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INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO
PROJEKTU
Názov projektu

Vybudovanie Výučbového centra komunikácie a
vizualizácie

Kód ITMS

26250120030

Prijímateľ

Názov

Vysoká škola výtvarných umení

Sídlo

Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 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
Žiar nad Hronom

Obec
Kremnica

Ulica
Štefánikovo námestie

Číslo
18/10

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
06/2010
Celkové oprávnené výdavky
NFP
Z toho
Vlastné zdroje
Čerpané celkové oprávnené
výdavky
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
11/2013
4 595 405,23
4 365 634,97
229 770,26
4 466 464,01
4 243 140,81
223 323,20

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu

Cieľ projektu
Zvýšenie kvality a efektívnosti vzdelávania na VŠVU
modernizáciou IKT systémov a hmotnej infraštruktúry
celoškolského pedagogického pracoviska v Kremnici
Špecifický cieľ projektu 1
Skvalitnenie podmienok na

realizáciu

dôstojného

a moderného vzdelávania rekonštrukciou a
modernizáciou hmotnej infraštruktúry VŠVU
Špecifický cieľ projektu 2
Zvýšenie kvality vzdelávacieho, pedagogického
a vedecko-výskumného
procesu
modernizáciou
existujúcej a zavádzaním novej IKT infraštruktúry
VŠVU
1.

Počet
učební
so
zavedenými
alebo
zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti
na realizovaný projekt
7/7 (100 %)

2.

Počet zrekonštruovaných budov a zariadení
1/1 (100 %)

Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

Aktivita
1.1
Rekonštrukcia,
modernizácia
celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU
v Kremnici
Cieľ aktivity:
Vznik obytnej a modernej vyučovacej infraštruktúry
prostredníctvom rekonštrukcie pracoviska VŠVU v
Kremnici

Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity

Výstup aktivity:
V rámci aktivity sa zrealizujú práce podrobne
špecifikované v stavebnom rozpočte, a to:
v suteréne a na 1. a 2. NP sa zasanuju a
stavebne zrekonštruujú tie časti objektu, ktoré nemajú
pôvodnú historickú podstatu. Ich komplexnou
rekonštrukciou prebehne adaptácia na multifunkčné
pracovné vzdelávacie (prednášky, semináre, cvičenia,
tvorivé dielne) a prevádzkové priestory (kuchyňa,
jedáleň, sanitárne vybavenie) s novými izolačnými a
povrchovými úpravami (obvodové steny, podlahy,
vrátane otvorov), novým vykurovaním, osvetlením,
rozvodmi
elektrickej
inštalácie
a štruktúrovanej
kabeláže, ako aj vybavením špecifickou reprodukčnou
a prezentačnou technikou, čím sa zvýši doterajšia
ubytovacia kapacita a skvalitní úroveň vzdelávacej
a výskumnej funkcie detašovaného výučbového
pracoviska.
strecha a podkrovie, doteraz využívané len ako
ubytovacia kapacita, sa zasanuje a vybuduje sa nová
strecha, ktorá sa zateplí a pokryje novou krytinou.
Novo vytvorené podkrovie (3. NP) sa funkčne vybaví
na obytné a vzdelávacie účely – vytvorí sa 1 nová
miestnosť (serverovňa a úložisko špecifickej časti IKT
a počítačového vybavenia), a 1 veľká ubytovacia a
výučbová
miestnosť
s vlastnou
sanitárnou
vybavenosťou. Touto rekonštrukciou sa ubytovacia
kapacita detašovaného vzdelávacieho pracoviska zvýši
o 10 osôb.

Naplnenie výstupu:
Modernizácia a rekonštrukcia celoškolského zariadenia
v Kremnici prebehla úspešne, objekt je plne funkčný či
už po stránke technickej alebo administratívnej a je v
plnom rozsahu využívaný na výchovnovzdelávací
proces.
Aktivita 2.1 Modernizácia IKT sietí, zariadení
celoškolského vzdelávacieho pracoviska VŠVU
v Kremnici
Cieľ aktivity:
Modernizácia IKT učební vzdelávacieho pracoviska
VŠVU v Kremnici.
Výstup aktivity:
Výstupom aktivity bude kompletné vybavenie celého
objektu v Kremnici, modernou didaktickou a
výpočtovou technikou, vrátane pripojenia na internet.
Tým bude zabezpečená technická podpora súčasných
pedagogických postupov, ako aj integrácia nových
moderných foriem a metód do vyučovacieho procesu.
Hromadným využitím moderných IKT technológií
multimediálnej a prezentačnej techniky vo vyučovacom
procese sa okrem priamych efektov ako zvýšenie
efektívnosti,
názornosti,
dostupnosti,
pružnosti
výučbových metód
celkovo
zvýši
aj
konkurencieschopnosť
v oblasti
technického
a technologického vybavenia a podporných nástrojov
pre realizáciu výučby. Študentom sa umožní
v maximálnej miere sa kreatívne realizovať vo všetkých
oblastiach
umeleckých,
dizajnérskych
a architektonických v rámci využitia moderných IKT
technológií.
Naplnenie výstupu:
V rámci aktivity boli dodané potrebné IKT technológie,
inštalované softvérové vybavenie podľa projektu tak
aby sa dali využívať vo všetkých siedmich učebniach
podľa naplánovaného spôsobu využitia. Pre užívateľov
objektu boli dodané a sprístupnené databázy
a knižnice.

Výdavky projektu
rozdelené na prijímateľa
a partnera
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