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Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci programu INTERREG V-A SK- CZ  

s názvom „Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou 
spoluprácou partnerských škôl“, SOŠ Považská Bystrica 

 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán 
pre program Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok.  

Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 
spracovala a predložila žiadosť o nenávratný finančný príspevok nasledovne:  

Program: INTERREG V-A SK-CZ 
Prioritná os: 1. Využitie inovačného potenciálu  
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných 
vzdelávacích a školiacich programov  
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu 
práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce 
Kód výzvy: INTERREG/ V-A SK-CZ/2020/12 
 
Názov projektu: „Zvyšovanie kvality technických odborov úzkou spoluprácou 
partnerských škôl“  

Vedúci partner: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, 
Považská Bystrica  

Hlavný cezhraničný partner: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí. 

Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a relevantnosť obsahu 
odborného vzdelávania, skvalitniť technické podmienky pre dištančné vzdelávanie  
a zvýšiť povedomie žiakov základných škôl a ich rodičov o potrebe štúdia remeselných 
odborov.  
Aktivity projektu sú zamerané na tvorbu nových edukačných materiálov využiteľných  
v dištančnej forme vzdelávania. Plánuje sa nákup digitálnej techniky pre potreby 
dištančného vzdelávania. V rámci projektu sa zrealizujú odborné stáže žiakov s cieľom 
zvýšiť ich digitálne a remeselné zručnosti. Stáže pedagógov budú orientované  
na výmenu skúseností s realizáciou dištančného vzdelávania  
a výchovnovzdelávacieho procesu na škole partnera projektu. Na propagáciu štúdia 
učebných a študijných odborov v odborných školách sú orientované aktivity spojené  
s verejnou prezentáciou oboch škôl formou ukážok demonštračných prác  
v jednotlivých remeselných odboroch. Budú nimi aj súťaže žiakov partnerských škôl  
v stavebných a drevárskych odboroch a súťaže v remeselnej zručnosti žiakov 
základných škôl z regiónu partnerov projektu. Uskutoční sa spoločná konferencia 
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zameraná na výmenu skúseností v dištančnom vzdelávaní a reagujúca  
na problematiku záujmu žiakov o štúdium technických odborov. 
 
 
Celkové náklady partnera:             94 500,00 EUR 

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):        89 775,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:      4 725,00 EUR 


