Termín plnenia

Stav plnenia k
20.09.2019

Termín plnenia

Zodpovední

Program

Kľúčové kroky implementácie

Rozpočet na r. 2019

Názov projektu

EUR v tis.

č. projektu

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

Odpočet kľúčových krokov k 20.09.2019

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1, Bratislava“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných
škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického
vybavenia odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 220 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou
následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Financovanie: IROP (ERDF: 679 926,32,- Eur, ŠR: 611 933,68,- Eur, vlastné zdroje: 67 992,63,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 164 567,44,- Eur (práce naviac)) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM

OŠMaŠ_1

Prípravné práce

Rekonštrukcia a
investičná podpora
Výber zhotoviteľa
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
pre oblasť
elektrotechniky a
informačných
technológií, Hlinícka 1, Realizácia projektu (Stavba + MTV)
Bratislava

Propagácia

24

0

3.3

0

0

-

1360

869

1.3

115

12

0

0

3.3

8

OŠMaŠ/
OIČaVO/
OSÚRaRP/ PO
/SM
OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

OK

2-16

Splnený

11-18

Splnený

6-19

7-19
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Prieb.
Plnený

Prieb.
Plnený

10-19

Dňa 22. 07. 2019 bola ukončená celková realizácia stavebných prác na objekte Budovy školy a
Budovy kuchyne s jedálňou vrátane odstránenia vád a nedorobkov. Proces určenia
predpokladanej hodnoty zákazky (ďalen len "PHZ") pred vyhlásením verejného obstarávania
(ďalej len "VO") na obrábacie stroje (CNC) a schodolez bol ukončený 08/19. Vyhlásené VO pre
uvedené materiálno-technického vybavenie (MTV): 08/19. Nakoľko sa pri určení PHZ na MTV
obrábacie stroje (druhá časť) meracie prístroje neprihlásil žiadny uchádzač, realizácia
predmetného VO bola posunutá na 10/19. Predĺženie termínu vyhlásenia je spôsobené taktiež
upresnením špecifikácie MTV.

2-20

Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a
mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní,
Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli
spomenuté aj COVP projekty. Koncom augusta bola verejnosť informovaná o ukončení
stavebných prác. Z dôvodu predchádzajúceho zrušenia VO na MTV vrátane úpravy špecifikácie
MTV sa prepokladá posunutie termínu na: 02/20.

Odpočet akčného plánu BSK Odbor školstva, mládeže a športu

OŠMaŠ_2

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných
škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom obnovy (rekonštrukcie) 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického
vybavenia odborných dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou
následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Financovanie: (IROP (ERDF: 1 701 425,20,- Eur, ŠR: 1 531 282,69,- Eur, vlastné zdroje: 170 142,52,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 464 063,53,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM

Rekonštrukcia a
investičná podpora
Prípravné práce
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
v pekárstve a
Výber zhotoviteľa
cukrárstve a v
mäsiarstve a
lahôdkárstve, Farského
9, Bratislava

Realizácia projektu (Stavba + MTV)

Propagácia

237

0

3.3

OŠMaŠ/
OIČaVO/
OSÚRaRP/ PO
/SM

6-17

Splnený

0

0

-

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

9-19

Prieb.
Plnený

3867

900

1.3

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

5-20

Prieb.
Plnený

Po ukončení kontroly verejného obstarávania (dokumentácie) na riadiacom orgáne BSK
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Predpokladaný termín odovzdania staveniska je 01/20.
Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác 01/20.

12

0

8

OK

6-20

Prieb.
Plnený

Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a
mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní,
Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli
spomenuté aj COVP projekty.

12-19

Dňa 22. 07. 2019 bolo vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác. Termín
predkladania cenových ponúk: 23. 08. 2019. Predpokladá sa posunutie termínu plnenia na
12/19, nakoľko kontrola dokumentácie k VO meškala zo strany riadiaceho orgánu (MPRV SR)
viac ako tri mesiace.

OŠMaŠ_3

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na
praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 8 verejných budov a nákupom materiálovo-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť 506 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v
prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Financovanie: (IROP (ERDF: 1 852 493,75,- Eur, ŠR: 1 667 244,38,- Eur, vlastné zdroje: 185 249,37,- Eur - 5 % spolufinancovanie)) + 108 610,84,- Eur (dofinancovanie BSK) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČEaVO, OK, PO, SM

Rekonštrukcia a
investičná podpora
Prípravné práce
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
v agropodnikaní farmárstve, v chove
Výber zhotoviteľa
koní a jazdectve, v
kynológii a v rybárstve,
SNP 30, Ivanka pri
Realizácia projektu (Stavba + MTV)
Dunaji

Propagácia

413

0

3.3

OŠMaŠ/
OIČaVO/
OSÚRaRP/ PO
/SM

6-17

Splnený

0

0

-

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

11-19

Prieb.
Plnený

Aktuálne prebieha 1. ex ante (kontrola dokumentácie VO) na riadiacom orgáne pred jeho
vyhlásením. Podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác sú
pripravené. Po ukončení 1. ex ante, BSK vyhlási VO na zhotoviteľa stavebných prác.

3814

900

1.3

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

11-20

Prieb.
Plnený

Po ukončení kontroly verejného obstarávania (dokumentácie) na riadiacom orgáne BSK
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Predpokladaný termín odovzdania staveniska je 01/20.
Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác 01/20.

12

0

8

OK

12-20

Prieb.
Plnený

Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a
mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní,
Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli
spomenuté aj COVP projekty.
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OŠMaŠ_4

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl
na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia odborných
dielni a odborných učební, ktoré bude slúžiť 424 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného zapojenia
žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Financovanie: IROP (ERDF: 1 409 146,73,- Eur, 1 268 232,05,- Eur, 140 914,67,- Eur, vlastné zdroje: 140 914,67,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- Eur BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Členmi projektového tímu sú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM

Rekonštrukcia a
Prípravné práce
investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a prípravy Výber zhotoviteľa
v stavebníctve, SOŠ
Ivanská cesta 21,
Bratislava
Realizácia projektu (Stavba + MTV)

Propagácia

282

0

-

0

0

-

2868

2006

1.3

12

0

8

OŠMaŠ/
OIČaVO/
OSÚRaRP/ PO
OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

9-16

Splnený

7-19

Splnený

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

4-20

Prieb.
Plnený

Aktuálne prebiehajú stavebné práce: zateplenie strechy, fasády, nové podlahy, rozvody
kanalizácie, vody, bola osadená požiarna nádrž a príprava podkladov (špecifikácie) materiálnotechnického vybavenia pred vyhlásením verejného obstarávania. Budú sa realizovať
hydrogeologické prieskumy spodnej vody kvôli osadeniu vsakovacích nádrží.

OK

5-20

Prieb.
Plnený

Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a
mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní,
Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli
spomenuté aj COVP projekty.
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OŠMaŠ_5

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu výučby prostredníctvom zvýšenia kvality školskej infraštruktúry. Projekt sa zameriava na rekonštrukcie budov škôl a športovísk, ale aj na
vhodné využitie konceptu "otvorenej školy" ktorého cieľom je využitie školských budov, športovísk a areálov na verejné účely.
Športovisko - projektová dokumentácia prevzatá. Projektová dokumentácia na zateplenie a
A. Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova ulica
hydroizoláciu - právoplatné stavebné povolenie. V schválenom Investičnom pláne je realizácia
Prieb.
2164
N/A
12-23
3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO
Plnený
(športovisko, zateplenie a hydroizolácia)
zateplenia plánovaná na rok 2020. Technická realizácia športoviska je možná až po ukončení
zateplenia budovy.

Rekonštrukcia a
modernizácia budov,
športových areálov,
telocviční, bazénov

B. Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
ulica Karola Adlera (rekonštrukcia športoviska realizácia je podmienená disponibilnými
finačnými prostriedkami BSK/externými zdrojmi
v r. 2019)

376

N/A

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-19

Prieb.
Plnený

Termín ukončenia verejného obstarávania 08/19. Termín začatia realizácie stavebných prác
09/19.

C. Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka ulica
(vybudovanie športoviska)

191

0

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-21

Prieb.
Plnený

Projektová dokumentácia ukončená, právoplatné stavebné povolenie. V schválenom
Investičnom pláne je realizácia plánovaná na rok 2021.

D. Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo
(vybudovanie športoviska, zateplenie budovy)

N/A

N/A

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-22

Prieb.
Plnený

Športovisko - projektová dokumentácia ukončená, právoplatné stavebné povolenie. Zateplenie
- projektová dokumentácia je plánovaná podľa schváleného Investičného plánu na rok 2021.
26.4.2019 bolo oficiálne otvorené športové multifunkčné ihrisko pri OA Račianska 107, BA.
Zároveň je toto športovisko sprístupnené širokej verejnosti na využívanie. 22.5.2019 bolo
oficiálne otvorené športové multifunkčné ihrisko pri Gymnáziu v Modre, ktoré bolo
vybudované s príspevkom Úradu vlády SR, BSK a mesta Modra. Ihrisko bolo zároveň
sprístupnené širokej verejnosti na využívanie. V júni 2019 boli po údržbe verejnosti
sprístupnené ďalšie 2 športoviská: pri SOŠ technológií a remesiel, Ivánska cesta 21, BA, a pri
Gymnáziu A.Bernoláka, Lichnerova 69, Senec. Na revitalizáciu, údržbu a správu prispel BSK zo
svojho rozpočtu v rámci projektu Otvorená škola 2018/2019.
V súčasnosti sa pracuje na možnostiach sprístupnenia školských telocviční. Vzhľadom ku
komplexnosti riešenia, ktoré má vplyv na časové plnenie, došlo k posunutiu termínu ukončenia
plnenia kľúčového kroku na 12/20.

E. Koncept otvorenej školy (efektivita, údržba a
zdieľanie školských budov, športovísk, telocviční
a areálov)

N/A

0

-

OŠMaŠ/ OIČaVO

6-19

Prieb.
Plnený

F. Stredná odborná škola hotelových služieb a
obchodu, Na pántoch (analýza využitia areálu)

N/A

0

-

OŠMaŠ/ OIČaVO

12-19

Prieb.
Plnený

V spolupráci so športovými zväzmi a klubmi prebieha analýza možností využitia areálu, zatiaľ
však nebol identifikovaný potenciálny partner, ktorý by disponoval potrebnými investičným
zdrojmi.

G. Stredná priemyselná škola elektrotechnická,
Zochova (rekonštrukcia budovy)

824

486

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-20

Prieb.
Plnený

Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ - prebieha proces verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác 10/19.

H. Stredná priemyselná škola strojnícka,
Fajnorovo nábrežie (rekonštrukcia budovy)

1259

484

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-21

Prieb.
Plnený

Modernizácia okien v zmysle požiadaviek KPÚ - prebieha proces verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavebných prác. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác 10/19.

I. Školský internát pri TKEJ, Gorazdova
(vybudovanie školského internátu)

923

70

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-21

Prieb.
Plnený

Finalizujú sa podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej
dokumentácie. Predpokladaný termín vyhlásenia verejného obstarávania 09/19.

J. SOŠ Pedagogická, Bullova (pokračovanie v
komplexnej rekonštrukcii)

N/A

0

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-21

Prieb.
Plnený

Projektová dokumentácia na zateplenie - prebieha projektovanie. Termín prevzatia
projektovej dokumentácie 08/2019. V schválenom Investičnom pláne je realizácia plánovaná
na rok 2021.
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OŠMaŠ_7

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom cieľom projektu je oprava a údržba internátu na Saratovskej ulici v Dúbravke. Súčasťou projektu je rekonštrukcia študentských izieb, ale aj stavebné práce a
odovzdanie 21 učiteľských bytov (dvojbuniek).

Investičná podpora
internátu na
Saratovskej ulici v
Dúbravke

Prípravné práce

0

0

-

OŠMaŠ/ OIČaVO

12-16

Splnený

Výber zhotoviteľa

0

0

-

OŠMaŠ/ OIČaVO

6-17

Splnený

Realizácia projektu

1400

57

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

12-21

Prieb.
Plnený

Oprava izieb a chodby na 4. poschodí - termín ukončenia stavebných prác 08/19. Výmena
trafostanice - termín vyhlásenia verejného obstarávania 08/19. Termín realizácie stavebných
prác 09/19.

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom je zvýšiť kvalitu infraštruktúry na stredných školách a to prostredníctvom zlepšenia školskej infraštruktúry, ale aj prostredníctvom rôznych pracovných
stretnutí a vyjednávaní s inštitúciami mimo BSK (napr. Magistrát hl. m. Bratislava, Ministerstvo školstva a iné.)

OŠMaŠ_8

A. Negociácie so stavovskou organizáciou pre
COVP

Rozvoj
stredoškolského
vzdelávania v
Bratislavskom kraji

0

0

-

OŠMaŠ

Proces identifikácie možnosti vytvorenia ďalších možných COVP prebieha (SPŠS Fajnorovo
nábr., SOŠ chemická).

priebežne

Prieb.
Plnený

Priebežne plnené - nákup elektrickej štvorkolky pre SPŠ dopravnú, Kvačalova 20, Bratislava,
učebných pomôcok (hudobné nástroje) pre Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava,
výpočtovej techniky pre SOŠ polygrafickú, SPŠ elektrotechnickú K. Adlera, Jazykovú školu
Palisády, Gymnázium Hubeného, Gymnázium Pankúchova, Školu úžitkového priemyslu J.
Vydru, na nákup gastro-indukčného sporáka, kávovarov a cukrárenskej pece pre SOŠ
gastronómie a hotelových služieb Farského, nákup vybavenia odborných učební kaderník,
čašník, kuchár pre SOŠ Myslenická, Pezinok.

B. Investičná podpora odborného vzdelávania

600

600

C. Úprava financovania stredných škôl

1500

1378

8

OŠMaŠ

priebežne

Prieb.
Plnený

V priebehu roka 2018 prebehla analýza a úpravy rozpočtov škôl za účelom zadefinovania
povinných výdavkov a zníženia miery prerozdeľovania normatívneho financovania. Rozpočet
na rok 2019 bol zostavený s ohľadom na reálne potreby škôl.

0

0

-

OŠMaŠ

priebežne

Prieb.
Plnený

OŠMaŠ analyzuje rôzne prístupy k možnostiam podnikateľskej a finančnej gramotnosti.

D. Zvýšenie finančnej gramotnosti

E. Propagácia odborného vzdelávania a
zlepšenie systému prijímania študentov na školy
BSK

F. Zlepšenie prepojenosti základných škôl so
strednými školami a stredných škôl s vysokými
školami

3.3 OŠMaŠ/ OIČaVO

Prieb.
Plnený

12-19

135

0

2

50

50

8

0

0

-

OŠMaŠ/ OK

priebežne

Prieb.
Plnený

V rámci projektu bola vydaná aktualizovaná brožúra Končíš základku? a distribuovaná žiakom
8. ročníkov na všetky základné školy v Bratislavskom kraji. Ďalej bola vydaná aj brožúra
Moderné školy s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania na stredných školách. Úspechy
škôl sú priebežne komunikované aj na sociálnych sieťach a najmä na špecializovanej stránke
Stredná pre mňa. Na instagrame prebiehala súťaž pre žiakov župných škôl o koncert rappera
Kaliho, kde mali študenti za úlohu odfotiť ich bežný život na strednej škole a tým mali možnosť
prezentovať svoju školu širokej verejnosti.

OŠMaŠ

priebežne

Prieb.
Plnený

Okrem intenzívnej propagácie stredných škôl smerom k základným školám, pripravuje BSK
vytvorenie 3 spojených škôl, ktoré budú prepájať základné a stredné školy. Spojená škola v
Malinove so vznikom od 1. 9. 2019, vznik spojených škôl v Petržalke a Ružinove sa plánuje od
1. 1. 2020, vyučovanie sa začne v septembri 2020.
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OŠMaŠ_9

Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovanou z externých zdrojov. Cieľom projektu s názvom "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“ je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných
škôl na praktickom vyučovaní prostredníctvom renovácie 1 verejnej budovy (rekonštrukcia inžinierskych sietí, podláh, zateplenie - zvýšenie energetickej efektívnosti) a obstaraním nového materiálno - technického vybavenia
odborných dielní a odborných učební, ktoré bude slúžiť 381 študentom. Jedným z cieľov COVP je umožniť študentom COVP absolvovanie praxe v prostredí, ktoré je porovnateľné so súkromným sektorom s možnosťou následného
zapojenia žiakov do vyučovania priamo u zamestnávateľa.
Financovanie: IROP (ERDF: 1 750 000,- Eur, ŠR: 1 575 000,- Eur, vlastné zdroje: 175 000,- Eur (5 % spolufinancovanie) + 50 000,- BV) PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; ŠC 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Členmi projektového tímu budú: OŠMaŠ, OSÚRaRP, OIČaVO, OK, PO, SM

Rekonštrukcia a
Prípravné práce
investičná podpora
Centra odborného
vzdelávania a prípravy
pre oblasť polygrafie a
médií pri SOŠ
polygrafickej,
Výber zhotoviteľa
Račianska 190,
Bratislava
Realizácia projektu (Stavba + MTV)

426

0

3.3

OŠMaŠ/
OIČaVO/
OSÚRaRP/ PO
/SM

0

0

-

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

4000

300

1.3

OIČaVO/
OŠMaŠ/
OSÚRaRP

6-19

Splnený

Dňa 25. 06. 2019 BSK predložilo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Projektová
dokumentácia ukončená, právoplatné stavebné povolenie. Projekt na ex ante kontrole na
riadiacom orgáne.

8-19

Prieb.
Plnený

Momentálne prebieha aktualizácia podkladov (formuláru + súťažných podkladov) na
zhotoviteľa stavebných prác. Termín vyhlásenia VO na zhotoviteľa stavebných prác: 08/19. K
posunu termínu plnenia došlo z dôvodu vstupu nových legislatívnych zmien do podmienok v
procese VO.

8-20

Prieb.
Plnený

12-19

Po ukončení kontroly verejného obstarávania (dokumentácie) na riadiacom orgáne BSK
odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Predpokladaný termín odovzdania staveniska je 01/20.

Projekt je priebežne medializovaný prostredníctvom tlačových správ, sociálnych sietí a
mesačníka Bratislavský kraj. V júni prebehla PR kampaň v tlačových médiách (Plus 7 dní,
Slovenka a Život) a na webe (topky.sk, sme.sk) na tému školstvo, v rámci ktorej boli
spomenuté aj COVP projekty.
Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK a jeho cieľom projektu je zlepšiť spoločenské postavenie učiteľov prostredníctvom vybudovania/poskytnutia štartovacieho bývania, jazykových kurzov a iných foriem
priamej a nepriamej pomoci.
Propagácia

OŠMaŠ_15

A. Analýza možností zvýšenia mzdy
pedagogickým a nepedagogickým
zamestnancom SŠ

12

0

0

0

8

-

OK

OŠMaŠ

priebežne

priebežne

Prieb.
Plnený

Prieb.
Plnený

BSK od školského roka 2018/2019 pristúpil k preplácaniu mimovyučovacích aktivít učiteľov,
pričom mesačne prepláca školám aktivity v sume cca 100 000,- EUR. Preplácanie
mimovyučovacích aktivít je jedna z možností, ako zvýšiť ohodnotenie práce učiteľov. Od 1. 1.
2019 boli tiež upravené platy riaditeľov škôl a školských zariadení tak, aby zohľadňovali kvalitu
a náročnosť ich práce, k ďalšej úprave došlo od 1. 7. 2019. BSK tiež prispieva na odmeny pre
zamestnancov škôl v polročných intervaloch, začal školám preplácať finančné prostriedky na
odmeny pri životných a pracovných jubileách, jazykové vzdelávanie, funkčné vzdelávanie a
pod.

Podpora zlepšenia
spoločenského
postavenia učiteľa

B. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov SŠ

C. Učiteľské byty

160

88

8

OŠMaŠ

priebežne

Prieb.
Plnený

V záujme podporiť zvyšovanie kvalifikácie učiteľov BSK zvýšil príspevok na adaptačné
vzdelávanie tak začínajúcemu, ako aj uvádzajúcemu učiteľovi. Tiež v spolupráci s Jazykovou
školou organizuje pre učiteľov jazykové vzdelávanie, pričom prepláca náklady na jazykové
kurzy. V minulom roku bolo do jazykového vzdelávania zapojených cca 300 učiteľov. BSK
podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov aj prostredníctvom príspevkov na vzdelávanie v rámci
programu JA Slovensko a v rámci 2 medzinárodných projektov Erasmus+, na realizáciu ktorých
získal 47 590,- EUR.

0

0

-

OŠMaŠ/ OIČaVO

priebežne

Prieb.
Plnený

Školy BSK boli oslovené ohľadom možnosti rekonštrukcie priestorov na štartovacie bývanie pre
učiteľov.
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Kúpalisko MČ BA Podunajské Biskupice

Cieľom projektu je zvýšiť počet prírodných vodných plôch, ktoré budú využiteľné ako verejné kúpaliská. Súčasťou projektu je analýza najvhodnejšieho riešenia vybudovania kúpaliska v MČ BA Podunajské Biskupice, s dôrazom na
posúdenie vhodnosti areálu na Učiteľskej ulici PB.
Prírodné kúpalisko v MČ BA - Podunajské
Biskupice

0

0

-

OŠMaŠ

12-19

Prieb.
Plnený

V súčasnosti v predmetnej lokalite prebieha ťažba štrku. Projekt bude možné realizovať až po
ukončení ťažby.

OŠMaŠ_18

Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce a súkromnej sféry.

Presadzovanie
kľúčových priorít BSK v
A. Posilnenie dotačnej schémy na podporu
oblasti školstva,
organizovanej športovej činnosti a športových
mládeže a športu
podujatí zameraných na rôzne športy a aktivity

0

0

-

OŠMaŠ

priebežne
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Prieb.
Plnený

V 2019 boli vyhlásené výzvy na posilnenie organizovanej športovej činnosti a športových
podujatí, ich vyhodnotenie prebehlo počas 03/19. Odozvy na takto nastavené výzvy sú zo
strany športových subjektov veľmi pozitívne. Preto BSK plánuje v tomto nastavení výziev
pokračovať aj v ďalšom období. Od 1/19 bolo zriadené krajské stredisko športu, ktoré svoju
činnosť začalo 4/19. BSK plánuje zriadenie ďalšieho krajského strediska športu od 1.9.2019.
Obe krajské strediská športu sa budú špecializovať vzhľadom na pôsobnosť pre predmetné
športy. Predbežná špecializácia bude na individuálne a kolektívne športy.

