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Školský internát, 
Karpatská 9, Poprad

Školský internát Poprad - zníženie 
energetickej náročnosti (riešenie 

havarijného stavu)/Operačný program: 
Kvalita životného prostredia

1.9.2016 1.8.2017 http://sipop.sk/images/stories/internat-projekt.pdf

Stredná umelecká 
škola, Vodárenská 3, 

080 01 Prešov

„Modernizácia a skvalitňovanie 
vyučovacieho procesu na SUŠ 
Prešov“/Operačného programu 

Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma 
systému vzdelávania a odbornej prípravy, 
Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na 

modernú 

3/ 2014 10/ 2015
http://www.suspo.sk/aktivity-skoly/projekty/item/171-

moderna-skola

Kvalita vo vzdelávaní – úspech  v živote
Operačný program: Vzdelávanie

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 10/2009  09/2011

Cieľom projektu bolo skvalitniť výstupy vzdelávania 
inováciou obsahu a metód vzdelávania s využitím IKT pre 

potreby vedomostnej spoločnosti prostredníctvom 
špecifických cieľov, a to implementovať školský vzdelávací 
program spojený s obsahovou a metodikou prestavbou 12 

predmetov, vyškoliť 22 odborných učiteľov z používania IKT 
vo vyučovacom procese, ako aj inovovať didaktické 

prostriedky rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov tak, aby 
boli využívané inovatívne metódy výučby, ktoré by 

zatraktívnili vyučovací proces.

https://oavranov.edupage.org/text1/?

Nové trendy vo vzdelávacom procese
 Operačný program: Vzdelávanie

1  Reforma systému vzdelávania a odbornej 
prípravy

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 03/2014  08/2015

Cieľom projektu bolo inovovať a vytvoriť moderné učebné 
materiály, vybaviť odbornú učebňu technikou a vyškoliť 

zamestnancov na prácu s IKT v systéme aScAgenda. 
Pedagogickí zamestnanci po zaškolení sú tvorcami testov, 
interaktívnych cvičení, vzorových riešení pre cvičebnice 
v odborných predmetoch a odborných učebných textov 

anglického jazyka. Počas realizácie projektu boli  zakúpené 
notebooky, interaktívny projektor, tabuľa, vizualizér a 

hlasovacie zariadenia.

https://oavranov.edupage.org/text10/?

Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia 
hospodárskeho objektu - riešenie 
havaríjneho stavu živičnej izolácie stropu 
financované zriaďovateľom

2011 2011
Novovytvorené priestory pre teoretické vyučovanie aj 

praktický výcvik žiakov v študijnom odbore Agropodnikateľ - 
turistika na vidieku.

Modernizovaný objekt skolavdovaný v súlade so zámerom uvedeným v 
projekte.

Kotolňa na drevený odpad - vlastná 
iniciatíva financované zriaďovateľom

2010 2010
Alternatívne vykúrovanie ako doplnok k plynovej kotolni z 

dôvodu zdníženia nákladov.
Kotolňa plní účel, pre ktorý bola zriadená.

Leonardo da Vinci/ Community Vocational 
Training Action Programme

2008 2008
Výmenný program študentov lesných odboroch - odborná 

trojtýždňová stáž na vybraných lesných strojoch vo Švédku.
Projekt rozšílil vedomosti a skúsenosti žiakov o aktivitách v lesnom 

hospodárstve iného štátu.

Jazykové laboratórium SOU Bijacovce/ 
Výzva MŠ SR - Jazykové laboratória pre 
základne a stredné školy

2007 2007
Vytvorenie a zariadenie odbornej jazykovej triedy pre 

skvalitnenie výučby Anglického jazyka.
Projekt splnil účel, pre ktorý bola jazyková učebňa vytvorená.

Stredná odborná 
škola Majstra Pavla, 

Kukučínova 9, 
Levoča

"Relaxuj v školskom parku" / Nadácia 
Ekopolis

2010 2011 Vytvorenie oddychovej zóny pre žiakov a zamestnancov školy revitalizácia parku, výsadba zelene, vytvorenie "učebne v prírode"  http://www.souplevoca.sk/?q=node/120

Zateplenie SOŠ polytechnická Humenné/ 
výzva ROP - 1.1-2009/01 Zateplenie SOŠ 
polytechnická, Humenné" v zmysle zmluvy 

"Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku" č. Z2211012062301 
uzavretej medzi Ministerstvom výstavby a 

regionálneho rozvoja SR a PSK dňa 
10.05.2010. 

7.10 1.12 Zlep.podmienok pre realiz. vzdel.procesu
Zateplenie, výmena okien,

 dverí, úprava fasády,zníž.energet.náročnosti školy

Inovácia vzdel.procesu v SOŠ P Hé/ OP 
Vzdelávanie

11.12 6.15 Premena tradičnej školy na modernú
Inovácia výučby, moderniz.výučby

cudzích jazykov,prepojenie školy s praxou

Projekt: ROP- 1.1.-2008/01 "Zateplenie 
budov Spojenej školy"

07/2009 10/2010
Projekt riešil zlepšenie podmienok vzdelávaieho a 

výchovného procesu na škole.
Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie, zníženie nákladov na 

vykurovanie, zníženie emisií CO2
Word - súbor

Projekt: OPV-2009/1.1/05-SORO 
"Inováciou vzdelávania k modernej škole"

10/2010 11/2012

Cieľom projektu bolo zvyšovanie kvality výstupov 
vzdelávania inovovaním jeho foriem a metód pre potreby 

vedomostnej spoločnosti a príprava na inovovanie a 
modernizáciu študijného odboru mechanik mechatronik

Realizáciou projektových aktivít bola poskytnutá pedagógom a žiakom 
možnosť osvojenia si kľúčových kompetencií tak, aby sa stali na trhu 

práce pružnou pracovnou silou schopnou prispôsobovať sa 
požiadavkám vedomostnej spoločnosti.

https://spojenask.edupage.org/text/?text=text/text9&s
ubpage=4

Projekt: OPV-2012/1.1/08-SORO "Spojená 
škola a jej modernizácia"

02/2014 10/2015

Cieľom projektu bola reforma vzdelávania a odbornej 
príptavy a príprava na zavedenie nového študijného odboru 

operátor automobilových liniek, ktorého experimentálne 
overovanie by malo skončiť v tomto školskom roku.

Zvýšená odbornosť pedagógov, nové alebo inovované metodicko-
didaktické príručky, nákup IKT a didaktických prostriedkov.

https://spojenask.edupage.org/text/?text=text/text9&s
ubpage=2

Gymnázium, 
Komenského 13, 

Lipany
Vzdelanie v našich rukách/OP Vzdelávanie 3/2014 10/2015

Modernizovať vzdelávanie prírodovedných a voliteľných 
predmetov a podporiť kariérne poradenstvo s cieľom zvýšiť 
uplatnenie sa absolventov na regionálnom trhu práce a pri 

ďalšom vzdelávaní na vysokých školách. 

1. Vytvorenie edukačných materiálov a pomôcok (164 ks) 2. Školenie 
pre učiteľov - triedni učitelia (20), anglický jazyk (12), IKT (27). 

http://gymlipany.edupage.org/text9/?

ELENA rok 2016 rok 2018
Zníženie energetickej náročnosti objektu OA Poprad - 

spracovanie projektovej dokumentácie
zatepletenie budovy školy - OA Poprad

Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v 
oblasti telesnej a športovej výchovy

jún_2016 dec._2016
Vybavenie telovýchovných priestorov cvičebnými nástrojmi a 

ďalšou technikou
zlepšenie materiálno-technického vybavenia pre výučbu telesnej a 

športovej výchovy

Leonardo da Vinci - mladí podnikatelia 
vedú medzinárodné študentské spoločnosti

aug._2013 júl_2015
v rámci projektu spolupracovali cvičné firmy a študentské 
spoločnosti zúčastnených partnerov zo SR, ČR, SRN a 

Nórska
učebné texty k založeniu a fungovaniu študentských spoločností

Projekt Nadácie Slov. sporiteľne - Škola 
praxou

máj_2009 marec_2010 Kontraktačný deň cvičných firiem
organizácia podujatia kontraktačný deň cvičných firiem zo stredných 

škôl v regióne

Program Učme sa inak - Konto Orange sept._2009 dec._2009 Nemecky s iphone vo Vysokých Tatrách

Filmové spracovanie aplikácie lekcií z nemeckého jazyka pri záchrane 
života vo Vysokých Tatrách, alebo ako sa správať vo vysokohorskom 
prostredí. Situácie o zisťovaní cesty a geografickej polohy s novými 

prístrojmi GPS v krátkych hraných scénkach.

Projekt Nadácie Slov. sporiteľne - Škola 
praxou

sept._2008 dec._2008 Aktívny spotrebiteľ na Slovensku a v EÚ
Tvorba časopisu s tematikou "Aktívny spotrebiteľ" v slovenskom jazyku 

a v preklade do cudzích jazykov.

Obchodná akadémia, 
Murgašova 94, 058 

22 Poprad

Stredná odborná 
škola, A. Dubčeka 

963/2,09 301 
Vranov nad Topľou

Aktualizácia web stránky PSK - projekty za programovacie obdobie 2007-2013 a 2014-2020

Obchodná akadémia, 
Daxnerova 88, 

093 35 Vranov nad 
Topľou

Spojená škola, o. z. 
Stredná odborná 
škola lesnícka, 
Bijacovce 1

Stredná odborná 
škola polytechnická, 
Štefánkova 1550/20, 

Humenné

Spojená škola, Ľ. 
Podjavorinskej 22, 

Prešov

Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu, 
pracovných podmienok žiakov a učiteľov a zníženie 

energetickej náročnosti školy

Zateplenie, výmena okien, dverí, úprava fasády, vyregulovanie 
ústredného kúrenia

Rekonštrukcia a modernizácia objektov 
ZSŠ Vranov nad Topľou

01/2008 12/2010



Stredná priemyselná 
škola stavebná, 

Plzenská 10, Prešov

Oprava fasády SPŠ stavebnej v Prešove/ 
ROP 2007-2013

10/2009 10/2010 Rekonštrukcia fasády,výmena okien, vertikálne žalúzie
Vylepšenie architektonického vzhľadu historickej budovy, zlepšenie 

funkčnosti okien, zlepšenie pracovného prostredia v triedach - ochrana 
interiéru pred slnečným žiarením.

ROP - 1.1 - 2008/01, 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania (ARR PSK), názov projektu: 

Zvýšenie energetickej hospodárnosti a 
skvalitnenie vzdelávacieho procesu na 

SOUs v Prešove

7/2009 8/2010
Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre realizáciu 
vzdelávacieho procesu, pracovných podmienok žiakov a 

učiteľov a zníženie energetickej náročnosti školy

1.1 Zateplenie, výmena okien, dverí, úprava fasády, vyregulovanie 
ústredného kúrenia, zníženie energetickej náročnosti budov - 53,7 %

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/rop-
2007-2013/skolstvo/zvysenie-energetickej-

hospodarnosti-skvalitnenie-vzdelavacieho-procesu-
sous-presove.html

OPV-2008/1.1/01-SORO, 1.1 Premena 
tradičnej školy na modernú, názov projektu:  

Učme moderne pre život a prax
3/2009 2/2011

Cieľom projektu bolo zvýšenie  úrovne výučby a zmena 
metód výučby a vzdelávania za pomoci využívania 
moderných didaktických postupov. Implementáciou 

jednotlivých aktivít projektu škola začala poskytovať žiakom 
moderné vzdelávanie v oblasti prípravy robotníckych a 

technických povolaní a otvorili sa možnosti poskytovania 
služieb aj pre verejnosť ako moderné Centrum odborného 

vzdelávania.

1.1 Zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných 
učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej 

dokumentácie.  
http://www.sost-po.sk/modernaskola/aktuality.html

OPV-2012/1.1/08-SORO, 1.1 Premena 
tradičnej školy na modernú, názov projektu:  

Nový študijný odbor TEZB a inovácia 
žiadaných odborov ku meniacim sa 
potrebám rozvíjajúcej sa spoločnosti

2/2014 10/2015

Cieľom projektu bolo zabezpečiť rozvoj študijných odborov 
smerom ku meniacim sa potrebám spoločnosti a efektívnejšej 

prípravy žiakov na úspešné uplatnenie na trhu práce. 
Špecifické ciele projektu:

1. Dobudovanie odborných učební a dielní na úroveň 
odporúčaných štandardov pre ťažiskové študijné odbory

2. Zavedenie študijných odborov smerom k perspektívným 
potrebám rozvíjajúcej sa spoločnosti

3. Aktualizácia  kompetencií pedagogických zamestnancov 
prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a inováciou uč. 

materiálov 

4. Rozšírenie rozhľadu žiakov o možnostiach uplatnenia sa na 
trhu práce inováciou kariérneho poradenstva

1.1 Fyzika pre technické odbory, posilnenie demonštrácie fyz. princípov 
a javov pre využitie v praxi,       1.2 Obnova laboratória a elektrodielne k 
získaniu zručností žiakov merať a vyhodnocovať údaje,                   1.3. 
Obnova učebne strojárstva a dielne, špecializácia na výučbu mechanikov 

hasičskej techniky,                                        1.4. Cvičná firma ako 
proces získavania základných podnikateľských kompetencií budúcich 

absolventov                  2.1. Podpora experimentálneho študijného 
odboru Technik energetických zariadení budov (TEZB)                                                    

3.2. Inovácia učebných materiálov pre teoretickú a praktickú výučbu                        
4.1. Exkurzie žiakov ako forma spoznania svojho budúceho 

zamestnávateľa

http://www.sost-po.sk/new/modernaskola/

FOND NIL - I - 020 "ENERGIE, 
CHÉMIA A SPOLOČNOSŤ"

07/2008 09/2010 obnoviteľné energie - stáž študentov pozri link http://www.sossvit.stranka.info/

FOND NIL - II - 023 - d "AKO NÁS 
OVPLYVŇUJE MINULOSŤ ..."

09/2009 02/2011 prezentácia histórie a kultúry SR v EÚ pozri link http://www.sossvit.stranka.info/

Inovatívne vyučovanie                  Operačný 
program:  Vzdelávanie

Prioritná os:   1 Reforma systému 
vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie:   1.1 Premena tradičnej školy na 
modernú

marec 2013 jún 2015

Skvalitniť vzdelávanie na škole novými metódami, obsahom a 
rozvojom moderných učiteľských zručností

Inovovať a aplikovať moderné vyučovanie vo všetkých 
formách vzdelávacieho procesu                       Pripraviť 

učiteľov strednej školy na modernizáciu vzdelávania

1.1 Tvorba a inovácia učebných materiálov a didaktických prostriedkov
1.2 Aplikácia inovovaného obsahu vzdelávania

1.3 Podpora praktických zručností a návykov žiakov školy
2.1 Vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy

Word

Vranov nad Topľou, Gymnázium, Ul. Dr. 
C. Daxnera 88 - zníženie energetickej 

náročnosti                                                      
OP Kvalita životného prostredia                 

Spolufinancovaný EFRR                                   
Prioritná os 4 Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkýcj 
sektoroch                                                    

Špecificný cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby 
energie pri prevádzka verejných budov

september 
2016

august 2017

Realizovaním štyroch aktivít projektu: dosiahnuť merateľné 
zlepšenie kvality životného prostredia,                                   

znížiť energetickú náročnosť -  spotrebu energie vo všetkých 
budovách školy,       zahrnúť využitie energie z obnoviteľnýc 

zdrojov pri prevádzke školy,                        

1. Zateplenie obvodového plášťa                                                    2. 
Zateplenie strešného plášťa                3. Výmena otvorových konštrukcií                                          

4. Inštalácia obnoviteľných zdrojov a ostatné energetické opatrenia
PDF

Hotelová akadémia, 
Štefánikova 28, 

Humenné
Gastronómia po novom/Vzdelávanie (ESF) 11.12 11.15 https://hahe.edupage.org/text14/?

Mládež a tradície otvárajú hranice/ NPOA 11.09 9.10

Cieľom podprojektu bol rozvoj cezhraničnej spolupráce SR a 
UA, odstránenie bariér v medziľudskej komunikácii, 

nadviazanie osobných kontaktov, realizácia spoločných 
aktivít, poznávanie príležitostí na rozvoj malého a stredného 

podnikania, cestovného ruchu. 

http://www.spojenaskolask.sk/matoh/index.html

Svidník-odborné vzdelávanie v modernej 
škole/ ESF - OP Vzdelávanie

2.09 2.11

Zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania, rozvoj 
kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na 

modernú, zavádzanie nových foriem výuky do vzdelávacieho 
procesu, samostatné riešenie modelových problémov a 

situácií, podpora podnikateľských schopností a 
ekonomického myslenia

http://www.spojenaskolask.sk/o_projekte.html

Škola ako centrum moderného vzdelávania/ 
ESF - OP Vzdelávanie

2.09 2.11
Obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ s využitím 

inovatívnych metód a foriem výúčby, rozvíjanie tvorivosti 
žiakov

http://www.spojenaskolask.sk/zsprojekt/ciele.htm

Nórsky mechanizmus                                                       
- Otvárame dvere pre nové možnosti 
spolupráce

04/2010 12/2010
„Spájame mladých ľudí na východnej hranici v oblasti 
kultúrneho dedičstva a prírodných krás“

Tento grant umožnil cezhraničnú spoluprácu na miestnej, regionálnej a 
celonárodnej úrovni medzi partnermi zo SOŠ v Snine a Vinogradove na 
Ukrajine  – základ trvalo udržateľného rozvoja prihraničného regiónu. 
Cieľovými skupinami boli žiaci 2. ročníka Obchodnej akadémie na SOŠ 
v Snine,  žiaci 2. ročníka SOŠ vo Vinogradove a študenti fakulty BERG 
ústavu geoturizmu Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom projektu 
je, aby žiaci v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu získali 
praktické skúsenosti pri mapovaní kultúrneho a prírodného dedičstva v 
našom regióne. Výsledky mapovania kultúrneho dedičstva a prírodných 
krás v okrese Snina boli prezentované na celoslovenskom veľtrhu 
cestovného ruchu v Banskej Bystrici a na záverečnom workshope, ktorý 
sa uskutočnil na SOŠ v Snine. 

https://zsssnina.edupage.org/news/?zac=340

SOŠ technická, 
Volgogradská 1, 
080 01 Prešov

SOŠ, Štefánikova 
39, Svit

Gymnázium, Ul. Dr. 
C. Daxnera 88/3, 

093 01 Vranov nad 
Topľou

Spojená škola, 
Centrálna 464, 089 

01 Svidník



Program cezhraničnej spolupráce                        
HU-SK-RO-UA   2007-2013                                              
- Program európskej spolupráce  

03/2011 07/2012

Projekt „Učitelia a študenti v kurze inštruktorov pre futbal, 
volejbal, florbal, lyžovanie, plávanie a korčuľovanie v Strednej 
odbornej škole v Snine – Slovensko a Vyššej odbornej škole 
No.34 vo Vinogradove – Ukrajina“ bol zameraný na 
rozvíjanie pozitívneho partnerstva stredných škôl a 
cezhraničných aktivít.

Prínosom projektu bola výmena skúseností pedagógov pri zavádzaní 
nových metód vyučovania,nadviazanie nových cezhraničných vzťahov, 
vyškolenie inštruktorov v jednotlivých športoch, získanie materiálneho 
vybavenia,
zlepšenie kondície a zdravia pedagógov a študentov, účastníci si osvoja 
základné – praktické  a teoretické vedomosti (prednášky a semináre) 
potrebné pre výučbu, po úspešnom ukončení kurzu obdržia osvedčenie  
o absolvovaní kurzu prípadne certifikát.

https://zsssnina.edupage.org/news/?zac=260

Grantový projekt EÚ                                                           
- Moderná škola-úspešní absolventi

02/2014 11/2015
Cieľom projektu bolo inovovať obsah a metódy vzdelávania a 
skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce a 
podporiť reformu a rozvoj odborného vzdelávania.

V rámci projektu MŠ - ÚA boli realizované nasledovné aktivity, 
výsstupy  a výsledky: Vypracovanie dokumentu Analýza možností 
inovácie a digitalizácie vyučovacieho procesu SOŠ Snina, inovácia a 
digitalizácia učebných plánov, osnov a učebných zdrojov pre jednotlivé 
učebné a študijné odbory, zabezpečenie nových didaktických 
prostriedkov pre vyučovanie predmetov inovatívnymi metódami a 
formami, vypracovanie prezentácií, videosúborov a pracovných 
materiálov pre vyučovanie, vzdelávanie pedagogických zamestnancov v 
následovných vzdelávacích aktivitách: využitie IKT vo vyučovacom 
procese, práca s interaktívnou tabuľou vo vyučovacom procese, 
finančná gramotnosť pedagogických zamestnancov.

https://zsssnina.edupage.org/news/?zac=120

Zateplenie budovy SPŠ a výmena okien 
v Bardejove / ROP - 1.1 - 2008/01

07/2009 10/2010

Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu, 
pracovných podmienok žiakov a učiteľov a zníženie 
energetickej náročnosti školy

Zateplenie, výmena okien, dverí, úprava fasády,  vyregulovanie 
ústredného kúrenia. 

http://dokumenty.spsbj.sk/pdf/zmluva_psk_dalsi_maje
tok.pdf

"Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo" / 
OVP - 2008/1.1/04 - SORO

09/2009 11/2012

Tvorba a inovácia ŠKVP, vykonanie monitoringu potrieb 
vzdelávania, tvorba pedagogicko-didaktických materiálov, 
zavádzanie prierezových tém a nových foriem vyučovania v 
teoretickej a praktickej výučbe, realizácia školení a kurozov 
pedag. Zamestnancov.

Inovovaný ŠKVP v dôsledku vzdelávacích aktivít a vykonaného 
monitoringu, obstaranie nových pedagogicko -  didaktických učebných 
pomôcok, prístrojov, zariadení, aktualizácia učebného plánu školy. 

http://old.spsbj.sk/vzdelavame_moderne.html

Erasmus +, KA2 - Strategické partnerstvá 
2016 " Nalézaní zmizelých osudu. 
Mementa světových válek 20. století pro 
mladého člověka" .

09/2015 08/2017
Zameranie: osudy ľudí a vojakov počas 1. a 2 sv. vojny, 
tematika holokaustu, svetská a sakrálna architektúra, ľudová 
architektúra.

Výstava fotografií, učebné pomôcky a plagáty...
http://dokumenty.spsbj.sk/pdf/zmluva_erasmusplus_2

015.pdf

Erasmus +, KA2 - Strategické partnerstvá 
2016 "Yes, we can ... remember as 
EuropeansFrom a European memory of 
both world wars to a citizen and shared 
commemoration"

09/2016 08/2018

Tvorba spoločného európskeho povedomia, 
dve svetové vojny z pohľadu rôznych národov, návštevy 
bojísk na východnom a západnom fronte, povojnové 
usporiadanie sveta.

Plagát – časová os (1. sv. vojna), 
osudy vojakov-listy vojakov, krátky film-rekonštrukcie  bitiek, vojnové 
cintoríny-prezentácia, tvorba modelov lietadiel.

http://dokumenty.spsbj.sk/pdf/zmluva_2016-1-FR01-
KA219-023992_2.pdf

Obnova ŠI s jedálňou, SPŠ Komenského5,
v Bardejove - zníženie energetickej 
náročnosti.

9/2016 8/2017
Realizácia opatrení na zníženie energetickej 
náročnosti v zariadení.

Zateplenie obvodového plášťa, 
zateplenie striech, zateplenie stropu suterénu, výmena svetelných 
zdrojov a svietidiel, inštalácia obnoviteľných zdrojov.

http://www.spsbj.sk/skola/projekty/obnova-skolskeho-
internatu-s-jedalnou-

znizenie-energetickej-narocnosti

Gymnázium, 
Študentská 4, Snina

Inovácia obsahu a metód vzdelávania v 
modernej škole/OPV

3.3.2014 31.8.2015

Podpora inovatívnych vzdelávacích metód a postupov v rámci 
ŠKVP v záujme modernizácie a skvalitnenia vzdelávania. 

Špecifické ciele projektu: 1. Pripraviť a motivovať pedagógov 
pre zavádzanie zmien potrebných na premenu tradičnej školy 
na modernú prostredníctvom inovácie ŠKVP. 2. Skvalitniť 
výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej 

spoločnosti inováciou obsahu a metód vzdelávacieho procesu.

20 pedagogickí zamestnanci vyškolení v oblasti informačno-
komunikačných technológií a v ďalších témach potrebných pre inováciu 
vzdelávacieho procesu zameraného na rozvoj kľúčových kompetencií 

žiakov, 7 modulov odborného vzdelávania, získanie vedomostí, 
zručností a spôsobilostí učiteľov na efektívne využívanie interaktívnej 

tabule ako didaktického prostriedku a ich systematické uplatňovanie vo 
formálnej školskej edukácii, schopnosť prípravy vlastných prezentácií, 
ich úspešné predvedenie a použitie na vyučovacej hodine, motivovať 
učiteľov, aby v edukácii cieľavedomejšie využívali hry a počítačový 

softvér s didaktickým efektom, získanie vedomostí, zručností a 
spôsobilostí učiteľov na digitalizáciu učebných materiálov a využívanie 

multimédií a internetu vo vyučovacom procese za účelom oživenia, 
zaujatia študentov, inovácie vyučovania, certifikát, resp. osvedčenie o 

absolvovaní školenia, 20 pedagogickí zamestnanci zapojení do aktivity, 
23 nových, resp. inovovaných učebných materiálov, Zariadenie a 
prevádzka 1 jazykového laboratória pre 16 žiakov, Zariadenie a 

prevádzka 2 interaktívnych učební, zriadenie a prevádzka 2 
multimediálnych centier pre učiteľov, zriadenie 3 laboratórií pre 
predmety fyzika, chémia a biológia, Nákup 20 notebookov a 2 

multifunkčných zariadení pre prácu učiteľov, Nové študijné inovatívne 
materiály v tlačenej a elektronickej verzii v rámci predmetov SJ, AJ, RJ, 

FJ, ŠJ, NJ, Fyzika, Chémia, Matematika, Biológia, Informatika, 

Vzdelávame moderne  / ESF Operačný 
program Vzdelávanie

február 14 júl 15

Prostredníctvom inovatívnych metód modernizovať vyučovací 
proces vedúci k rozvíjaniu kompetencií potrebných pre 
nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl.

Aktivity:
1. Tvorba študijných materiálov a ich aplikácia.
2. Vytvorenie špecializovaných laboratórií a učební.
3. Vzdelávanie pedagógov.
Výstupy:
1. Študijné materiály pre voliteľné predmety podľa ŠkVP v počte 22 
kusov.
Inovované učebné osnovy a TVVP pre voliteľné predmety podľa ŠkVP. 
Implementácia vytvorených materiálov do vyučovacieho procesu.
2. Biologické a chemické laboratórium a modernizácia laboratória pre 
výučbu fyziky.

https://gpuk.edupage.org/text/?text=text/text38&subp
age=0

Do Európy s kvalitným vzdelaním / ESF 
Operačný program Vzdelávanie

november 09 október 11

Realizácia obsahovej premeny vzdelávania prostredníctvom 
využitia multimediálnych a praktických foriem výučby, 
premena memorovanej formy vzdelávania na interaktívny 
spôsob nadobúdania poznatkov a jeho reálne aplikovanie vo 
vyučovacom procese.

Aktivity:
1. Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov.
2. Tvorba pomocných učebných materiálov.
3. Implementácia inovovaných foriem výučby.
Výstupy:
1. Osvedčenia a certifikáty pedagogických zamestnancov o absolvovaní 
vzdelávania.
2. Modernizácia učební a vytvorenie doplnkových učebných materiálov.
3. Učebné materiály a didaktické prostriedky sú aplikované v rámci 
výchovnovzdelávacieho procesu.

Implementácia IKT do ŠkVP/
OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1 

Premena tradičnej školy na modernú
X/2009 III/2011

Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho 
programu, ktorý dokáže s využitím inovačných foriem a 

metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti 
a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné vzdelávanie

Inovované učebné materiály 
SJL, ANJ, NEJ, RUJ, CHE, GEO, 

BIO, DEJ, NAS.
Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky.

http://www.gdh.sk/z%C3%A1kladn%C3%A9-info

Potreba vedomostnej spoločnosti rovná sa 
kvalitná príprava/

OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1 
Premena tradičnej školy na modernú

I/2013 XI/2014

Skvalitnenie vzdelávania smerom 
k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov 
pre potreby trhu práce vo vedomostnej 

spoločnosti.

Vybavenie školskej knižnice novými titulmi.
Tvorba učebných materiálov pre predmety: SJL, ANJ, NEJ, BIO, CHE, 

FYZ, INF.
vzdelávanie pg. zamestnancov

v anglickom jazyku.
Študijné pobyty vyučujúcich ANJ a NEJ v zahraničí.

http://www.gdh.sk/info2

Stredná odborná 
škola technická, 

Kukučínova 483/12, 
Poprad

Komplexná modernizácia a prestavba 
odborného vzdelávania/Operačný program: 
Vzdelávanie

1.3.2014 1.8.2015

Cieľom projektu je modernizáciou vzdelávania v súlade s 
požiadavkami praxe zvýšiť uplatniteľnosť absolventov na trhu 
práce, inovovať metódy vzdelávania a obsah vzdelávania, 
vzdelať pedagogických zamestnancov pre inovatívne spôsoby 
výučby

inovovaný školský vzdelávací program v odbore Mechanik 
počítačových sietí, 179 novovytvorených učebných materiálov, 10 
zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu, 120 ks 
inovovaných didaktických prostriedkov

https://projekt.sostpoprad.sk/o-projekte

Stredná odborná 
škola, Okružná 
761/25, 058 01  

Poprad

Cielené vzdelávanie zamestnancov Úradu 
PSK a OcZP v oblasti práce s 

ekonomickým informačným systémom/ESF
2009 2010

Zamestnanci SOŠ ekonomického oddelenia sa zúčastnili 
uvedeného projektu a získali odborné zručnosti pri práci s 

APV - SPIN
Výstupom je reálne používanie APV iSPIN v organizácii

ROP: "Obnova Hotelovej akadémie Prešov - 
zníženie energetickej náročnosti"

1.4.2010 31.8.2010 Viď web stránka PSK - opravit chybu v názve

Vzdelávanie: "Rozvíjanie kľúčových 
kompetencií študentov"

1.9.2010 31.8.2012
Zvyšovanie úrovne a kvality vyučovacieho procesu prípravou 

učiteľov a vybavením učební.
Vzdelávanie učiteľov, tvorba učebných materiálov, vybavenie učební 

technikou.

1. Vzdelávanie pedagógov na získanie a rozvoj kompetencií pre potreby 
modernej školy .                                                                                                                                                                                               

http://www.gymstrop.edu.sk/cms/index.php/projekt-
eu/108-zakladne-informacie-o-projekte

Gymnázium, 
Kukučínova 4239/1, 

Poprad

Gymnázium Duk. 
Hrdinov, 

Komenského 16, 
Svidník

Stredná odborná 
škola,  Sládkovičova 

2723/120,  Snina

Stredná priemyselná 
škola, Komenského 
5, 085 42 Bardejov

Skvalitniť vzdelávanie v prírodovedných predmetoch pre 
potreby modernej školy prostredníctvom inovácie obsahu a 

Hotelová akadémia, 
Baštová 32, Prešov

Gymnázium, 
Konštantínova 

Moderné vzdelávanie v prírodovedných 
predmetoch na Gymnáziu v 2/2014 10/2015



2. Inovácia obsahu vzdelávania, učebných materiálov, textov a pomôcok 
s jej overením vo výučbe.

"PDF"

Gymnázium Terézie 
Vansovej, 17. 

novembra, Stará 
Ľubovňa

Moderná meracia technika a e-learning vo 
vyučovaní prírodných vied/OP Vzdelávanie

10/2009 09/2011
Inovácia obsahovej a metodickej stránky prírodovedných 
predmetov; vzdelávanie pedagogických zamestnancov; 

inovácia didaktických prostriedkov a zavedenie e-learningu

učebné osnovy, časovotematické plány; školenie na systém Vernier, 
prostredie Moodle, práca s interaktívnou tabuľou; 13 návodov na 
meranie, 4 učebné texty a e-learningový portál s piatimi modulmi

pdf

Horizonty vzdelávania/Operačný program 
Vzdelávanie/ESF

02/2013 01/2015
Zabezpečiť flexibilnej pracovnej sily pre trh práce 

inovovaným vzdelávaním rozvíjajúcim kľúčové kompetencie

1.1  Účasť zamestnávateľov a podnikateľského sektora na inovácii 
školských vzdelávacích programov

2.1  Tvorba učebných textov, učebných materiálov a ich aplikácia vo 
výučbe 

3.1  Zabezpečenie odborného rastu zamestnancov vzdelávaním
4.1  Blokové vyučovanie vo vedení účtovníctva a mzdovej agendy
4.2  Problémové vyučovanie pri simulácii vstupu na tuzemský a 

zahraničný trh práce
4.3  Inovácia vo vyučovaní odborného predmetu Regionálny cestovný 

ruch
4.4  Tvorba a obhajoba žiackych projektov 

http://oasl.edupage.org/text/?text=text/text3&subpage
=0

Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov pre 
trh práce/ESF

2005 2008

Cieľom projektu je naplniť potrebu celoživotného 
vzdelávania, posilniť zručnosti a podporiť ďalšie vzdelávanie 
pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl a 

absolventov.

Anglický jazyk I. a II. stupeň Nemecký jazyk I. a II. stupeň
Využitie osobného počítača v administratíve: modul Informatika, modul 

Administratíva                    
Poradenstvo pre nezamestnaných s využitím PC: 

modul Rozvoj osobnosti, 
modul Trh práce, modul Základy obsluhy osobného počítača 

http://oasl.edupage.org/text/?text=text/text13&subpag
e=0&

Zabezpečenie kvality ľudských zdrojov vo 
vyššom sekundárnom odbornom 

vzdelávaní/ESF
2009 2009

Zabezpečenie kvality ľudských zdrojov vo vyššom 
sekundárnom odbornom vzdelávaní

Vzdelávacie aktivity: modul Informatika, modul anglický jazyk, modul 
Nemecký jazyk

Partnerstvo cezhraničného trhu práce 
Poľska a Slovenska "Poprad - Dunajec"/ 

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - 
Slovenská republika/partner v projekte

01/2013 12/2015

Hlavným cieľom projektu je posilnenie využívania sociálno – 
profesijného potenciálu prihraničného regiónu Poľska a 
Slovenska prostredníctvom vytvorenia partnerskej siete 
spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a tiež 

výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na 
cezhraničnom trhu práce. 

Vytvorená prvá, inovatívna  v regióne, informačná a formálna sieť 
partnerskej spolupráce na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska

http://sh174489.website.pl/praca-
plsk.eu/index.php?option=com_content&view=catego

ry&layout=blog&id=31&Itemid=37&lang=sk

Vykonávanie aktivačnej činnosti formou 
dobrovoľníckej služby/Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna Inklúzia/Prioritná 

os č. 1 - Podpora rastu zamestnanosti

2013 2015
Cieľom je poskytnúť žiakom so zdravotným postihnutím 
starostlivosť pri nadobúdaní ich prvotnej kvalifikácie pri 

procese edukácie počas štúdia na strednej škole

Poskytnutie finančného príspevku na 
podporu vytvorenia pracovného miesta pre 

znevýhodnených UoZ u verejných 
zamestnávateľov/Národný projekt Šanca na 
zamestnanie pre subjekty nevykonávajúce 

hospodársku činnosť

2015 2016
Zabezpečiť ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného 

prostredia pre fyzicky a duševne zdravý život žiaka a 
zamestnanca

1 školník

Praxou k zamestnaniu pre subjekty 
nevykonávajúce hospodársku činnosť

02/2016 10/2016
Poskytnutie finančných príspevkov na mentorované 

zapracovanie a prax u zamestnávateľa
1 asistent učiteľa

Rozvoj stredného odborného vzdelávania 2012 2015
Zmapovanie stavu SOŠ v SR za účelom nastavenia ich 

rozvoja, modernizácie a špecializácie, s využitzím 
prostriedkov EÚ 

Pasportizácia - Zmluvy o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej 
techniky uzatvorená s Ústavom informácií a prognóz školstva

Modernizácia vzdelávaciho procestu na 
stredných školách/Vzdelávanie

04/2009 prebieha
Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a 

prípravu
Tvorba školského vzdeávacieho programu

potreby modernej školy prostredníctvom inovácie obsahu a 
metód výučby.

Obchodná akadémia, 
Jarmočná 132, 064 
01  Stará Ľubovňa

1751/64, 091 80 
Stropkov

predmetoch na Gymnáziu v 
Stropkove/OPV-2012/1.1/08-SORO

2/2014 10/2015



The Young Euro Citizen – The YEC
Socrates - Comenius
školské partnerstvá

2004 2007

školský projekt s partnerstvom škôl z Nórska, VB, Nemecka, 
ČR, Grécka, Španielska, Bulharska, Talianska; zameraný na 

rozvoj jazykových kompetencií žiakov a učiteľov a na 
používanie IKT.

stretnutia žiakov a učiteľov v jednotlivých krajinách, logo projektu The 
YEC, školský časopis MYŠ (My študenti)

http://www.sospodnikania.sk/citizen.htm

Odborný výcvik študentov v oblasti služieb 
v cestovnom ruchu
Leonardo da Vinci

mobility OVP

2007 2008
mobility študentov študijných odborov zameraných na CR v 

španielskej Malage;
3 týždňové odborné praxe v podnikoch cestovného ruchu;

Europass mobility - dokumenty pre každého účastníka;
http://www.sospodnikania.sk/frame/stranky/aktuality/

Aktuality/Malaga_staz/staz.htm

Vzdelanie v cestovnom ruchu a rozvoj 
regiónu

Leonardo da Vinci
mobility VETRO

2007 2008
mobility učiteľov odborných predmetov zameraných na 

cestovný ruch v španielskej Malage;

týždňová odborná stáž učiteľov v Malage; návšteva mestských 
informačných centier, odborných škôl, hotelových a reštauračných 

zariadení; Europass mobility dokumenty

http://www.sospodnikania.sk/frame/stranky/aktuality/
Aktuality/Malaga/malaga.htm

Mobilita v prihraničnom regióne – impulz 
pre trvalé vzťahy a spoluprácu

Leonardo da Vinci
mobility OVP

2009 2010
mobility študentov študijných odborov zameraných na CR v 

poľskom Krosne;

3 týždňové odborné praxe v podnikoch cestovného ruchu;
Europass mobility - dokumenty pre každého účastníka;

charakteristiky školy v ANJ, NEJ, PLJ, RUJ, FRJ a ŠPJ

Vzdelanie, zručnosti a skúsenosti pre 
európsky trh práce

Erasmus+
mobility OVP

2014 2015
mobility študentov študijných odborov zameraných na CR v 

poľskom Krosne, v Riminách v Taliansku, v Sofii v 
Bulharsku;

3 týždňové odborné praxe v podnikoch cestovného ruchu;
Europass mobility - dokumenty pre každého účastníka;

https://www.facebook.com/groups/88530689819214
6/?ref=group_browse_new

Modernizácia vzdelávania SOŠ podnikania
OP Vzdelávanie

2013 2015

modernizácia obsahu vzdelávania v odborných predmetoch a 
v predmetoch: ANJ, NEJ, SJL, MAT a IKT;

zlepšenie materiálno-terchnického vybavenia školy; psycho-
sociálny výcvik učiteľov; jazykový kurz pre učiteľov

materiálno-technické vybavenie učební PC, notebookmi, zakúpenie 
multifunkčných zariadení, notebookov, dataprojektorov a interaktívnych 

tabúľ; 
vypracovanie odborných metodických materiálov z odborných 

predmetov; vybavenie fotografického štúdia pre umelecké odbory
odborné školenia pre prácu s interaktívnymi tabuľami, kurzy vizážistiky;

http://sospodnikaniapresov.edupage.org/files/Aktivity
_projektu.pdf

Moderné vzdelávanie – digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety
ESF

2013 2014
tvorba digitálnych vzdelávacích objektov pre 

všeobocnovzdelávacie predmety
zabezpečenie interaktívnej tabule, dataprojektoru a zaškolenie učiteľov 

na používanie IKT pre tvorbu digitálnych objektov 

Zvyšovanie kvality vzdelávania ZŠ a SŠ s 
využitím elektronického testovania

E-testovanie
NUCEM

2014 2015 realizácia certifikovaných meraní Maturita elektronicky vybavenie školy IKT - PC pre zabezpečenie online testovania

Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva

MŠVVaŠ SR
2014 2015

modernizácia vyučovacieho procesu využívaním IKT - 
tabletov; elektronické testovanie; tvorba a vyhodnocovanie 

testov; využitie tabletov pre tvorbu video nahrávok

zaškolenie učiteľov pre prácu s tabletmi. Spracovanie videa 
o zaujímavej lokalite s vypracovaním metodiky a zverejnením na 

internetovom portáli. Zhotovenie videa v rámci slovenského jazyka 
a zverejnenie na stránke projektu. 

Vzdelanie cez skúsenosti
Erasmus+

mobility jednotlivcov v školskom 
vzdelávaní

2015 2017
mobility učiteľov umeleckých odborných predmetov, 

predmetov zameraných na CR a učiteľov anglického jazyka 

Manažment vidieckeho cestovného ruchu - odborný kurz v talianskom 
meste Potenza;

Britská kultúra a spoločnosť - odborný kurz pre učiteľov ANJ, Londýn;
prezentácie pre žiakov, učiteľov školy a širšiu verejnosť; vyučovacie 

hodiny v štýle CLIL
CLIL - odborný kurz pre učiteľov ANJ a odborných predmetov

http://sospodnikaniapresov.edupage.org/album/?#galle
ry/345

1." Obnova objektu školy a telocvične - 
SOU", Opatrenie 1.1. ROP, Infraštruktúra 
vzdelávania, kód Výzvy ROP-1-1-2008/01

1.7.2009 30.6.2010

Cieľom projektu bolo znížiť energetickú náročnosť prevádzky 
objektov školy a zlepšenie technického stavu budov  ako aj 
zlepšenie podmienok za účelom poskytovania výchovno-
vzdelávacích služieb.

http://www.soslipany.sk/Projekty/Obnova.htm

2. "Modernými metódami vzdelávania k 
rozvinutej spoločnosti", kód Výzvy OPV-
2012/1.1./08-SORO v rámci Operačného 

programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1. 
Premena tradičnej školy na modernú

1.2.2014 31.12.2015
Cieľom projektu bolo zvýšiť kavlitu vzdelávania na strednej 
škole smerom k potrebám trhu práce, inovácia vyučovacieho 
procesu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

http://www.soslipany.sk/Projekty/ModerneMetody/S
BD2.htm

3. "Škola budúcich desaťročí", Kód Výzvy: 
OPV-2012/3.1/04-SORO, Podpora 

vzdelávania príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít 

/MRK/ prostredníctvom podpory 
elokovaných pracovísk stredných 

odborných škôl

1.9.2013 28.2.2015

Cieľom projektu je zvýšiť vzdelanostnú úroveň MRK v 
elokovaných pracoviskách Jarovnice-Močidlany a 
Varhaňovce prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k 
formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho 
vzdelávania

http://www.soslipany.sk/Projekty/sbd/SBD.htm

SOŠ podnikania, 
Masarykova 24, 

Prešov

Stredná odborná 
škola, Komenského 
16, 082 71 Lipany



Zvyšovanie kvalifikácie a adaptibility 
zamestnancov- Moderná škola / Operačný 

program "Ľudské zdroje".
21.5.2008 15.10.2008

V spolupráci s UPSVaR v Prešove v rámci národného 
projektu XI - Ľudské zdroje, bola zabezpečená teoretická a 
praktická príprava pedagogických zamestnancov v oblasti 

obsluhy IKT techniky (interaktívna tabuľa) s cieľom lepšej a 
efektívnejšej prípravy na vyučovací proces a 

nepedagogických pracovníkov v oblasti počítačovej 
gramotnosti.

Školenia boli ukončené záverečnými skúškami a vydanými 
osvedčeniami za jednotlivé druhy školení v počte 38 pedagogických a 

17 nepedagogických zamestnancov.
www.sosdpo.sk

Moderné vzdelávanie - SOŠ dopravná v 
Prešove / Operačný program 

"Vzdelávanie".
1.3.2014 30.11.2015

Na základe analýzi doterajších školských vzdelávacích 
programov boli spracované pre sedem odobrných predmetov 

v oblasti autoopravárenstva nové metodicko-didaktické 
príručky, učebné zdroje. Súčasťou projektu bolo aj 

zabezpečenie príslušnej didaktickej techniky, učebných 
pomôcok a materiálu. V rámci projektu sa uskutočnili aj 
vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktoré boli 

zamerané psychosociálny výcvik, enviromentálnu výchovu a 
zdokonaľovanie štandartných výkonov pedagogickej činnosti 
a zručnosti v práci s IKT technológiami. Využitie interných 

kapacít školy v kombinácii s externými odborníkmi, nákupom 
techniky sa prispelo k zvýšeniu kvality vyučovacieho procesu 

na škole.

Analýza súčastných vzdelávacích programov, spracovanie učebných 
osnov, metodické príručky učiteľa, učetné materiály pre žiakov, 
zhotovenie videonahrávok s vyučovacích hodín po novom,súbor 

didaktických pomôcok pre šesť inovovaných predmetov a jedného 
nového predmetu v oblasti autoopravárenstva. Vzdelávanie 

pedagogických pracovníkov v oblasti psychosociálneho výcviku, 
enviromentálnej výchovy a práce s IKT technikou.

www.sosdpo.sk

Inovácia obsahu a metód vzdelávania na 
SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach/ 

OP Vzdelávanie
2/2014 7/2015

premena tradičnej školy na modernú a prispôsobenie sa učiva 
aktuálnym požiadavkám trhu práce

výstupom prebiehajúceho projektu je skvalitnenie výchovno 
vzdelávacieho procesu. Škola sa premenila z tradičnej na modernú, čím 

sa prispôsobila aktuálnym požiadavkám trhu práce

http://sosaw.sk/?Projekty/Projekt---OP-
vzdel%C3%A1vanie

Zvyšovanie kality vzdelávania na 
základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania
3/2013 9/2015

zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického 
testovania

moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy, 
zvýšenie prestíže školy a bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej 

databáze testov a úloh

http://sosaw.sk/?Projekty/Zvy%C5%A1ovanie-kvality-
vzdel%C3%A1vania

Projekt KROS 9/2015 6/2016
používanie účtovníckych programov ALFA, OLYMP,  

OMEGA v praxi
žiaci splnili náročné kritéria získania certifikátov http://sosaw.sk/?Projekty/Projekt-KROS

Inováciou ku kvalitnejšej 
starostlivosti/operačný program 

Vzdelávanie a bol spolufinancovaný z 
Európskeho sociálneho fondu a Štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky.

11.09 2.12 http://www.szspo.sk/sk/projekty/iks/

Zdravý úsmev tínedžera - poradíme ako na 
to!/rozvojový projekt z programu: Zdravie 

a bezpečnosť v školách 2016.
9.16 12.16

http://www.szspo.sk/public/media/files/6.%20%C4%
8Cl%C3%A1nok%20na%20web%20s%C3%ADdlo

%20%C5%A1koly%20-%20projekt.pdf

Stredná odborná 
škola Andyho 

Warhola, 
Duchnovičova 506, 

068 01 
Medzilaborce

Stredná 
zdravotnícka škola, 
Sládkovičova 36, 

080 24 Prešov

SOŠ dopravná, 
Konštantínova 2, 

Prešov



Rozumieme si/Štipendijný program EHP 
Slovensko

1.10.2015 14.8.2016

Hlavným zámerom nášho projektu bolo pokračovanie vo 
vytvorených dlhotrvajúcich partnerských vzťahoch s cieľom 
oživenia, rozšírenia a posilnenia bilaterálnej spolupráce medzi 

študentmi a učiteľmi našej školy s partnerskou školou v 
Nórsku a podpora výmeny skúseností v oblasti vzdelávania.

Počet seminárov -  5               Počet zorganizovaných exkurzií 8             
Počet spoločných článkov/publikácií 6

Počet prezentácií 10
Trojjazyčný slovník 1

Počet slovenských študentov na mobilite 15
Počet zahraničných študentov na mobilite 15

PDF - záverečná správa

Moderné gymnázium/ OP Vzdelávanie 15.2.2014 31.12.2015

1.Zvýšiť kompetencie pedagogických zamestnancov na 
premenu tradičnej školy na modernú:

1.1. Identifikácia potrieb vzdelávania – prieskum a 
vypracovanie analýzy pripravenosti pedagogických 

zamestnancov a procesu výučby na premenu tradičnej školy na 
modernú. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov.                             

2.Inovovať obsah, metódy a formy vyučovacích predmetov
2.1. Inovácia obsahu, metód a foriem výučby jazykových 

predmetov (AJ, NJ, RJ, FJ)
2.2.Inovácia obsahu, metód a foriem výučby všeobecno-

vzdelávacích predmetov (Občianska náuka, NOS, Dejepis, 
Geografia)

2.3.Inovácia obsahu, metód a foriem výučby Matematiky
3. Inovovať obsah, metódy a formy vyučovacích predmetov 

biológia, chémia, fyzika a zriadenie odborných učební.

1. vyškolení pedagogickí zamestnanci - 36 osôb                                         
2. inovovaný ŠkVP na základe overovania učebných osnov, tematických 

plánov a učebného materiálu
3 inovované didaktické prostriedky

4. Vytvorené študijné  materiály, pracovné listy a výstupné testy
5  Zriadené odborné učebne

Spoznávanie rôznorodého kultúrneho 
dedičstva a pamiatok UNESCO na 

Slovensku a v Nórsku/Nórsky finančný 
mechanizmus - FOND NIL na podporu 

spolupráce v oblasti vzdelávania

1.7.2008 30.9.2010

Prostredníctvom aktivít projektusme sa zamerali na  
vytvorenie dlhodobej bilaterálnej spolupráce medzi študentmi 

a pedagógmi nášho gymnázia L. Stöckela a Molde 
videregående skole v Nórsku.

Hlavným cieľombolo cez spoznávanie kultúrneho dedičstva, 
tradícií, historických hodnôt a zvykov pomôcť mladým 
ľuďom lepšie vzájomne pochopiť svoje vlastné kultúry, 

nachádzať spoločné prvky a vyzdvihovať jedinečné odlišnosti 
za účelom hľadania a  zachovania ich vlastnej identity

1.Partnerstvo škôl eTwinning                         2.Výmenné odborné 
exkurzie                                            3. Semináre týkajúce sa pamiatok 

UNESCO                                              4. Tvorba trojjazyčného slovníka
PDF - záverečná správa

Stredná odborná 
škola technická,  

Levočská 40, 064 01 
Stará Ľubovňa

Partnerstvo na  cezhraničnom trhu práce 
Poľska a Slovenska "Poprad - Dunajec"/ 
Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - 
Slovenská republika/partner v projekte- 
prvá cieľová skupina

01.04.2011 12/2016

Hlavným cieľom projektu je posilnenie využívania sociálno – 
profesijného potenciálu prihraničného regiónu Poľska a 
Slovenska prostredníctvom vytvorenia partnerskej siete 
spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a tiež 
výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na 
cezhraničnom trhu práce. Vypracovanie barometra profesií - 
analýza vzdelávacích potrieb.

Vytvorená prvá, inovatívna  v regióne, informačná a formálna sieť 
partnerskej spolupráce na cezhraničnom trhu práce Poľska a Slovenska. 
V rámci projektu bol spustený poľsko-slovenský portál" Platforma on 
line," dostupný pod adresou www.praca-plsk.eu.

http://sh174489.website.pl/praca-
plsk.eu/index.php?option=com_content&view=catego
ry&layout=blog&id=31&Itemid=37&lang=sk

ROP -1-12009/01  Spojená škola T. 
Ševčenka - obnova stavby

04/2008 12/2011 rekonštrukcia budovy školy opravená školská budova  

Operačného programu Vzdelávanie, 
Prioritná os 1: Reforma systému 

vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 
1.1 Premena tradičnej školy na modernú.  

kód ITMS: 26110130727

02-2014 07-2015
Modernizácia vyučovacieho procesu Gymnázia T.Ševčenka s 

vyučovacím jazykom ukrajinským

Operačného programu: Informatizácia 
spoločnosti    

09-2013 09-2015
Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho
školstva - ZŠ

Operačného programu: Informatizácia 
spoločnosti    

09-2013 09-2015
Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho
školstva -Gym

Operačného programu: Vzdelávanie      kód 
ITMS 26110130547,

12-2012 11-2015
Národný projekt  Moderné vzdelávanie – digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Operačného programu: Vzdelávanie     kód 
ITMS: 26120130025,

06-2014 09-2015 Národný projekt - „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

Stredná pedagogická 
škola, Bottova 15A, 

054 01  Levoča

SPOJENÁ ŠKOLA 
T. Ševčenka 

Sládkovičova 4, 
Prešov https://gymtspo.edupage.org/text/?text=text/text15&s

ubpage=3

Cielené vzdelávanie zamestnancov ÚPSK a 
OvZP v oblasti práce s ekonomickým 

informačným systémom/Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia ITMS 27110230118

08/2009 30/11/2010
Hlavným cieľom projektu bol rozvoj zručností a adaptability 
zamestnancov v nadväznosti na zmeny v systéme fungovania 

úradu SK a OvZP

4 zamestnanci Strednej pedagogickej školy  absolvovali v rámci 
vzdelávacej aktivity  E-learning a Mentoring kurzy pre prácu s 

ekonomickým IS podľa svojho pracovného zaradenia/kompetencií. 
Vydané osvedčenie o absolvovaní vzdelávania v rámci projektu.

Gymnázium 
Leonarda Stöckela, 

Jiráskova 12, 085 01 
Bardejov



Spojená škola, 
Čaklov 249

Modernizácia a rekonštrukcia priestorov 
odborných pracovísk Spojenej školy v 
Čaklove /IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 -
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka  SR

9.3.2017 31.12.2019

Projekt má tri aktivity: Aktivita č.1:
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia 

odborných pracovísk pre praktické vyučovanie a odborný 
výcvik

Aktivita č.2:
Stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných priestorov  

budov Spojenej školy v Čaklove
Aktivita č.3:

Nákup materiálno-technického vybavenia odborných učební, 
vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým 

pripojením a IKT

Dňa 8.3.2017 bol len podaný projektový zámer na SO a čakáme na 
hodnotiacu správu.

INPO - Premena tradičnej školy na 
modernú

03/2014 12/2015 Modernizácia vyučovacieho procesu
https://drive.google.com/file/d/0B2Q9mvAz18ZmQ2

diOXRNMzVqNWs/view

SOŠ 
elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1                    
059 51 Poprad - 
Matejovce

Elektrotechnici a mechatronici najlepšie 
pripravení pre prax/OP vzdelávanie

1.3.2014 30.11.2015

Projekt zameraný na:                                    - získavanie a 
rozvoj  kompetencií pedagogických zamestnancov potrebných 
pre využívanie modernej didaktickej techniky, samostatnú 
prípravu obsahu predmetu, vrátane tvorby potrebných 
metodických a učebných materiálov pre zavedenie 
inovovaných metód a foriem do vyučovacieho procesu                                     
- vybavenie odborných učební a laboratórií modernými 
špičkovými zariadeniami a meracou technikou

1.1.  Rozvoj odborných zručností                                                      -    
odborné technické školenia - 9                                                       - 

vytvorenie odborných príručiek - 10 ks                                              2.1.  
Nové učebné pomôcky                                                                    - 
tvorba učebných materiálov a pomôcok :                                      e-

learningové materiály (338 lekcií),                             pracovné listy (208 
ks),                                                    metodické listy (40 ks),                                                    

didaktické testy (30 ks)                                                                   - 
úprava ŠKVP - mechanik elektrotechnik                                             

mechanik mechatronik                                                                           - 
modernizácia elektrolaboratórií - 6                                            -    tvorba 

motivačných materiálov - 10 ks                                     -    vybavenie 
učební didaktickými prostriedkami - 280 ks                                                                                            

2.2. Overenie účinnosti zavádzaných inovácií                         - 
overovanie aktualizácie ŠKVP v oblasti :                            elektrických 

strojov, elektrických meraní, digitálnej televízie, programovania 
programovateľných automatov a inteligentnej inštalácie                                                                         

3.1.  Podpora kariérneho poradenstva                                                      - 
prednášky na tému: Chcem podnikať, Nezamestnanosť, Dobrovoľne 
nezamestnaní, Vysokoškolské štúdium, Podnikanie, Európa na dosah                                                                 

- realizované odborné  exkurzie pre študentov a pedagogických 
zamestnancov odborných predmetov: 10

http://www.sosematej.sk/index.php?option=com_cont
ent&task=category&sectionid=61&id=78

OPV-2011/1.1/07-SORO / Prermena 
tradičnej školy na modernú

1.3.2013 1.1.2015
Skvsalitnenie vzdelávania v škole novými metódami, obsahom 
a rozvojom moderných učiteľských zručností

Word

Operačný program Vtdelávanie/ESF/ Moderná 

škola-moderná technika-moderný priemysel 

2007-2013

29.6.1905 5.7.1905

Obsahová prestavba vzdelávania na SPŠ Snina s využitím 

inovovaných metód a foriem výučby pre aktuálne potreby 

vedomostnej spoločnosti a trhu práce

Word

Moderné vzdelávanie - digitálne 
vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety
12/2012

Stredná priemyselná 
škola Bardejovská 
24, 080 06 Prešov

Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálmeno školstva

09/2014

BIOMASA - Strategické riadenie a 
plánovanie využívania domácej energie

09/2013

6/2015
Uvedenie elektronických služieb do prevádzky, vybavenie 

digitálnych učební a digitálneho vzdelávacieho obsahu
Praktické cvičenia v digitálnej triede

https://spsdrevpo.edupage.org/text/?text=text/text4&s
ubpage=1

11/2015
Obsahová prestavba vzdelávania s využitím inovatívnych 

foriem a metód výučby, pripravenosť absolventov pre budúce 
potreby trhu práce

Modernizácia vyučovacieho procesu
https://spsdrevpo.edupage.org/text/?text=text/text4&s

ubpage=5

https://spsdrevpo.edupage.org/text/?text=text/text4&s
ubpage=0

08/2016
Vytvorenie a zavedenie inovatívnych prvkov pri spracovaní 

biomasy a výrobe tepla
Exkurzia vo firme na výrobu peliet v Kysuckom Lieskovci

SPŠ, Partizánska 
1059/23, snina


