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1 Úvod 

S cieľom spropagovať odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách 

predovšetkým v technicky a remeselne zameraných študijných a učebných odboroch podľa 

požiadaviek zamestnávateľov v roku 2012 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) prvý krát Výzvu na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania. 

Okrem oboznámenia žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov 

s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v nedostatkovom 

odbore vzdelávania na strednej odbornej škole, bolo dôležitým prvkom projektu zapojiť 

do propagácie odborného vzdelávania a prípravy konkrétnych zamestnávateľov, s ktorými 

školy spolupracujú pri realizácii praktického vyučovania, alebo pre ktorých sa žiaci 

pripravujú na povolanie. 

Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2012 bola schválená 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 3. februára 2012. 

Pri riadení výzvy bola využitá kompetencia ministerstva podľa ustanovení § 4d, § 6 ods. 

1 a § 6a ods. 1  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorej ministerstvo môže prideliť 

na žiadosť zriaďovateľa verejnej, súkromnej alebo cirkevnej školy a školského zariadenia 

o financovanie rozvojového projektu účelovo finančné prostriedky na realizáciu predloženého 

rozvojového projektu v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy. 

Výber rozvojových projektov na realizáciu uskutočnilo ministerstvo na základe 

odporúčania komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov, ktorej členov 

vymenoval minister školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky z radov 

zamestnancov ministerstva, priamo riadených organizácií ministerstva, zriaďovateľov 

stredných škôl v SR a zástupcov stavovských a profesijných organizácií. 

 

2 Informácia o realizácii rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012 

Informácia o realizácii projektov grafických systémov je spracovaná na základe Výzvy na 

podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia odborného vzdelávania 
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a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2012 a Správy zo záverečného 

seminára „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 

vzdelávania na rok 2012“, ktorý sa uskutočnil dňa 6. decembra 2012 na Strednej odbornej 

škole, Pruské 294. Správa zo záverečného seminára je prílohou č. 1.  

Na financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2012 vyčlenilo ministerstvo účelové finančné 

prostriedky vo výške celkom 45 000 €. 

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2012 bolo 

ministerstvu v určenom termíne predložených 15 projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy. 

Z predložených projektov bolo vyradených 11 projektov, ktoré nesplnili podmienky 

výzvy. Najčastejšími dôvodmi na vyradenie projektov bolo prekročenie 7% absolventskej 

miery nezamestnanosti propagovaných odborov vzdelávania a nepreukázanie zabezpečenia 

najmenej 5% celkových nákladov na realizáciu projektu z vlastných zdrojov a 10% nákladov 

na realizáciu projektu od zamestnávateľa. 

Z hodnotených 4 projektov boli dňa 19. apríla 2012 Komisiou pre výber, hodnotenie 

a finančnú podporu projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových 

odboroch vzdelávania vybrané 4 projekty propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania pre rok 2012, ktorých poradie, výber a výšku 

pridelených účelových finančných prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

Na realizáciu schválených projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v roku 

2012 ministerstvo pridelilo 8 830,- €, stredné odborné školy z vlastných zdrojov použili  spolu 

560,64 €, zamestnávatelia prispeli na realizáciu schválených projektov finančnou čiastkou 

1 090,- €, čo spolu predstavuje sumu 10 480,64 €.  

Školy využili účelové finančné prostriedky na propagáciu, organizačné, materiálne 

a technické zabezpečenie dní otvorených dverí a tvorivých dielní pre žiakov základných škôl, 

ktoré sa uskutočnili v spolupráci so zamestnávateľmi. V dvoch prípadoch boli vyrobené 

krátke propagačno-motivačné videá, ktoré školy nepoužili len jednorazovo ale použijú aj 

v budúcnosti počas svojich prezentácií na základných školách, počas ďalších dní otvorených 

dverí a búrz práce. Rovnako sa budú v budúcnosti používať aj ďalšie propagačné materiály – 

informačné tabule, bulletiny, plagáty a pod. s informáciami o možnostiach prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania. 

Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktorým boli v roku 2012 pridelené účelové finančné 

prostriedky na ich realizáciu je uvedený v prílohe č. 2. 
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3 Návrh výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu Propagácia 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 

2013 

Na základe výsledkov vyhodnotenia realizácie rozvojových projektov propagácie 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012 

a záverov Správy zo záverečného seminára sa navrhuje schválenie Výzvy na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2013 s nasledovnými prioritnými témami: 

 propagácia odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách 

predovšetkým v technicky a remeselne zameraných nedostatkových odboroch 

vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých príslušná stredná odborná 

škola pripravuje svojich absolventov, 

 oboznámenie žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a ich rodičov 

s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia 

v nedostatkovom odbore vzdelávania na strednej odbornej škole. 

Na tento účel navrhujeme v rozpise rozpočtu ministerstva na rok 2013 v podprograme 

078 13 na plnenie úlohy „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy“ vyčleniť účelové 

finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy vo výške 25 000,-€ pričom limit pre jeden projekt s regionálnou pôsobnosťou bude 

2500,-€. 

Navrhovaná doba realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania 

a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013 je od 1. mája 2013 

do 31. novembra 2008. Výzva na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov   

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 

2013, v ktorej bude podrobnejšie upravený postup pri predkladaní projektov a termíny 

predkladania bude po schválení ministrom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 

republiky zverejnená na webovom sídle ministerstva. Výber projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013 zabezpečí 

Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov vymenovaná ministrom 

školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.  

V rámci výzvy nebude možné prideliť finančné prostriedky na kapitálové výdavky a na 

nákup hardvéru (PC zostavy, počítače a pod.)  

O schválení rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013 a o výške pridelených finančných 

prostriedkov z rozpočtovej kapitoly rozhodne minister školstva, vedy výskumu a športu. 
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4 Opatrenia 

 

a) Zverejniť vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012 

na webovom sídle ministerstva.  

 T:  do 5 dní po schválení GR SRŠ  

 Z: R OSOŠK 

 

b) Predložiť ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

na schválenie návrh Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov 

propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch 

vzdelávania v roku 2013.  

 T:  do 5 dní po prerokovaní komisiou  

 Z: GR SRŠ, R OSOŠK 

 

c) Plniť úlohy spojené so zabezpečením realizácie Výzvy na podanie žiadostí 

o financovanie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2013. 

 T:  podľa textu výzvy 

 Z: R OSOŠK 

 

5 Záver 

Vyhodnotenie realizácie rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania v roku 2012 schválilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 4. februára 2013 pod číslom 2013-2388/5732-

1:925. 

 

 

 

 

Mgr. Zdenko Krajčír 

generálny riaditeľ 

sekcie regionálneho školstva 
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1 ÚVOD 

__________________________________________________________ 

 
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vypísalo v roku 2012 

„Výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na propagáciu odborného 

vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania“. 

Hlavným zámerom bola: 

- propagácia odborného vzdelávania a prípravy predovšetkým v technicky a remeselne zameraných 

nedostatkových odboroch vzdelávania podľa požiadaviek zamestnávateľov, pre ktorých školy 

pripravujú svojich absolventov,  

- oboznámenie žiakov základných a stredných škôl a ich rodičov s možnosťami ďalšieho uplatnenia 

sa na trhu práce  po ukončení štúdia v nedostatkovom odbore vzdelávania. 

Na výzvu reagovalo návrhmi svojich projektov 15 stredných odborných škôl. 

 

Tabuľka 1 

Por. 

číslo 

Riešiteľ Názov projektu 

1. Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 

Pruské 

Farmársky deň 

2. Stredná odborná škola, Ul. slovenských 

partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica 

Zelená staviteľom 

3. Stredná odborná škola strojnícka, Športová 

1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Remeslo má zlaté dno, alebo udržme tradičné 

povolania v našom regióne 

4. Stredná odborná škola polytechnická, 

Dvorčianska 629, 949 05 Nitra 

Propagácia odboru chemický a farmaceutický 

priemysel 

5. Stredná odborná škola, Továrnická 1609, 955 82 

Topoľčany 

Perspektívna profesia s uplatnením v strojárskej a 

stavebnej výrobe a službách - inštalatér 

6. Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828, 

058 46 Poprad 

Postav svet aj teraz hneď 

7. SOŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím, 

82108 Bratislava, Koceľova 26 

Šanca pre všetkých 

8. Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 

851 02 Bratislava 

Propagácia štúdia v strojárskych profesiách 

9. SOŠ obchodu a služieb Sídlisko duklianskych 

hrdinov 3,  Prešov 

Propagácia odborného vzdelávania a prípravy v 

nedostatkových odboroch vzdelania 

10. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Projekt propagácie OVP 

11. Stredná priemyselná škola strojnícka, 

Duklianska 1, 080 04 Prešov 

Propagácia technického odborného vzdelávania na 

SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov 

12. Stredná priemyselná škola v Snine  Partizánska 

1059/23 069 01 Snina 

Odborné vzdelávanie - cesta k uplatneniu sa trhu 

práce a v spoločnosti 

13. Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova 

1, 040 01  Košice 

Propagácia odboru prevádzka obchodu 

14. Spojená škola Kollárova 17, Sečovce Podpora kariérneho poradenstva 

15. SSOŠ SEZ Krompachy, Maurerova 55, 053 42 

Krompachy 

Technika a remeslo 

 Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov, menovaná ministrom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR, posúdila a vyhodnotila podľa stanovených kritérií predložené návrhy 



 

 

projektov (tabuľkač.1). Jedenásť projektov z dôvodu nesplnenia vypísaných podmienok neuspelo 

a boli vyradené. Štyri projekty splnili podmienky výzvy, ich poradie a výšku pridelených účelových 

prostriedkov schválil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (tabuľka č. 2). Výsledky výzvy 

boli zverejnené na www stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

Tabuľka 2 

Por. 

číslo 

Riešiteľ Názov projektu 

1. Stredná odborná škola, Pruské 294, 018 52 Pruské Farmársky deň 

2. Stredná odborná škola, ulica slovenských partizánov 

1129/49, 01701 Považská Bystrica 

Zelená staviteľom 

3. Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 

01 Kysucké Nové Mesto 

Remeslo má zlaté dno, alebo udržme tradičné 

povolania v našom regióne 

4. Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 

629, 949 05 Nitra 

Propagácia odboru chemický a farmaceutický 

priemysel 

 

2 „Propagácia odborného vzdelávania a prípravy  v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 

2012“ -  hodnotiaci seminár 

 ___________________________________________________________________________ 

 Z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravil 

Štátny inštitút odborného vzdelávania hodnotiaci seminár s názvom „Propagácia odborného 

vzdelávania a prípravy  v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2012“ 

 Seminár mal za cieľ prezentovať ohodnotené projekty zamerané na propagáciu a oživenie 

odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania, predstaviť dosiahnuté 

výsledky a načrtnúť možné predstavy a perspektívu v tejto oblasti. 

 Seminár sa konal dňa 6. decembra 2012 v Strednej odbornej škole v Pruskom, za účasti 

zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátneho inštitútu 

odborného vzdelávania a zástupcov stredných odborných škôl. Pozvaní boli aj zástupcovia 

zriaďovateľov škôl, zástupcovia firiem a zamestnávateľov, s ktorými majú ohodnotené školy veľmi 

dobrú spoluprácu a tiež všetky školy, ktoré reagovali na výzvu a prihlásili svoje projekty. Cieľom bolo 

dať všetkým možnosť pozrieť si výsledky tých škôl, ktoré uspeli so svojimi projektmi a tiež vymeniť 

si skúsenosti z tvorby projektov, aby sa v budúcom roku pri vypísaní výzvy vedeli vyhnúť 

nedostatkom, pre ktoré ich tohoročný návrh projektu neuspel. 

Projekty prezentovali zástupcovia ohodnotených škôl, ktorí vyzdvihli záujem zamestnávateľských 

subjektov o vzájomnú spoluprácu a o podporu škôl. Súčasne ocenili vzniknutú myšlienku výzvy, 

zameranú formou vytvorenia projektov, na propagovanie  odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelávania“. 
 

Stručný výber z prezentácií 

Stredná odborná škola, Pruské,294, 018 52 Pruské 

 pripravuje odborníkov pre prax v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rozvoja vidieka, 

agroturistiky, záhradníctva, lesokrajinárstva, krajinárstva, ochrany a tvorby životného prostredia 

a kynológie. 

 Cieľom projektu „Farmársky deň“ bolo zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o študijný 

odbor podnikateľ pre rozvoj vidieka a ďalšie učebné a študijné odbory pre oblasť rozvoja vidieka, 

agroturistiky, poľnohospodárstva, potravinárskej výroby, spracovania a realizácie poľnohospodárskej 

produkcie a ďalšie. Vo vzťahu k rodičom sa projekt orientoval na upriamenie pozornosti na široké 



 

 

možnosti uplatnenia absolventa odboru v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky, ako aj podnikania 

na Slovensku v cestovnom ruchu. 

Naplnenie stanovených cieľov škola realizovala formou Dňa otvorených dverí (11.10.2012) v rámci 

ktorého: 

 propagovala študijné a učebné odbory so zameraním na oblasť rozvoja vidieka, agroturistiky, 

poľnohospodárstva, potravinárskej výroby, spracovania a realizácie poľnohospodárskej 

produkcie, záhradníctva a krajinárstva, tvorbu a ochranu životného prostredia a kynológie 

v regióne, 

 prezentovala spoluprácu so zriaďovateľom na koncepcii rozvoja odborného vzdelávania 

v regióne a úzku spoluprácu s podnikmi  a zamestnávateľmi regióne, 

 prezentovala spoluprácu so základnými a strednými odbornými školami doma a tiež rozšírenie 

spolupráce i so zahraničnými školami. 

Publicita jednotlivých aktivít bola zabezpečená formou prezentácií, informačných seminárov, 

informačných tabúl, cez printové a elektronické médiá. 

Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 so svojim projektom „Remeslo má zlaté dno, alebo udržme tradičné povolania v našom 

regióne“ predstavila žiakom, rodičom, výchovným poradcom a širokej verejnosti tradičné povolania, 

ktoré v žilinskom regióne mali silné zázemie a tradíciu. Škola prezentovala veľmi dobré materiálno-

technické vybavenie, kvalifikovaných vyučujúcich a dostatočnú podporu a najmä záujem zo strany 

zamestnávateľských firiem, pre výučbu učebných  a študijných odborov: 4238 M agrolesníctvo, 4553 

K podnikateľ pre rozvoj vidieka, 2488 H   mechanik špecialista automobilovej výroby, 3678 H 

inštalatér. 

Projekt bol založený na troch aktivitách: 

- Diár mladého farmára 

- Deň na farme 

- Tvorivé dielne 

Vo všetkých  aktivitách škola priblížila povolania v agrorezorte, ukázala reálnu predstavu o podnikaní 

na vidieku a profesiách v tomto odvetví, ktoré ponúkajú flexibilitu a nové možnosti podnikania 

v oblasti farmárstva, turistiky na vidieku a produkcie eko - potravín.  

V propagačných materiáloch bol zvýraznený záujem spoločnosti o „tradičné“ remeslá a uvedení 

významní zamestnávatelia, s ktorými škola spolupracuje pri zabezpečovaní získavania zručností 

žiakov počas odborného výcviku. 

Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, 949 05 Nitra 

 sa stanovením strategického cieľa projektu s názvom: „Propagácia odboru chemický a 

farmaceutický priemysel“ zamerala na zvýšenie počtu žiakov študujúcich odbor chemický a 

farmaceutický priemysel so snahou prispieť k odstraňovaniu nesúladu medzi ponukou a dopytom po 

tejto pracovnej sile na trhu práce.  

 Špecifickým cieľom projektu bola propagácia študijného odboru chemický a farmaceutický 

priemysel prostredníctvom atraktívneho 10 minútového propagačno-motivačného video materiálu, 

ktorý bude škola používať počas svojich prezentácií na základných školách, ako aj počas dňa 

otvorených dverí. Video, ako zdroj informácií pre kariérnych poradcov, rodičov a žiakov formou 

záberov výkonu predstavuje profesiu, prostredníctvom krátkych vstupov zamestnávateľov informuje 

o možnostiach uplatnenia absolventov na trhu práce, úspešný absolvent krátkym vyjadrením hovorí 

o výhodách profesie, o tom, aký typ človeka je vhodný pre jej výkon. Súčasťou sú zábery 

z vyučovacieho procesu, ktoré vyzdvihujú dôležitosť obsahu vzdelávania.  

 Podporným materiálom boli letáky vytlačené a distribuované na základné školy v Nitrianskom 

samosprávnom kraji, ktoré pozývali na deň otvorených dverí a  stručne  prezentovali perspektívy 

štúdia odboru chemický a farmaceutický priemysel.  



 

 

Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609, 955 82 Topoľčany 

Svojím, projektom „Perspektívna profesia s uplatnením v strojárskej a stavebnej výrobe 

a službách - inštalatér“ sa škola zamerala na propagáciu odborného strojárskeho a stavebného 

vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách, realizovaného v súlade s požiadavkami 

zamestnávateľov. Súčasťou bolo oslovenie a poskytnutie informácií žiakom končiacich ročníkov 

základných škôl a ich rodičom o možnostiach štúdia v strojárskych a stavebných profesiách v 

stredných odborných školách. Konkrétne bol propagovaný učebný odbor 3678 H inštalatér, ako 

zaujímavý z hľadiska voľby budúceho povolania a  perspektívnej profesie so širokým uplatnením na 

trhu práce v regióne školy, v rámci Slovenskej republiky a tiež v krajinách Európskej únie. 

Prezentovaná bola úzka spolupráca školy najmä so strojárskymi firmami – budúcimi zamestnávateľmi 

jej žiakov, ktoré v súčinnosti s majstrami odbornej výchovy realizujú individuálnou i skupinovou 

formou výučbu priamo v daných firmách pod vedením svojich inštruktorov – kvalifikovaných 

odborníkov. 

Škola spracovala propagačné materiály  

- malé  brožúry vo forme skladačky, s popisom  školy, učebného odboru 3678 H inštalatér a ďalších 

možností štúdia, 

- veľkoplošné plagáty, ktoré slúžili najmä na propagáciu na prezentáciách školy počas Burzy 

informácií, 

- propagačný videofilm o odbore inštalatér – DVD boli zaslané výchovným poradcom na ZŠ 

a prezentované na propagačných akciách, 

- reklamné tabule so znázornením inštalačných rozvodov vody a kúrenia v domoch a bytoch 

a reálne modely zariadení a pomôcok pre inštalatérov. 

Tieto nemajú len jednorázový charakter, ale budú slúžiť na rôznych propagačných akciách a následne 

budú využívané vo vyučovacom procese pre žiakov školy v príprave v učebnom odbore inštalatér. 

3 Závery 

________________________________________________________________ 

Na základe výmeny názorov a vlastných skúseností z tvorby projektov v rámci diskusie  prítomní  

- k o n š t a t o v a l i  jednoznačne prínos vypísania výzvy pre informáciu a osvetu žiakov, 

rodičov, aj širokej verejnosti 

a  

- o d p o r ú č a l i  Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vypísať výzvu na podanie 

žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy 

v nedostatkových odboroch vzdelania aj v roku 2013. 



 

Príloha č. 2 

 

Prehľad rozvojových projektov propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania 

pre rok 2012, ktorým boli v roku 2012 pridelené účelové finančné prostriedky na ich realizáciu 
 

 

 

Poradie Riešiteľ zriaďovateľ Názov projektu 
Príspevok MŠVVaŠ 

SR (€) 

Spoluúčasť 

zriaďovateľa (€) 

Spoluúčasť 

zamestnávateľa 

(€) 

1. 

Stredná odborná škola,  

Pruské 294, 

018 52 Pruské 

Trenčiansky 

SK Farmársky deň 2125 125 250 

2. 

Stredná odborná škola,  

Tovarnícka 1609,  

955 82 Topoľčany 

Nitriansky 

SK 

Perspektívna profesia s 

uplatnením v strojárskej a 

stavebnej výrobe a službách - 

inštalatér 

2080 130 270 

3. 

Stredná odborná škola strojnícka, 

Športová 1326, 

024 01 Kysucké Nové Mesto 

Žilinský SK Remeslo má zlaté dno, alebo 

udržme tradičné povolania v 

našom regióne 

2500 180,64 320 

4. 

Stredná odborná škola 

polytechnická, Dvorčianska 629,  

949 05 Nitra 

Nitriansky 

SK 
Propagácia odboru chemický a 

farmaceutický priemysel 
2125 125 250 
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