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Záverečná správa výzvy na predkladanie projektových zámerov 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: PO 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Špecifický cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom 

vyučovaní 

Kód výzvy na predkladanie PZ: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 

Posudzované časové obdobie  

výzvy na predkladanie PZ: 

21.12.2016 – 9.3.2017 

 

Súhrnné informácie o PZ, ktoré boli predmetom posudzovania 

Počet prijatých PZ 24 Výška žiadaného NFP za všetky 

prijaté PZ 

16 564 223,82 

Počet PZ, pri ktorých bola 

vydaná pozitívna hodnotiaca 

správa 

21 Výška žiadaného NFP za PZ, pri 

ktorých bola vydaná pozitívna 

hodnotiaca správa 

13 580 883,36 

Počet PZ, pri ktorých bola 

vydaná negatívna hodnotiaca 

správa 

3 Výška žiadaného NFP za PZ, pri 

ktorých bola vydaná negatívna 

hodnotiaca správa 

2 983 340,46 
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Zoznam projektových zámerov s pozitívnou hodnotiacou správou 

 

P.č. názov projektového zámeru žiadateľ hodnotiaca správa 

 1 Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Poprade na praktickom vyučovaní 
 

Stredná zdravotnícka škola pozitívna 

 2 Investovanie do odbornej prípravy žiakov Hotelovej akadémie v Humennom 
 

Hotelová akadémia pozitívna 

 3 Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy v Giraltovciach na praktickom vyučovaní 
 

Súkromná stredná odborná škola pozitívna 

 4 Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní 
 

Obchodná akadémia Humenné pozitívna 

 5 Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy v Bardejove na praktickom vyučovaní 
 

Stredná priemyselná škola pozitívna 

 6 Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní 
 

Stredná zdravotnícka škola pozitívna 

 7 Inovácia odbornej prípravy pre prax COOP PRODUKT SLOVENSKO pozitívna 

 8 Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní 
 

Stredná odborná škola pozitívna 

 9 Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní 
 

Stredná odborná škola drevárska pozitívna 

10 Modernizácia strojárskej dielne smerujúca k zvýšenej motivácií žiakov na praktickom vyučovaní Stredná odborná škola technická, 
Kukučínova 483/12 , 05801 Poprad 

pozitívna 

11 Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J.Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní. 
 

Spojená škola Juraja Henischa pozitívna 

12 SOŠ Andyho Warhola - projekt skvalitnenia odborného vzdelávania Stredná odborná škola Andyho 
Warhola 

pozitívna 

13 Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní 
 

Stredná odborná škola pozitívna 

14 Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk v SOŠ Lipany Stredná odborná škola v LIPANOCH 
 

pozitívna 

15 Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, SNP 16 Sabinov na praktickom vyučovaní 
 

Spojená škola pozitívna 

16 Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní. Stredná odborná škola Majstra Pavla 
Levoča 

pozitívna 
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17 Investícia do odborného vzdelávania odzrkadľujúc potreby trhu práce Stredná odborná škola Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok 

pozitívna 

18 Zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy, Biela voda 2 na praktickom vyučovaní 
 

Súkromná stredná odborná škola pozitívna 

19 Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Strednej odbornej školy technickej,  
Pionierska 361/4, 08901 Svidník 
 

Stredná odborná škola technická 
Svidník 

pozitívna 

20 Zvýšenie počtu žiakov Spojenej škole v Bijacovciach na praktickom vyučovaní 
 

Spojená škola, Bijacovce pozitívna 

21 Skvalitnenie praktického vyučovania na SUŠ v Kežmarku Prešovský samosprávny kraj pozitívna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

                                                                                                                  
       Prešovský samosprávny kraj 

             Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
 

Zoznam projektových zámerov s negatívnou hodnotiacou správou 

 

P.č. názov projektového zámeru žiadateľ hodnotiaca správa 

1 Teória v praxi 
 

ŠKB CEDENT Vranov n.o. negatívna 

2 Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní SOŠ polytechnickej v Humennom 
 

Stredná odborná škola polytechnická negatívna 

3 Modernizácia a rekonštrukcia priestorov odborných pracovísk Spojenej školy 
v Čaklove 
 

Spojená škola v Čaklove negatívna 

 

 

 

 

 

 

  


