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TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ Z FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta má uzavretú
zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu
s názvom Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu a
strojárstva v Galante..
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnejším 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.
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021M578-223-14
bola podpísaná dňa 6.12.2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 10.12.2018,
účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 11.12.2018.
Hlavný cieľ projektu: Vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvoj spôsobilostí
žiakov k ich uplatneniu sa vo vedomostnej spoločnosti
Aktivity projektu:
1. Vybavenie odborného pracovisko pre odborný výcvik Strojárstvo:
2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia budov SOŠ :
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov SOŠ
Hlavné aktivity sme pomenovali následne:
1.Vybavenie odborného pracovisko pre odborný výcvik Strojárstvo:


Odborná učebňa č.7 ASV ( automatizácia strojárskej výroby )

•

Dielňa č.11 Diagnostika automobilov 1

•

Dielňa č.12 Diagnostika automobilov 2

•

Dielňa č.13 Ručné obrábanie kovov

•

Dielňa č.14 Ručné tvárnenie kovov

•

Dielňa č.16 Meranie elektrických a neelektrických veličín

•

Dielňa č.10 - zvarovňa

•

Dielňa č.9 – elektrické príslušenstvo

•

Dielňa č.8 – montážne - karosárska dielňa

•

Dielňa č.7 – oprava nákladných motorových vozidiel

•

Dielňa č.6 – strojové obrábanie

•

Odborná učebňa – prístavba – bez emisné zváranie

•

Odborná učebňa – prístavba - panely pre simulácie porúch a hydraulické systémy

2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia budov SOŠ :
a. Rekonštrukcia dielní a odborných učební odborného výcviku v budove tvaru U
b. Rekonštrukcia

dielní

odborného

výcviku,

vrátane

prístavby

sociálneho

zabezpečenia ( WC, šatne ) a dvoch odborných učební hlavnej budovy odborného
výcviku
• Odborná učebňa – prístavba – bez emisné zváranie
• Odborná učebňa – prístavba - panely pre simulácie porúch a hydraulické
systémy
3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov SOŠ


Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy odborného výcviku tvaru U



Zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej budovy odborného výcviku

Modernizáciou Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola
Galanta v rozsahu dovybavených dielní a odborných učební modernými pomôckami, ako aj
modernizáciou priestorov školy sa umožní kvalitnejšie vzdelávanie, ktoré bude viesť k vyšším
odborným zručnostiam žiakov pre potreby budúcich zamestnávateľov.
Projekt je zameraný na nasledujúce špecifické ciele:
o

zlepšenie technického vybavenia odborných učební, a dielní odborného výcviku

o

rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov budovy dielní a odborných učební

o

zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej budovy odborného výcviku a budovy
odborného výcviku tvaru U.

Úspešnou implementáciou projektu sa zvýši celková úroveň výučby v modernizovaných
odborných učebniach a dielňach za pomoci obstaraných didaktických a učebných pomôcok na
Strednej odbornej školy technickej Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta v obci
Galanta. To umožní zmenu školského vzdelávacieho programu k vyššej využiteľnosti
praktických cvičení, odborných a manuálnych zručností, posilnenie samostatného
rozhodovania sa žiakov, práce v kolektíve, ich podnecovania k tvorivosti a hľadania
správnych odpovedí. V metódach výučby sa posilní využívanie prezentačnej techniky k lepšej
názornosti prednášaných tém. Skvalitní sa tým aj práca pedagogických zamestnancov, zlepší
sa pripravenosť žiakov na ďalšie štúdium resp. na požiadavky vedomostnej spoločnosti.

Týmto sa predpokladá sa pozitívny dopad na región a posilnenie jeho konkurencieschopnosti
v globalizujúcej sa spoločnosti; kvalitné vzdelanie napomôže budúcim absolventom školy sa
orientovať na odborné profesie, ktoré sú dnes tak na trhu žiadané resp. priamo uplatniť
získané zručnosti a spôsobilosti na trhu práce.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 05/2019
Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 11 mesiacov
Celková výška oprávnených výdavkov: 1 946 456,61 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 1 849 133,78 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
www.irop.sk

