenia škôl, ktorou z jednej aktivít je aj 
Obnovenie odborných učební na všetkých základných školách. Realizáciou projektu prispejeme k 
plneniu rozvojového plánu mesta na roky 2015- 2020. 

Projektové zámery jednotlivých škôl  

1. ZŠ Hutnícka - zámer rieši obstaranie IKT a chemickej učebne vrátane stavebno-technických úprav 
a zabezpečenie jej vybavenia modernými klientskymi stanicami pre vybavenie IKT učebňu 
a didaktickými pomôckami a vybavením učebne so zameraním na chémiu.   



2.  ZŠ Komenského - zámer rieši obstaranie polytechnickej učebne a učebne chémie vrátane 
stavebných úprav a zabezpečenia ich vybavenia na tejto škole. 

3. ZŠ Kožucha - zámer rieši obstaranie polytechnickej učebne a učebne IKT vrátane stavebno-
technických úprav, zabezpečenie polytechnickej učebne vybavením didaktickými pomôckami 
a nástrojmi so zameraním na spracovanie kovov a dreva  a učebne IKT interiérovým vybavením a IKT 
zariadením.  

4. ZŠ Levočská - zámer rieši obstaranie IKT a fyzikálnej učebne vrátane drobných úprav 
nevyhnutných pre splnenie cieľov projektu na Základnej škole Levočská 11, Spišská Nová Ves 
vrátane jej vybavenia modernými IKT technológiami a pomôckami, prístrojmi, nástrojmi a didaktickou 
technikou pre výučbu fyziky.  

5. ZŠ Lipová - zámer rieši obstaranie biologicko/chemickej učebne vrátane drobných úprav 
nevyhnutných pre splnenie cieľov projektu na Základnej škole Lipová 13, Spišská Nová Ves vrátane 
jej vybavenia pomôckami, prístrojmi a nástrojmi a didaktickou technikou. Projektový zámer ďalej rieši 
zriadenie školskej knižnice ako odborného, študijného, informačného, internetového  a čitateľského 
centra .  

6. ZŠ Nejedlého - zámer rieši obstaranie polytechnickej učebne vrátane stavebno-technických úprav 
na Základnej škole Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, a zabezpečenie jej vybavenia didaktickými 
pomôckami a nástrojmi so zameraním na spracovanie kovov a dreva. 

7. ZŠ Nad Medzou – zámer  rieši vybavenie jazykovej učebne, školskej knižnice, odbornú učebňu 
fyziky, chémie/biológie, 2x IKT učebne a polytechnickej učebne  

Názov projektu - zámeru 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

Výška NFP 

Zriadenie nových učební pre ZŠ Nad Medzou 1 
Spišská Nová Ves 172 646,70 € 164 014,37 € 

Zlepšením kľúčových kompetencií žiakov ZŠ, Levočská 
11,Spišská Nová Ves k zvýšeniu záujmu o prírodovedné 

predmety 
85 802,02 € 81 511,93 € 

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy 
Z. Nejedlého 2 – zriadenie polytechnickej učebne 

74 767,17 € 71 028,81 € 

PPPpPPP – Perfektné Prostredie a Prístup pre Praktickú 
Prípravu a Prax na  

ZŠ Komenského 2 v Spišskej Novej Vsi 
69 710,22 € 66 224,71 € 

Budúcnosť vo vlastných rukách,  
ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

59 776,04 € 56 787,26 € 

Kvalitné vzdelávanie v odborne pripravenom a 
modernom prostredí, ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves 53 601,46 € 50 921,39 € 

Moderná učebňa pre moderného žiaka, ZŠ Hutnická, 
Spišská Nová Ves 

51 533,08 € 48 956,44 € 

 

 

Vypracovali: Š. Pohly, D. Paveleková  


