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        Technickej akadémií vo Zvolene ( v súčasnosti Strednej odbornej škole technickej – ďalej len 
SOŠT) bola schválená žiadosť o NFP z európskych  štrukturálnych a investičných  fondov  na realizáciu 
projektového zámeru „Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej 
akadémii vo Zvolene“ 

     Operačný program :                         Integrovaný  regionálny operačný program  
      Spolufinancovaný fondom :       Európsky fond regionálneho rozvoja 
     Kód výzvy :                                   IROP-P02-SC223-2016-14 
     Celkové oprávnené výdavky :    761 557,79 EUR 
     Kód žiadosti:                                NFP302020K376 
      ITMS 2014 + :                                        302021K376 

       

 Poskytovateľ :   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja  vidieka SR 
 Prijímateľ     :     Technická akadémia  ( SOŠT) J.Švermu 1, 960 01 Zvolen  
         

       ZAHÁJENIE AKTIVÍT -  UPRAVENÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM  : 

1. Stavebné práce od 14.01.2019  
Predpoklad ukončenia stavebných prác  14.03.2019 
 

2. Vybavenie a modernizácia odborných učební CAD, CAM a vybavenie MTZ ( učebné pomôcky, 
didaktická technika)  dielni strojového obrábania v odbore 2381 M – strojárstvo 
Aktuálny stav : V realizácii  - VO 
 Predpoklad  ukončenia :  10/2019 

          Projektový manažér :    Mgr. Miroslav Chamula 
          Finančný manažér   :      Ing.Mgr.Peter Gábor  
          Manažér pre VO       :     Ing. Ľuboš Halaj 
__________________________________________________________________________________ 
    

      Hlavným cieľom projekt (Technickej akadémie) Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene ( ďalej len 
SOŠT)  je zatraktívniť a zvýšiť záujem žiakov ZŠ o štúdium na jednotlivých technických učebných a študijných 
odboroch  – strojárstvo, autoopravár, elektrotechnik a to modernizáciou výučby odborného výcviku a odbornej 
praxe na základe vybudovania, rekonštrukcie a obnovy odborných učební a školských dielní vrátane učebných 
prostriedkov a didaktickej techniky pre oblasť strojárstva, autoopravár a elektrotechnik. SOŠT v nadväznosti na 
tento hlavný cieľ kladie dôraz aj na samotného žiaka jeho prístupu k odbornému výcviku alebo odbornej praxe, 
motiváciu, sebahodnotenie, sebarealizáciu, kreativitu, získanie praktických zručností a nových kľúčových  
kompetencií, ktoré bude môcť v plnej miere a fundovane aplikovať v praxi po ukončení štúdia. Ďalším 
predpokladom kvality a atraktivity poskytovania odborných vzdelávacích služieb  SOŠT nie je len  samotná 
modernizácia, rekonštrukcia, obnova učebných priestorov, ale aj zvýšenie atraktivity edukačného prostredia 
a zmena prístupu a skvalitnenie učebných metód zo strany pedagogického zboru a skvalitnenie školského 
vzdelávacieho programu t.j. vytvoriť všetky predpoklady na zvýšenie záujmu mladých ľudí vo Zvolene a širšom 
okolí o štúdium na SOŠT.  


