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Názov projektu: Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi    
Celkový oprávnené výdavky  projektu:  66 535,73 €   
Požadovaná výška NFP: 63 208,96 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % - 3 326,78 €  
 
Hlavným cieľom projektového zámeru je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj IKT 

kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a úspešným 

uplatnením sa na trhu práce.  

K naplneniu hlavného cieľa prispeje dosiahnutie nižšie uvedených špecifických cieľov.  

Špecifické ciele projektového zámeru: 

- zrealizovať stavebno-technické úpravy priestorov pre potreby zriadenia dvoch IKT 

učební aktivita f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební, 

- obstarať vybavenie pre dve IKT učebne – aktivita e. obstaranie  IKT učební. 

 

Uvedené ciele budú naplnené prostredníctvom aktivít v súlade s výzvou na predkladanie 

žiadosti o NFP: 

- Aktivita 1 Realizácia stavebných úprav priestorov základnej školy a  

- Aktivita 2 Obstaranie vybavenia pre IKT učebne.  

 

Druh, účel a rozsah  stavebných úprav a jednoduchý technický popis:  

 

Na základe aktuálnych potrieb na ZŠ Rastislavova navrhujeme rekonštrukciu 

priestorov IKT učební. Jedná sa o učebne: IKT trieda I. stupeň, IKT trieda II. stupeň. 

 Účelom stavebných úprav je vytvorenie priestorov pre výučbu informatiky v riešenej 

škole.  

Existujúce priestory sú v nevyhovujúcom technickom stave vrátane zastaralého 

vybavenia. Navrhovaná rekonštrukcia priestorov bude zahřňať komplexnú stavebnú úpravu 

učební v rozsahu stavebných úprav a zariadenia učební technickým vybavením podľa 

príslušnej funkcie. 

Stavebné úpravy budú zahŕňať výmena nášľapnej vrstvy podlahy, obnova povrchových 

úprav stien a stropov a novú elektroinštaláciu.  



Popis technického riešenia 
 
Búracie práce 

V riešených učebniach navrhujeme demontáž a búracie práce: 
- Demontáž pôvodných PVC podlahových krytín 

 
Podlahy 
 V stavebne upravovaných učebniach navrhujeme novú povrchovú úpravu podlahy 
podlahovou krytinou z PVC. Po stranách okrajoch miestnosti bude osadený PVC soklík. Pred 
uložením podlahy je nutné pôvodný povrch riadne vyčistiť od zbytkov lepidla pôvodného PVC. 
 
Úpravy povrchov 

Vyspravia sa poškodené miesta omietok v rozsahu stanovenom vo výkresovej časti 
dokumentácie. Jedná sa o dvojvrstvové omietky. Poškodenie omietok je v rozsahu hrubej a aj 
jemnej omietky.  
 
Maľby a nátery 

Steny v rámci interiéru sa opatria novou maľbou, oteruvzdornou, farba biela. Soklová 
časť bude opatrená olejovým náterom do výšky 1,6m. 
 
Elektroinštalácia 
 Navrhujeme komplexnú výmenu elektroinštalačných rozvodov v riešených priestoroch. 
Časť elektroinštalácia je riešená samostatnou časťou ako súčasť tohto projektu: časť 
„Elektroinštalácia“. 
 

 

 

Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom  „ Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v 
Prievidzi“    a   možnosti čerpania finančných prostriedkov,       
         
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu “ Zriadenie IKT učební na ZŠ 
Rastislavova v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 

Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v 

Prievidzi“  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,           



II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu “ Zriadenie IKT učební na ZŠ 
Rastislavova v Prievidzi“  realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-
13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 

Projektový zámer mesta obsahuje aj náklady , ktorá nie sú  podľa vyhlásenej výzvy na 

podávanie žiadostí o NFP oprávnené. V prípade schválenia žiadosti o NFP k projektu: 

„Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi“ je nutná výmena okien v triedach, 

kde sa bude projekt realizovať. Výška neoprávnených nákladov na výmenu okien v dvoch 

IKT učebniach je 7 866, 31 €. 

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o zabezpečení financovania  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta projektu 

s názvom: „Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova   v Prievidzi“    

II. schvaľuje - neschvaľuje  

financovanie  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta projektu s názvom: „Zriadenie  

IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi“ v sume 7 866,31€ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Názov projektu: Zriadenie polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi    
Celkový oprávnené výdavky  projektu: 147 984,73 €   
Požadovaná výška NFP: 140 585,50 €  
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5 % - 7 399,23 €  
 
Hlavným cieľom projektového zámeru je zabezpečiť vhodné podmienky pre rozvoj 

kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie 

a úspešným uplatnením sa na trhu práce.  

K naplneniu hlavného cieľa prispeje dosiahnutie nižšie uvedených špecifických cieľov.  

Špecifické ciele projektového zámeru: 

- zrealizovať stavebno-technické úpravy priestorov pre potreby zriadenia dvoch učební 

- aktivita f. stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební, 

- obstarať vybavenie pre dve polytechnikcé učebne – aktivita d. obstaranie  

polytechnických učební. 

Uvedené ciele budú naplnené prostredníctvom aktivít v súlade s výzvou na predkladanie 

projektových zámerov: 

- Aktivita 1 Realizácia stavebných úprav priestorov základnej školy a  

- Aktivita 2 Obstaranie vybavenia pre polytechnické učebne.  

 

Druh, účel a rozsah  stavebných úprav a jednoduchý technický popis):  

 

Na základe aktuálnych potrieb na ZŠ Sama Chalupku navrhujeme rekonštrukciu 

priestorov polytechnických učební. Jedná sa o učebne: drevodielňa, kovodielňa, náraďovňa. 

 Účelom stavebných úprav je vytvorenie priestorov pre výučbu polytechnických 

predmetov v riešenej škole.  

Existujúce priestory sú v zlom, nevyhovujúcom technickom stave vrátane zastaralého 

vybavenia. Navrhovaná rekonštrukcia priestorov bude zahŕňať komplexnú stavebnú úpravu 

učební v rozsahu stavebných úprav a zariadenia učební technickým vybavením podľa 

príslušnej funkcie. 

Stavebné úpravy budú zahŕňať výmenu podlahy, elektroinštalácie, doplnenie priečky, 

obnova povrchových úprav stien a stropov.  

 

Popis technického riešenia. 
 

Búracie práce 
V riešených učebniach navrhujeme demontáž a búracie práce: 
- vybúranie definovanej nášľapnej vrstvy podlahy 
- vybúranie drevenej priečky medzi miestnosťami 1.02 a 1.03 
- osekať zvetranú a poškodenú omietku v stanovenom rozsahu 

 
 
 
 



Zvislé konštrukcie 
Medzi miestnosťami 1.02 a 1.03 navrhujeme realizovať sadrokartónovú priečku hr. 

100mm, opláštenú SDK doskou hr. 12,5mm. Spoje presieťkovať a pretmeliť. 

 
 
 Podlahy 
 V stavebne upravovaných učebniach drevodielňa a kovodielňa navrhujeme po 
vybúraní betónového poteru vyhotoviť novú skladbu podlahy. Zrealizuje sa nový betónový 
poter z betónu tr. C20/25 vystužený sieťovinou s okami 150/150mm, drôt ø5,0/5,0mm. Okraj 
pri stene sa dilatuje vložením dilatačnej peny. Betónový povrch navrhujeme zbaviť 
cementového mlieka brúsením. Povrch sa opatrí epoxidovým náterom. Po obvode navrhujeme 
zrealizovať keramický soklík v. 100mm zo svetlošedej gresovej dlažby. 
  
 
Úpravy povrchov 

Vyspravia sa poškodené miesta omietok v rozsahu stanovenom vo výkresovej časti 
dokumentácie. Jedná sa o dvojvrstvové omietky. Poškodenie omietok je v rozsahu hrubej a aj 
jemnej omietky.  
 
 
 Maľby a nátery 

Steny v rámci interiéru sa opatria novou maľbou, oteruvzdornou, farba biela. Soklová 
časť bude opatrená olejovým náterom do výšky 1,6m. 

Dvere a zárubne, ktoré ostanú pôvodné budú natreté farbou RAL 7024. 
 
 
 Obklady a dlažby 

Po obvode miestnosti sa vyhotoví keramický soklík výšky 100mm. 
 
 
Elektroinštalácia 
 Navrhujeme komplexnú výmenu elektroinštalačných rozvodov v riešených priestoroch. 
Časť elektroinštalácia je riešená samostatnou časťou ako súčasť tohto projektu: časť 
„Elektroinštalácia“. 
 

Mestská  rada 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom  „ Zriadenie polytechnických učební na ZŠ 
Sama Chalupku v Prievidzi   “    a   možnosti čerpania finančných prostriedkov,       
         
II. odporúča – neodporúča MsZ schváliť  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu “ Zriadenie polytechnických 
učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi   “  realizovaného v rámci výzvy IROP-
PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 



Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o pripravenom projekte s názvom: „Zriadenie polytechnických učební na ZŠ 

Sama Chalupku v Prievidzi   “  a možnosti čerpania finančných prostriedkov,           

II. schvaľuje - neschvaľuje  

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu “ Zriadenie polytechnických 
učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi   “  realizovaného v rámci výzvy IROP-
PO2-SC222-PZ-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 
mesta a platným programom rozvoja mesta, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške celkových oprávnených nákladov projektu a poskytnutého NFP v súlade 
s podmienkami poskytnutia pomoci 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
 

 

Projektový zámer mesta obsahuje aj náklady , ktorá nie sú  podľa vyhlásenej výzvy na 

podávanie žiadostí o NFP oprávnené. V prípade schválenia žiadosti o NFP k projektu: 

„Zriadenie  polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“ je v priestoroch, 

kde budú zriadené polytechnické učebne  nutná výmena okien, výmena kúrenia, rozvodov, 

náterov a murárskych pác. Výška  neoprávnených nákladov je 24 323,21 €. 

 
Mestské zastupiteľstvo 

I. berie na vedomie 

informáciu o zabezpečení financovania  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta projektu 

s názvom: „Zriadenie  polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“    

II. schvaľuje - neschvaľuje  

financovanie  neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta projektu s názvom: „Zriadenie  

polytechnických učební na ZŠ Sama Chalupku v Prievidzi“ v sume 24 323,21€ 

 

 
 
 


