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Názov projektu:    Vzdelávanie seniorov v Meste Banská Štiavnica  

ITMS kód:     26120130030  

Prijímateľ:     Mesto Banská Štiavnica  

Radničné námestie 1, 969 01 Banská Štiavnica  

Miesto realizácie projektu:   Banská Štiavnica  

Poskytovateľ dotácie:   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Názov implementačnej agentúry:  Výskumná agentúra  

Názov operačného programu:  Vzdelávanie  

Prioritná os:     2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ  

Opatrenie:     2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania  

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:  
08/2013 – 11/2015  

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: 05.08.2013.  

 

Výška poskytnutého príspevku:  
Výška celkových oprávnených výdavkov:  186.453,50 Eur  

Výška poskytnutého NFP:    177.130,82 Eur  

Výška spolufinancovania:        9.322,68 Eur  

 

Stručný opis projektu:  
V súčasnosti sa seniori v meste organizujú v kluboch dôchodcov, majú záujem o účasť vo 

vzdelávacích programoch rôzneho zamerania avšak najväčšou bariérou rozvoja týchto aktivít je 

nedostatok finančných zdrojov na ich realizáciu.  

Vzdelávacie aktivity projektu sa delia podľa spôsobu zabezpečenia. Vzhľadom na odbornosť 

jednotlivých typov vzdelávania bude jedna skupina vzdelávacích aktivít zabezpečená internými 

zdrojmi (Počítačové znalosti – základy práce s PC, Ľudové remeslo – práca s drevom, Dejiny 

umenia I, Zdravoveda, Záhradkárstvo) a druhá skupina vzdelávacích aktivít bude zabezpečená 

externými spoločnosťami (Osobný rozvoj, Zdravoveda II, Rozvoj duchovných hodnôt a aktívne 

starnutie, Anglický jazyk pre potreby seniorov, Rozvoj internetových zručností pre potreby 

seniorov, Prostredníctvom e-learningu v oblasti kultúry a kultúrnych pamiatok na území SR).  

Vzdelávacie aktivity, prenájom priestorov ako aj potrebná technika bude obstaraná na začiatku 

realizácie projektu. Významný efekt z interakcie jednotlivých aktivít bude dosiahnutý využitím 

získaných skúseností, znalostí a ľudských kapacít pri realizácií každej z požadovaných aktivít pre 

dosiahnutie špecifických cieľov, hlavne však pri systéme spätnej väzby, kde vo vzájomnej 

synergii budú proporcionálne previazané všetky výsledky aktivít projektu. Ďalšou pozitívnou 

externalitou bude motivácia a spôsob, akým je možné rozvíjať ďalšie zručnosti cieľovej skupiny.  

Zrealizovaním vzdelávania cieľovej skupiny 130 seniorov predpokladáme zvýšenie vplyvu šírenia 

kľúčových kompetencií seniorov aj na nepriame cieľové skupiny. Nepriame cieľové skupiny sú 

rodinní príslušníci a priatelia cieľovej skupiny (možnosti využívania sociálnych sietí, skype...).  



Po ukončení realizácie projektu bude k dispozícii vzdelávanie – 5 vytvorených vzdelávacích 

modulov, ktoré budú môcť byť bez dodatočných nákladov využívané v budúcnosti. Zakúpené 

zariadenia budú naďalej k dispozícii pre občanov na vzdelávanie sa.  

Predpokladom je, že nové získané vedomosti bude môcť cieľová skupina využívať v bežnom 

živote a ich sociálno-ekonomické postavenie v spoločnosti sa zlepší a to v dôsledku využívania 

informácií získaných počas vzdelávania prostredníctvom znalostí používania a vyhľadávania 

informácií na internete, získaniu počítačových a jazykových zručností a nadväznosť na 

použiteľnosť získaných informácií v bežnom živote. Navrhnuté vzdelávacie kurzy majú vzájomnú 

symbiózu. Získané vedomosti majú pre cieľovú skupinu dlhodobý úžitok.  

 

Celkový cieľ projektu:  
Vzdelávanie seniorov so zameraním na podporu aktívneho starnutia a na mobilizáciu a zvýšenie 

kompetencií obyvateľov nad 50 rokov.  

 

Špecifický cieľ projektu:  
Vytvoriť a realizovať vzdelávanie pre seniorov so zameraním na podporu aktívneho starnutia a 

zvýšenie kompetencií obyvateľov nad 50 rokov 

 

 


