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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO
PROJEKTU
Názov projektu

Tvorba softvérového prototypu pre online
vzdelávanie verejnej správy, podpora diseminácie
výsledkov aplikovaného výskumu

Kód ITMS

26240220018

Prijímateľ

Názov

Univerzita Komenského

Sídlo

Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 16

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie

4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných
výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom
kraji

Partner

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Obec
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Ulica
Odbojárov
Radlinského
Mlynské Luhy
Radlinského

Číslo
10/A
9
4
9

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
09/2009
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
06/2012
350 112,20
332 606,59
17 505,61
211 365,41
200 797,14
10 568,27

Cieľ projektu
Podpora aplikovaného výskumu v oblasti online
vzdelávania verejnej správy a verejnej politiky a transfer
výsledkov výskumu do praxe prostredníctvom IKT
Cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu 1
Podpora aplikovaného výskumu v oblasti online
vzdelávania za účelom vývoja softvérového prototypu
na základe požiadaviek odberateľskej praxe
Špecifický cieľ projektu 2
Diseminácia výsledkov aplikovaného výskumu v oblasti
softvérových riešení pre vzdelávanie verejnej správy
1. Počet inovovaných/nových študijných odborov
ako výsledok spolupráce medzi verejným
sektorom (organizačná zložka SAV a vysokej
školy) a podnikateľským sektorom
4/2 (zrealizované na 200,00 %)
2. Objem finančných prostriedkov poskytnutých
na projekty venované problematike životného
prostredia
207 947,16/327 756 (zrealizované na 63,45 %)
3. Počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch
2/2 (zrealizované na 100,00 %)

Dosiahnuté výsledky
projektu vrátane
merateľných
ukazovateľov

4. Počet projektov podporujúcich výskum a vývoj
v oblasti IKT
1/1 (zrealizované na 100,00 %)
5. Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch
1/1 (zrealizované na 100,00 %)
6. Počet zavedených elektronických služieb
2/2 (zrealizované na 100,00 %)
7. Počet zriadených kontaktných bodov pre styk
s priemyslom
1/1 (zrealizované na 100,00 %)
8. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
59/23 (zrealizované na 256,52 %)
9. Študenti doktorandského štúdia vlastnej
organizácie a partnerov v projekte, ktorí
využívajú poskytnutú podporu - muži
64/26 (zrealizované na 246,13 %)

Aktivita 1.1 Výskum potrieb v oblasti softvérových
riešení pre vzdelávanie verejnej správy
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je výskum potrieb a súčasných
možností online vzdelávania v oblasti verejnej politiky
a verejnej správy v stredoeurópskom kontexte
a vytvorenie predpokladu pre vypracovanie
primeraných riešení v rámci vývoja softvérového
prototypu budovaného na základe platformy Moodle.
Výstup aktivity: Hlavným výstupom aktivity bude
vytvorenie syntetického dokumentu:
„Výskum potrieb v oblasti softvérových vzdelávacích
riešení v oblasti verejnej politiky a verejnej správy pre
multikultúrne vzdelávacie prostredie“
Uvedený výstup bude priamo využitý v rámci aktivity
1.2. ako východisko pri vývoji softvérového prototypu,
zároveň bude použitý pri ďalších aktivitách projektu,
najmä s ohľadom na plánovanú disemináciu výsledkov
výskumu.
Ďalšie výstupy aktivity sú definované na úrovni
merateľných ukazovateľov výsledku:
Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity




počet publikácií v nekarentovaných časopisoch – 1
počet prác publikovaných v nerecenzovaných
vedeckých periodikách a zborníkoch – 2

Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity:
UK v BA – 94,05%
STU v BA – 5,95%

Aktivita 1.2 Vývoj softvérového prototypu
a súvisiacej technickej dokumentácie a pilotné
testovanie prototypu
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je vývoj softvérového prototypu online
vzdelávania v oblasti verejnej politiky a verejnej správy
vrátane technologickej dokumentácie a jeho pilotné
testovanie, s využitím výskumu potrieb a súčasných
možností v danej oblasti.
Výstup aktivity: Medzi hlavné výstupy aktivity sa radí:
 analýza technologických možností softvérovej
platformy Moodle pre oblasť online vzdelávania
verejnej správy,
 navrhnutá
informačná
architektúra
a dizajn
softvérového prototypu,
 softvérový prototyp vyvinutý na základe výskumu






potrieb pre oblasť online vzdelávania verejnej
správy,
technická dokumentácia k vyvinutému prototypu,
3 doplnkové jazykové mutácie softvérového
prototypu,
analýza výsledkov testovania používateľov,
vedecké práce vytvorené na základe výsledkov
výskumu.

Výstupy budú využité pri ďalších navrhnutých aktivitách
projektu, predovšetkým pri diseminácii výsledkov
aplikovaného výskumu, ako aj pri budovaní a činnosti
centra pre transfer poznatkov.
Na úrovni merateľných ukazovateľov sú výsledky
projektu definované nasledovne:




počet inovovaných/nových študijných odborov ako
výsledok spolupráce medzi verejným sektorom
(organizačná zložka SAV a vysokej školy)
a podnikateľským sektorom – 2
počet zavedených elektronických služieb – 2

Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity:
UK v BA – 63,15 %
STU – 36,85 %
Aktivita 2.1 Podpora využívania softvérového
prototypu vo verejnej aj súkromnej sfére
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je zabezpečiť disemináciu výsledkov
aplikovaného výskumu v rámci výskumných
a vzdelávacích inštitúcií a podporiť využívanie
vyvinutého softvérového prototypu organizáciami
verejnej a súkromnej sféry.
Výstup aktivity:

databáza partnerov, spolupracujúcich inštitúcií
a potenciálnych
užívateľov
vyvinutého
softvérového prototypu,

odborná publikácia pre vedeckých a výskumných
pracovníkov o výsledkoch výskumu v danej
oblasti,

prezentačné materiály a prezentácie výsledkov
výskumu (prezenčnou a internetovou formou),

diseminačné semináre.
Na úrovni ukazovateľov sú výsledky aktivity definované
nasledovne:

počet inovovaných/nových študijných odborov ako
výsledok spolupráce medzi verejným sektorom
(organizačná zložka SAV a vysokej školy)
a podnikateľským sektorom – 2




počet zavedených elektronických služieb – 2
počet zriadených kontaktných bodov pre styk
s priemyslom - 1

Percentuálny podiel partnera na rozpočte aktivity:
UK v BA – 83,37 %
STU – 16,63 %
Výdavky projektu rozdelené na prijímateľa a
partnera
Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera

Výdavky projektu za prijímateľa UK v BA:
celkové oprávnené výdavky:
290 979,20 EUR
NFP:
276 430,24 EUR
vlastné zdroje:
14 548,96 EUR
Výdavky projektu za partnera STU v BA:
celkové oprávnené výdavky:
59 133,00 EUR
NFP:
56 176,35 EUR
vlastné zdroje:
17 505,61 EUR

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Fotodokumentácia po ukončení realizácie aktivít projektu:

