
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 - 2020 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán                 
pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 vyhlásilo dňa 26.3.2019 
výzvu s kódom IROP-PO2-SC223-2019-47 na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom 
vyučovaní.  

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje nasledujúcu žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v investičnej priorite 2.2:  

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program                                                                                                      
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym 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  
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47 
Dátum vyhlásenia: 26.3.2019 
 

Názov projektu: „Obslúžime aj anglického kráľa – škola, ktorá teóriu s praxou 
spája“ (SOŠ OaS Trenčín) 

Popis projektu:  

Projekt je zameraný na  rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia budovy 
školského zariadenia Gastrocentrum, ktorú Stredná odborná škola obchodu a služieb 
v Trenčíne využíva ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov 
gastronomických profesií. 

Cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie budovy a modernizácie vybavenia 
pracovísk praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného výcviku žiakov, zlepšiť 
prepojenie teórie s praxou a zabezpečiť lepšiu uplatniteľnosť absolventov školy       
na trhu práce. Využitie moderných technológií v odbornom vzdelávaní žiakov 
gastronomických odborov prispeje k zvýšeniu záujmu zamestnávateľov o ich využitie 
v rámci odbornej praxe. V rámci projektu bude realizovaná komplexná rekonštrukcia 
priestorov Gastrocentra za účelom zlepšenia technického stavu budovy a zníženia 
energetickej náročnosti prevádzky zariadenia. Súčasťou stavebných prác bude 
zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena okien, rekonštrukcia kotolne 
a zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu novým osobným výťahom. 
Zatraktívnenie priestorov praktického vyučovania a obstaranie nového 
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technologického vybavenia odborných pracovísk a učební prispeje aj k zvýšeniu 
záujmu žiakov o štúdium podporovaných študijných a učebných odborov na škole. 

Projekt je zameraný na podporu odborov skupiny 62, 63, 64 – Ekonomika 
a organizácia, obchod a služby. 

Pôvodná výška spolufinancovania bola stanovená v zmysle vypracovanej 
dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce. 

Na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach 
realizačného projektu boli presne vyčíslené celkové náklady  projektu vo výške 
3 642 827,80 Eur. Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť pôvodnú sumu                       
na spolufinancovanie  projektu z 146 238,00 Eur na 182 141,39 Eur. 

 

 

 
Celkové náklady projektu:        3 642 827,80 EUR 
 
Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%):    3 460 686,41 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:          182 141,39 EUR 
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