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Názov projektu

Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí
a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu
na SPU v Nitre

Kód ITMS

26250120008

Prijímateľ

Názov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo

Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra 949 76

Operačný program

Výskum a vývoj

Prioritná os

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

Opatrenie
Partner

-

1. Miesto realizácie projektu
Okres
Nitra
Nitra

Obec
Nitra
Nitra

Ulica
Trieda Andreja Hlinku
Tulipánova

Číslo
2
7

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
Čerpané NFP
Z toho
Čerpané
vlastné zdroje

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Ukončenie realizácie
aktivít projektu
07/2010
4 871 354,82
4 140 651,60
243 567,74
4597498,63
4367623,54
229875,09

Cieľ projektu
Cieľom projektu je budovanie infraštruktúry Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity v Nitre a modernizácia jej
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok,
kde prebieha vzdelávací proces. Cieľ projektu priamo
nadväzuje na globálny cieľ operačného programu
Výskum a vývoj: Skvalitniť infraštruktúru vysokých škôl
a zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na
vysokých školách.

Cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu 1
Prostredníctvom intervencií do nákupu informačnokomunikačných technológií zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu na Slovenskej poľnohospodárskej
univerzite v Nitre.
Špecifický cieľ projektu 2
Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže, rekonštrukcia
silnoprúdových rozvodov a osvetlenia prostredníctvom
stavby: Študentský domov Nová doba SPU Nitra zlepšiť
študijné podmienky študentov.
Špecifický cieľ projektu 3
Zlepšiť podmienky, v ktorých prebieha vzdelávací
proces a zvýšiť počet prístupových miest do
počítačovej siete prostredníctvom investície: Zateplenie
obvodových
konštrukcií
Fakulty
ekonomiky
a manažmentu (FEM) a prístavba multimediálnej sály
SPU Nitra.

Dosiahnuté výsledky
merateľných
ukazovateľov

Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými
IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt
44/44 ( zrealizované na 100 %)
Aktivita 1.1 Nákup informačno-komunikačných
technológií
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu
a priestorov, kde vzdelávanie prebieha.

Dosiahnuté výsledky
projektu v rámci aktivity

Výstup aktivity:
Výstupom
aktivity
boli
novo
vybavené
a zmodernizované počítačové miestnosti, učebne
a cvičebne.
Nákupom
nových
technológií
sa
zabezpečilo moderné vzdelávanie pre vedomostnú
spoločnosť, umožnilo sa rýchly prístup k internetu,
podporilo sa e-learningové vzdelávanie, testovanie
študentov, komunikácia a spolupráca v skupinách,
zabezpečilo sa vybavenie pre špeciálnu učebňu pre
podporu
projektovania
v záhradníctve
krajinnej
architektúre. Aktivita priamo nadväzovala na ďalšie
zámery a aktivity žiadateľa. Hlavným medzníkom
v rámci realizovanej aktivity bol ukončený nákup
a inštalácia technológií vo vybratých miestnostiach
SPU.

Naplnenie výstupu:
Aktivita bola naplnená na 100 % podľa plánovaného
výstupu aktivity

Aktivita 2.1 Študentský domov Nová doba SPU
Nitra
Cieľ aktivity:
Cieľom aktivity je rekonštrukciou silnoprúdových
rozvodov, osvetlenia a zavedením IKT siete v internáte
Nová Doba SPU zlepšiť podmienky študentov, zvýšiť
počet prípojných miest na internet prostredníctvom IKT
siete a zaviesť pripojenie do každej ubytovacej
jednotky.
Výstup aktivity:
Výstupom aktivity budú zrekonštruované silnoprúdové
rozvody a osvetlenie a tak isto vybudovaná IKT sieť
a zavedenie výstupov siete do každej ubytovacej
miestnosti študenta. Hlavným medzníkom v rámci
realizovanej aktivity bude preberací protokol,
dokončenie rekonštrukcie budovy a vybudovanie IKT
siete a odovzdanie internátu do používania študentov
SPU. Aktivita bude priamo nadväzovať na ďalšie
aktivity projektu a zámerov SPU.

Aktivita 3.1 Zateplenie obvodných konštrukcií
Fakulty ekonomiky a manažmentu
Cieľ aktivity:
Výstupom aktivity bolo zateplenie obvodových
konštrukcií
budovy
FEM,
rekonštrukcia
elektroinštalácia, bleskozvodu, systému EPS –
hlásenie protipožiarnej ochrany, domáci rozhlas IKT
siete
a klimatizácia.
Výstupom
aktivity
je
zrekonštruovaná
budova
pavilónu
S FEM
a dobudovanie IKT siete. Hlavným medzníkom v rámci
aktivity bolo
vydané právoplatné kolaudačné
rozhodnutie a odovzdanie budovy do používania
študentom a pedagógom SPU. Aktivita priamo
nadväzuje na ďalšie plánované aktivity žiadateľa
v rámci projektu.
Výstup aktivity:
Výstupom aktivity bolo zateplenie obvodových
konštrukcií
budovy
FEM,
rekonštrukcia
elektroinštalácia, bleskozvodu, systému EPS –
hlásenie protipožiarnej ochrany, domáci rozhlas IKT
siete
a klimatizácia.
Výstupom
aktivity
je
zrekonštruovaná
budova
pavilónu
S FEM
a dobudovanie IKT siete. Hlavným medzníkom v rámci
aktivity bolo
vydané právoplatné kolaudačné

rozhodnutie a odovzdanie budovy do používania
študentom a pedagógom SPU. Aktivita priamo
nadväzuje na ďalšie plánované aktivity žiadateľa
v rámci projektu.

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

