
                 
 

Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS 
 

Operačný program Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou  

Názov MAS MAS RUDOHORIE, o.z. 

Kód projektu MAS1 IROP-CLLD-S658-512-004-001 

Špecifický cieľ 

5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými 
centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných 
infraštruktúrach 

Kód výzvy na 
predkladanie ŽoPr 

IROP-CLLD-S658-512-004 

Kód a názov aktivity 
D1 Učebne základných škôl 

 

Názov Užívateľa Obec Poproč 

Názov projektu 
Vybavenie počítačovej učebne základnej školy s materskou školou v 
Poproči 

Kód projektu užívateľa IROP-CLLD-S658-512-004-001 

Miesto realizácie 
projektu2 

Obec Poproč 

Doba realizácie projektu 19.8.2021 – 12.11.2021 

Výška schváleného NFP 10 000,- € Skutočná výška NFP 10 000,- € 

Výška schválených COV 11 989,20 € Skutočná výška COV 11 989,20 € 

Predpokladaná celkové 
výdavky projektu3 

11 989,20 € 
Skutočné celkové 
výdavky projektu 

11 989,20 € 

 
Stručný opis projektu 
a opis dosiahnutých 
cieľov a prínosov pre 
územie MAS 

Predmetom projektu je dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania počítačovej 
učebne zameranej na zefektívnenie činnosti a zníženie nákladov na spotrebu energií 
i zaťaženia užívateľov. Projekt predstavuje nový prístup k riešeniu IKT učební. Použitie 
centrálneho servera a virtualizovanej platformy pre pracovné stanice pripojené 
k jednému serveru umožní významne znížiť ekonomické aj technické nároky na 
počítačové vybavenie. Nulová hlučnosť, žiadne vyžarovanie tepla, nižšia prašnosť 
a menej elektromagnetického žiarenia vytvorí zdravšie prostredie učebne. Realizáciou 
projektu sa vyrieši problém so zlým materiálno-technickým vybavením v škole 
a problém s absenciou kvalitných a moderných odborných učební na území MAS. Dôjde 
k zlepšeniu situácie v oblasti vzdelávania, IKT gramotnosti a voľnočasových aktivít na 
území MAS. Projekt je v súlade so stratégiou CLLD (Integrovaný a inovatívny rozvoj 
územia MAS RUDOHORIE, o.z. v opatrení Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti 
infraštruktúry vzdelávania, špecifickým cieľom 2.1 – Do roku 2023 zvýšiť úroveň 
vzdelávania a informovania miestnych obyvateľov a taktiež rozvíjať komunitnú 
spoluprácu a komunitný dialóg v záujme motivovania marginalizovaných skupín... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
1 Uviesť posledné 4-číslie ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD 
2 Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely 
3 Vrátane neoprávnených výdavkov 



  
   
                 
 

 

 
Problémy, ktoré sa 
vyskytli u užívateľa  
alebo s ktorými sa MAS 
stretla v rámci projektu 
(napr. pri kontrole 
protokolov o výbere ŽoPr, 
pri odbornom hodnotení, 
pri realizácii projektu - 
kontrole verejného 
obstarávania, pri dodaní 
predmetu zákazky 
užívateľovi, pri kontrole 
žiadostí o platbu, pri 
dodržaní časového 
harmonogramu, 
merateľných 

ukazovateľov atď.) 

Počas realizácie projektu sa vyskytol problém s dodaním monitorov a slúchadiel 
s mikrofónom nakoľko dodávateľ oznámil užívateľovi, že vzhľadom na technologický 
vývoj a progres v oblasti IKT položky, ktoré boli uvedené v prílohe Kúpnej zmluvy už nie 
sú na trhu dostupné. Dodávateľ navrhol užívateľovi nahradiť nedostupné modely 
novými, ktoré spĺňajú minimálne technické špecifikácie požadované vo verejnom 
obstarávaní pri zachovaní cien. Užívateľ oznámil MAS tieto zmeny dňa 2.11.2011 
k čomu MAS vydala stanovisko, že uvedené Oznámenie o zmene projektu berie na 
vedomie vzhľadom k tomu, že nemá vplyv na zmenu Zmluvy o príspevku. 

PRÍLOHA č. 1 Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu  

PRÍLOHA  č. 2 Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu 

 


