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Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci IROP 2014-2020 s názvom          

„Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle             
SŠ Púchov“(Spojená škola, I. Krasku 491, 020 32 Púchov) 

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 
ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 
vyhlásilo dňa 14.09.2021 výzvu s kódom IROP-PO2-SC223-2021-68 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-SC223-2021-68 
Dátum vyhlásenia: 14.09.2021 
 

Názov projektu: „Moderné odborné vzdelávanie v gumárenskom priemysle SŠ        
                              Púchov“ 

Popis projektu:  

Projekt sa bude realizovať v priestoroch Spojenej školy Púchov, ktorej zriaďovateľom 
je Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt bude riešiť prístavbu školských dielní -   
halového objektu s oceľovou nosnou skeletovou konštrukciou s celkovými rozmermi 
haly 25,76x21,34m k jestvujúcemu objektu "C" a drobné stavebné úpravy na 
samotnom objekte "C". Prístavba bude prízemná dispozične rozdelená na dve 
učebne, kabinet majstrov, sklad gumy a sklad kovu. V rámci stavebných úprav bude 
riešené vybudovanie prepojenia medzi objektom "C" a novou prístavbou, 
rekonštrukcia odbornej učebne (nové povrchové úpravy, nová elektroinštalácia), 
rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí vrátane zriadenia bezbariérového WC 
a rekonštrukcia hlavného vstupu do budovy s vybudovaním bezbariérovej rampy. 
 
Učebňa a dielne budú následne vybavené novými modernými prístrojmi 
a zariadeniami za účelom skvalitnenia odbornej praxe a výcviku.  
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Realizáciou aktivít dôjde k rozvoju COVP a zvýšeniu kvality odborného vzdelávania 
a prípravy, praktických zručností žiakov a k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu 
práce. Debarierizáciou objektu sa zlepšia podmienky na inkluzívne vzdelávanie        
a rozšíria sa možnosti štúdia pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva.  

Projekt je zameraný na podporu odborov skupiny 28 – Technická a aplikovaná 
chémia, 26 – Elektrotechnika a 23, 24 – Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia 
výroba. 

 

 
Celkové náklady projektu:        2 030 000,00 EUR 
 
Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%):    1 928 500,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:          101 500,00 EUR 

 


