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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO
PROJEKTU
Názov projektu

Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia
vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach

Kód ITMS

26250120006

Prijímateľ

Názov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Sídlo

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

5 Infraštruktúra vysokých škôl

Opatrenie

5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl
a modernizácia ich vnútorného vybavenia za
účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu

Partner

-

1. Miesto realizácie projektu
Okres
SK0422 Košice
SK0422 Košice

Obec
SK0422598186
Košice - Staré
mesto
SK0422598186
Košice - Staré
mesto

Číslo

Ulica
Tajovského

11

Tajovského

13

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie
projektu (MM/RRRR)
Výdavky projektu v EUR
Čerpané výdavky
projektu v EUR po
schválení záverečnej
ŽoP

Začiatok realizácie aktivít
projektu
12/2008
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpane NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
04/2011
4 812 048,85
4 571 446,40
240 602,44
4 658 779,30
4 425 840,34
232 938,96

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu
Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávacieho
procesu na PHF EU v Košiciach prostredníctvom
výstavby a zabezpečenia vnútorného vybavenia
vzdelávacích priestorov.
Špecifický cieľ projektu 1
Zlepšenie podmienok pre poskytovanie vzdelávacích
služieb a zníženie prevádzkových nákladov

Cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu 2
Zväčšenie kapacity vzdelávacieho zariadenia
a rozšírenie ponuky poskytovaných vzdelávacích
služieb
Špecifický cieľ projektu 3
Zvýšenie kvality poskytovaných vzdelávacích služieb
a zjednodušenie procesu učenia a učenia sa
Špecifický cieľ projektu 4
Zavádzanie progresívnych foriem výučby a zlepšenie
prístupu k informáciám aplikáciou modernej výpočtovej
a audiovizuálnej techniky
1) Celková plocha nových objektov - 3962,14 m2
(zrealizované na 100%)
2) Počet novovybudovaných budov a zariadení – 1
(zrealizované na 100%)
3) Počet organizácií
so zmodernizovaným
vnútorným vybavením – 1 (zrealizované na 100%)

Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

4) Počet
učební
so
zavedenými
alebo
zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na
realizovaný projekt – 15 (zrealizované na 100%)
5) Objem finančných prostriedkov vynaložených
na vybudovanie nových budov a zariadení - 3
935 569,49 Eur
6) Objem finančných prostriedkov vynaložených
na modernizáciu vnútorného vybavenia 778 458,07 Eur

Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivít

Aktivita 1.1, 2.1
Rozširovanie objektu – prístavba budovy
Rozšírenie – prístavba k existujúcemu objektu
Podnikovo-hospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity
v Bratislave bolo realizované formou dvojpodlažnej
budovy so suterénom slúžiacim na parkovanie
automobilov zamestnancov a študentov fakulty.
Prvé nadzemné podlažie zahŕňa učebne, sociálne
priestory (vrátane WC pre imobilných), komunikačné
priestory (hala). Druhé nadzemné podlažie tvoria

auly, toalety a komunikačné priestory.
Aktivita 3.1
Obstaranie vnútorného vybavenia budovy školy
Novovybudovaný objekt bol kompletne zariadený
vnútorným vybavením (stoly, stoličky vrátane
katedrových)
v učebniach,
aule
a ostatných
priestoroch.
Aktivita 4.1
Obstaranie IKT
Všetky učebne a auly boli vybavené modernými
informačnými a komunikačnými technológiami a IKT
sieťami vo forme osobných počítačov, notebookov,
dataprojektorov, premietacích plátien a kopírovacích
zariadení. Každá z učební má zriadený prístup na
internet na báze optickej siete. Auly sú naviac
vybavené
plazmovými
obrazovkami
(LCD),
ozvučovacou sústavou a konferenčným bezdrôtovým
systémom. V celom objekte je zavedené WIFI (sada
štandardov pre bezdrôtové lokálne siete LAN (WLAN).
Pri vstupe do budovy a jednotlivých učební a taktiež za
účelom prístupu ku kopírovacím zariadeniam študenti
a zamestnanci fakulty využívajú čipové karty, ktoré
zároveň slúžia ako elektronické preukazy do
univerzitnej knižnice a ako elektronické peňaženky pri
platbe za stravu v školskej jedálni.

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

