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

s názvom „Online vzdělávání a inovace vzdělávacích programů 
zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza“, SZŠ Prievidza 

 
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 zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 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: „Online vzdělávání a inovace vzdělávacích programů 
zdravotnických oborů SZŠ Zlín a SZŠ Prievidza“ 

Vedúci partner: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín 

Hlavný cezhraničný partner: Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, 
Prievidza  

Popis projektu: Hlavným zámerom projektu je vytvoriť podmienky na využívanie 
online nástrojov vo výuke odborných predmetov v zdravotníckych školách, a to počas 
dištančného vzdelávania – nielen počas pandémie Covid-19, ale aj počas dlhodobej 
PN žiakov alebo počas prípravy na komisionálne skúšky apod. Nástrojmi  
na dosiahnutie cieľov projektu je vytvorenie výukových videí, ktoré budú s partnerom 
projektu zdieľané na spoločne vytvorenej platforme Moodle a využívané vo výuke  
ako aj overované v pedagogickej praxi. Technické vybavenie bude predstavovať 
„televízne“ štúdio zriadené v odbornej učebni. 
Projekt je doplnený o prezenčné zdieľanie skúseností počas dvoch projektových 
stretnutí v Prievidzi a v Zlíne. Tieto stretnutia budú spojené s návštevou potenciálnych 
zamestnávateľov (spolupracujúce nemocnice na oboch stranách, Kúpele Bojnice) 
doplnené o návštevu špičkových zariadení s cieľom dozvedieť sa o nových postupoch 
v ošetrovateľstve. V projekte sa predpokladá exkurzia v Prahe v čase projektového 
stretnutia v Zlíne (Nemocnice Motol, IKEM) a v Bratislave (NÚSCh). 
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Celkové náklady partnera:            62 640,57 EUR 

Žiadaná výška NFP (EFRR 85%+ŠR SR10%):       59 508,54 EUR  

Spolufinancovanie vo výške 5%:     3 132,03 EUR 


