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Projekt podporovaný EÚ 



Kód ITMS  26110130320 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť. 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 

Operačný program:   

Vzdelávanie 

Opatrenie 1.1  

Premena tradičnej školy na modernú 



 
 
 
 
 
 
 

Termín realizácie projektu:  
 

október 2010 – september 2012 

 

Oprávnené výdavky projektu:    
525 787,46 EUR 

Výška nenávratného finančného príspevku:   

499 498,09 EUR 

 



 

 

 

 

 

 

Projekt je realizovaný podľa  
 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku podpísanej s Agentúrou MŠVVaŠ SR 

pre štrukturálne fondy dňa 10. 8. 2010 

a dodatku k zmluve č. 1 zo dňa 9. 1. 2012 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Do projektu je zapojených  
 

50 pedagogických zamestnancov,  

z toho 24 učiteľov a 26 majstrov odbornej výchovy, 

a to podľa personálnej matice  

spracovanej v auguste 2010 a 548 žiakov. 

Realizáciu projektu riadi  

8 členov projektového tímu. 



Projektový tím 
Projektový manažér: PhDr. Milan Lazorčák 

Finančný manažér: Ing. Mikuláš Tirpák 

Manažér pre publicitu: PhDr. Ján Pituch 

Administratívny pracovník:  

Ing. Daniela Spůrová Lormanová 

Pracovník pre VO: Ing. Jarmila Tomášová 

Koordinátori aktivít:  

Ing. Daniela Kožárová, Ing. Beáta Sárossyová, Milan Košč 



Projektový tím pri práci 



Zrealizované aktivity  

od 10/2010 do 01/2012 



Nákup didaktickej techniky a príslušenstva,  

literatúry, kancelárskych potrieb, 

realizácia označenia projektu, 

zabezpečenie letákov, plagátov, skladačiek, 

inzercia v tlačených médiách. 

 



 

 



 

 



 

 



Informatívne stretnutia  

pedagogických zamestnancov,  

na ktorých boli oboznámení  

s cieľmi a aktivitami projektu a ich úlohami. 

 







Vzdelávanie majstrov odbornej výchovy 

školenie zamerané na MS OFFICE 

 (Word, Excel, Power-Point,  

práca s internetom)  

od 30. novembra 2010 do 5. mája 2011  

v  dvoch skupinách s celkovým počtom 360 hodín. 

 





S cieľom informovať verejnosť bol  

dňa 28. 4. 2011 zorganizovaný workshop, 

na ktorom boli podané informácie o cieľoch a 

aktivitách v rámci projektu. 





Vzdelávanie učiteľov 

školenie zamerané na MS OFFICE  

pre pokročilých,  

AutoCad, Interaktívna tabuľa 

od 26. januára 2011 do 30. novembra 2011  

v dvoch skupinách s počtom 540 hodín. 

 





Dve zasadnutia predmetových komisií. 

Prvé stretnutie zamerané na úvodné informácie  

o projekte – ciele, aktivity, výstupy, podporná 

dokumentácia. Druhé stretnutie zamerané  

na priebežné hodnotenie vykonávaných aktivít, 

pripomienky a podnety 

 k realizovaným výstupom. 



Inzerát 



Zabezpečenie strojného náradia 

a zariadení pre praktické vyučovanie  

v Centre odborného vzdelávania 

v rámci materiálovo-technického vybavenia 

projektu. 









Zriadenie dvoch moderných učební 

s interaktívnymi tabuľami 

pre teoretické vyučovanie odborných 

a všeobecno-vzdelávacích predmetov. 







Podporná 

dokumentácia 

a výstupy 



Metodický list, Pracovný zošit, 

príprava na vyučovaciu hodinu, 

prezentácia v power pointe, 

pracovné výkazy, kumulatívne výkazy 













Vyučovanie na praktickom a 

teoretickom vyučovaní 

novými metódami 







Ďakujeme za pozornosť 

a za Vašu účasť! 

Tešíme sa aj budúce. 




