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PD-
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V2

IL Dovybavenie COVP SOŠ Pruské SOŠ Pruské             1 800 000    

Dovybavenie Centra odborného vzdelávania a prípravy -  

prebudovanie 5. poschodia na ŠI – školiaca miestnosť, infocentrum s 

knižnicou, pracovné dielne, priestory na prenájom, rekonštrukcia a 

modernizácia školského internátu

IROP 2020 58 000 2017

úprava sumy podľa PD, posun realizácie z dôvodu aktuálneho 

vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v novej výzve 

po realokácii zdrojov IROP

V3

IL
Zriadenie centra odborného vzdelávania a 

prípravy SOŠ Dubnica nad Váhom

SOŠ Dubnica nad Váhom, strojárstvo 

objekt  na ul. Bratislavská 439/18, 
1 144 163 

Rekonštrukcia súčasných priestorov dielní - obstaranie a modernizácia 

materiálno-technického vybavenia vrátane  stavebných úprav a prvkov 

zlepšovania energetickej efektívnosti  a vybavenia vysokorýchlostným 

internetovým pripojením pre praktické vyučovanie. Škola spracúva 

projekt COVP v súlade s metodikou SOPK

IROP 2018 - 2019 23 880 2015

schválený projekt, prebieha proces VO na stavebné práce a 

dodanie technologického vybavenia. Posun realizácie 

vzhľadom na skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP

V4

PB
Modernizácia priestorov a vybavenia 

praktického vyučovania
SOŠ strojnícka, Považská Bystrica             2 287 768    

Rekonštrukcia pavilónu dielní (oprava strechy), nákup CNC strojov – 

pre obrábanie sústružením  a frézovaním. Škola spracúva projekt 

COVaP v súlade s metodikou SOPK
IROP 2019 58 800 2017-2018

úprava sumy podľa predloženej žiadosti o NFP, projekt v 

hodnotení

V5

PD

Modernizácia školy - Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy Spojená škola 

Nováky

Spojená škola Nováky, chem.pr.                248 962    
Centrum odborného výcviku - technická a aplikovaná chémia, nákup 

materiálno-technického vybavenia laboratórií  
IROP 2018 - 2019 5 000 2016

schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie 

technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na 

skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP

V6

PE
Zriadenie centra odborného vzdelávania a 

prípravy v SOŠ Partizánske
Spojená škola Partizánske,                930 263    

Modernizácia dielní, budovanie centra odborného výcviku - praktické 

vyučovanie pre odbory zo zameraním na strojárstvo (automobilový 

priemysel) a výrobu obuvi a výrobu koženej galantérie - nákup strojov, 

nutné stavebné úpravy

IROP 2019 20 000 2017

úprava sumny podľa podľa predloženej žiadosti o NFP, 

schválený projekt, posun realizácie vzhľadom na potrebu 

uzatvorenia zmluvy o NFP. Prebieha príprava VO na stavebné 

práce a technologické vybavenie

V7

PD
Modernizácia odborného vzdelávania v  

SOŠ  Prievidza
SOŠ Prievidza, T.Vansovej, elektrotechnika 624 690 

Inovácia  vybavenia odborných učební, dielní praktického vyučovania 

výpočtovou technikou a aktuálnymi softvérmi, CNC strojmi, meracou 

technikou, modernizácia  technologických zariadení školských 

autodielní

IROP 2018 - 2019 N/A N/A

schválený projekt, prebieha proces VO na dodanie 

technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na 

skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP

V8

PU
Moderné odborné vzdelávanie v 

gumárenskom priemysle
SOŠ Púchov,I. Krasku, gumárenstvo, plastika             1 290 000    Potreba vybudovať dielne na Kolonkách, škola pripravuje COVP IROP 2020 60 000 2018-2019

prebieha spracovanie PD, posun realizácie z dôvodu 

aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v 

novej výzve po realokácii zdrojov IROP

V9

IL Zavádzanie nových technológií

SPŠ Dubnica nad Váhom

 mechatronika             1 072 500    
Škola spracúva projekt Centra odborného vzdelávania a prípravy 

COVaP v súlade s metodikou SOPK so zameraním mechatronika
IROP 2019 15 000 2017

schválený projekt, posun realizácie vzhľadom na potrebu 

uzatvorenia zmluvy o NFP. Prebieha príprava VO na stavebné 

práce a technologické vybavenie

Projektové zámery - oblasť školstva



V10

PD Lepšou praxou k lepšiemu zamestnaniu SOŠ Handlová, elektronika, informatika             1 097 700    

Príprava COVP pre odbor informatika, škola má vybudovanú 

špecializovanú učebňu pre inteligentné elektrické inštalácie a realizuje 

výučbu obnoviteľných zdrojov energie, vrátane rekonštruckie budovy 

dielní a internátu

IROP 2020 25 000 2017

posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, 

pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov 

IROP

V11

NM Modernizácia praktického vyučovania

SPŠ Nové Mesto nad Váhom

strojárstvo             1 320 000    

Zlepšenie vybavenia techn.učební a zvýšenie technickej gramotnosti v 

Centre odborného výcviku - stavebné úpravy,  zateplenie a materialno-

technické vybavenie dielní (CNS sústruh, CNS frézka). Škola spracúva 

projekt  COVaP v súlade s metodikou SOPK. pillotný projekt duálneho 

vzdelávania v elektro a kovospracujúcich odvetviach so SR-nemeckou 

obchodnou komorou. 

IROP 2019 20 000 2017

schválený projekt, posun realizácie vzhľadom na potrebu 

uzatvorenia zmluvy o NFP. Prebieha príprava VO na stavebné 

práce a technologické vybavenie

V12

BN

Modernizácia odborného vzdelávania v 

Strednej odbornej škole strojníckej 

Bánovce nad Bebravou

SPŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou             1 063 021    

 rekonštrukcia  objektu dielní odborného výcviku a ich technické 

vybavenie modernými diagnostickými, opravárenskými a servisnými 

zariadeniami a vybudovanie školiaceho CNC pracoviska

IROP 2019 30 000 2017
úprava sumy podľa predloženej žiadosti o NFP, projekt v 

hodnotení

V13

TN
Modernizácia odborného vzdelávania v 

SOŠ Trenčín
SOŠ Trenčín, pod Sokolicami, strojárstvo                335 108    

Dataprojektor plotter, 3D tlačiareň, Softvér Adobe CSG, Simulačný

elektronický hardvér a softvér, Meracie prístroje, Logické stavebnice +

PLC, Simulačné interaktívne panely automobilov, Programovacie

stanice s riadiacim systémom, Program Solid Works

IROP 2018 - 2019 N/A N/A

schválený projekt, prebieha proces VO na dodanie 

technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na 

skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP

V14

PB
Modernizácia odborného vzdelávania v 

SOŠ Považská Bystrica
SOŠ  Považská Bystrica                618 300    

Nákup meracej a diagnostickej techniky – autoopravárenstvo. Škola 

spracúva projekt COVaP v súlade s metodikou SOPK. Nákup 

vybavenia a materiálu pre výučbu nových stavebných technológií – v 

profesiách klampiar, strechár, inštalatér. 

IROP 2020 20 000 2018

prebieha príprava spracovania PD,posun realizácie z dôvodu 

aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v 

novej výzve po realokácii zdrojov IROP

V15

TN
Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - 

moderná výuka pre prax
SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín                445 261    

vybudovanie priestorov  praktického vyučovania v priestoroch hlavnej 

budovy školy na Staničnej ul., vybudovanie COVP pre stavebníctvo, 

materiálno-technické vybavenie pre odborný výcvik, 

IROP 2018 - 2019 26 000 2015, 2017

schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie 

technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na 

skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP

V26

TN
Obslúžime aj anglického kráľa - škola, 

ktorá teóriu s  praxou spája
SOŠaS Jilemnického ul. Trenčín             2 428 000    

rekonštrukcia školského závodu Gastrocentrum vrátane opatrení 

energetickej efektívnosti, zelená terasa, vybavenie
IROP 2020 120 000 2018

prebieha spracovanie PD, posun realizácie z dôvodu 

aktuálneho vyčerpania alokácie, pripravené na predloženie v 

novej výzve po realokácii zdrojov IROP

V27 NM

Kvalitným vzdelávaním k vyššej popularite 

náročných technických odborov

SOŠ Stará Turá                769 780    stavebné úpravy v dielňach, technologické vybavenie IROP 2020 50 000 2018

posun realizácie z dôvodu aktuálneho vyčerpania alokácie, 

pripravené na predloženie v novej výzve po realokácii zdrojov 

IROP

V28

PB

Inovácia a modernizácia odborného 

vzdelávania a prípravy  v SPŠ Považská 

Bystrica

SPŠ Považská Bystrica                461 098    modernizácia praktického vyučovania - technologické vybavenie IROP 2018 - 2019 N/A N/A

schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie 

technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na 

skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP

V25

MY Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní SPŠ Myjava 878 544
Škola spracúva projekt Centra odborného vzdelávania a prípravy 

COVaP v súlade s metodikou SOPK 
IROP 2018 - 2019 N/A N/A

schválený projekt, prebiehajú stavebné práce a VO na dodanie 

technologického vybavenia. Posun realizácie vzhľadom na 

skutočný termín uzatvorenia zmluvy o NFP



V17

TN Zníženie energet.náročnosti školy Obchodná akadémia Trenčín 1 732 000 Komplexné riešenie OPKŽP 2019-2020 25 000 2017 posun realizácie, nevyhlásená výzva z OP KŽP

V18

TN
Komplexné riešenie školského areálu 

Trenčín - Zámostie
Domov mládeže,SOŠ stavebná, SUŠ 5 500 000 

opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien,

vykurovanie
OPKŽP         2017-2020 210 000 2016-2018

ukončená 1. etapa SPŠ stavebná zo zdrojov OP KŽP, ďalšie 

etapy vzhľadom na čerpanie alokácie OP KŽP pripravované na 

realizáciu z vlastných zdrojov

V19

PD Zníženie energet.náročnosti školy Obchodná akadémia PD 646 915 Výmena okien, rekonštr. rozvodov UK, zateplenie strechy OPKŽP 2019 30 000 2016 posun realizácie, opakovaný proces VO, vzhľadom na 

prevádzku školy bude realizovaný až v prvom polroku 2019

V21

PE Zníženie energet.náročnosti školy Gymnázium Partizánske 1 061 103 zateplenie, výmena okien OPKŽP 2019 24 000 2016 posun realizácie, opakovaný proces VO, vzhľadom na 

prevádzku školy bude realizovaný až v prvom polroku 2019

V22
PD Zníženie energet.náročnosti školy Spojená škola Nováky 1 790 005

opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien, 

vykurovanie
OPKŽP 2019 - 2020 50 000 2017 posun realizácie, nevyhlásená výzva z OP KŽP

V23
IL Zníženie energet.náročnosti školy

SOŠ Dubnica nad Váhom, strojárstvo 

objekt  na ul. Bratislavská 439/18, 

opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien, 

vykurovanie
OPKŽP

vzhľadom na čerpanie alokácie OP KŽP pripravované na 

realizáciu z vlastných zdrojov potupnými krokmi

V24
PU Zníženie energet.náročnosti školy SOŠ I.Krasku Púchov

opatrenia energetickej efektivity - zateplenie, výmena okien, 

vykurovanie, rekonštrukcia striech
OPKŽP

vzhľadom na čerpanie alokácie OP KŽP pripravované na 

realizáciu z vlastných zdrojov potupnými krokmi

V25

TN Regionálna hokejová akadémia Športové gymnázium Trenčín 6 000 000

vybudovanie Regionálnej hokejovej akadémie v školskom areáli 

Trenčín - Zámostie ako súčasti transformácie ŠG Trenčínna Strednú 

športovú školu. Súčasťou je vyýstavba novej telocvične SUŠ a 

premiestnenie existujúcej kotolne a VZT v areáli

TSK 2019-2020 200 000 2018-2019 nový projekt v spolupráci so SZĽH

V26

PD Hornonitriancśke centrum vzdelania
SZŠ Prievidza, Hornonitrianska knižnica PD, 

Hornonitrianske múzeum PD
5 000 000

revitalizácia areálu na Vinohradníckej ulici v Prievidzi pre umiestnenie 

novej SZŠ Prievidza, presťahovanie knižnice a múzea spolu s 

vybudovaním nových výstavných priestorov pre múzeum, vytvorenie 

centra celoživotného vzdelávania. Projekt je súčasťou 

transformačného plánu hornej Nitry

TSK/IROP/OP

ĽZ
2019-2021 200 000 2018-2019 nový projekt 

SPOLU: 29 545 181        870 680          


