Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany má uzavretú zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu s názvom Modernizácia dielní odborného výcviku
a odborných učební pre strojárstvo a elektrotechniku.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Špecifický cieľ: 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M446-223-14 bola podpísaná
dňa 14.12. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 18.12. 2018, účinná je nasledujúci deň po
dni zverejnenia, t. j. od 19.12. 2018.
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj
spôsobilostí žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti.
Aktivity projektu:
Predkladaný projekt pozostáva zo 4 hlavných aktivít. Hlavné aktivity projektu sú:
- 1. Vybavenie odborného pracoviska dielňa pre odbor autoopravár.
- 2. Vybavenie odbornej učebne teoretického vyučovania pre odbory autoopravár
a elektrotechnické odbory.
- 3. Vybavenie odbornej učebne teoretického vyučovania pre strojárske odbory.
- 4. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy teoretického vyučovania
Týmto projekt prispieva k zvyšovaniu kvality a zlepšeniu infraštruktúry stredných odborných škôl v týchto
oblastiach:
a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre :
- praktické vyučovanie,
- odborný výcvik, odbornú prax,
- celoživotné vzdelávanie,
- vyučovacie miestnosti
b) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a
areálov
- stredných odborných škôl,
c) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
- budova teoretického vyučovania SOŠ technickej Nová 5245/9, Piešťany.

Realizáciou projektu sa naplnia očakávané konkrétne výsledky .
1) vybavením dielne pre autoopravárov modernou diagnostickou a opravárenskou technikou sa modernizuje
vnútorné vybavenie dielní, ktoré bude zodpovedať moderným štandardom, a tak bude zabezpečené
praktické vyučovanie v súlade s technickou úrovňou súčasných automobilov, umožní sa rozvoj
manuálnych zručností a kvalitnejšia odborná príprava žiakov,
2) vybavením odbornej učebne teoretického vyučovania pre odbory autoopravár a elektrotechnické odbory
budeme modernizovať výučbu výučbovými panelmi a meracou technikou, čím sa zvyšuje efektívnosť
a atraktívnosť vzdelávania,
3) vybavenie odbornej učebne teoretického vyučovania pre strojárske odbory umožňujú žiakom získať
vedomosti a zručnosti v programovaní CNC strojov a zariadení a tým ich adaptáciu na CNC stroje
a zariadenia používané u zamestnávateľov,
4) zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy teoretického vyučovania výmenou nevyhovujúcich okien
v oceľových rámoch a s tým spojené stavebné úpravy zabezpečia úsporu energií a zníženie emisií
skleníkových plynov, čo prispeje k ochrane životného prostredia, stavebnými úpravami sa výrazne zvýši
kvalita priestorov pre výučbu žiakov.
Realizáciou aktivít podľa projektu, t. z. zabezpečením moderného spôsobu výchovy a vzdelávania v súlade
s požiadavkami technickej praxe v zrekonštruovaných priestoroch teoretického vyučovania, vybavením
dielní a modernizáciou odborných učební dosiahneme očakávaný výsledok zvýšenie počtu žiakov Strednej
odbornej školy technickej Nová 5245/9, Piešťany na praktickom vyučovaní.
Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do
vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh
práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Modernizáciou
Strednej odbornej školy technickej Nová 5245/9, Piešťany ako prijímateľa pomoci jednak v rozsahu
odborných učební vybavených modernými didaktickými a učebnými pomôckami, ako aj rekonštrukciou/
modernizáciou vnútorných a vonkajších priestorov, umožní kvalitnejšie vzdelávanie na úrovni 21. storočia
pre potreby praxe a budúcich zamestnávateľov. Budú pritom využívané moderné vyučovacie metódy pre
rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností.
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 04/2019
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 24 mesiacov
Celková výška oprávnených výdavkov: 646.767,50 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 614429,12 €
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

