
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov projektu:   Rekonštrukcia a modernizácia Stredného odborného učilišťa  

                         Holíč 

Operačný program:   Regionálny operačný program 2007 - 2013 

Prioritná os:   1 Infraštruktúra vzdelávania  

Partneri projektu:   nie sú  

Trvanie projektu:   12/2009 – 12/2010 – projektové a inžinierske práce 

                                   12/2009 - 12/2010 – rekonštrukcia, nadstavba, modernizácia  a obstaranie            

vybavenia 

Rozpočet projektu:    

Celkové výdavky projektu (vrátane neoprávnených nákladov):  374 495,71 EUR 

Zdroje financovania projektu: 

95%  z oprávnených  nákladov projektu  tvorí nenávratný finančný príspevok:  355 770,88 EUR 

(z toho 85% zdroje z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a 10% zo  štátneho rozpočtu) 

5%  z oprávnených výdavkov projektu tvoria vlastné zdroje TTSK:  18 724,78  EUR 

Oblasť, ktorú projekt rieši a zdôvodnenie potreby jeho realizácie:  

Stredná odborná škola, Námestie Sv. Martina 5, Holíč ( v čase podávania žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku Stredné odborné učilište Holíč) je subjektom v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, poskytuje vzdelávacie programy pre cca 600 žiakov 

v 24 triedach. Technický stav budov v areáli školy, ktoré sa využívajú na vzdelávanie, je v značne 

opotrebovanom stave. Areál školy pozostáva z viacerých samostatne stojacich objektov školy, ktoré 

nie sú prepojené krytými spojovacími chodbami, či priechodmi. Technický stav okenných výplní, 

dverových výplní, svetlíkov, brán na objektoch školy nezodpovedá dnešným normám a požiadavkám 

na termoizolačné vlastnosti, objekty vykazujú vysokú energetickú náročnosť prevádzky školy. 

Trnavský samosprávny kraj v úzkej spolupráci so SOŠ, Námestie Sv. Martina 5, Holíč pristúpili k 

riešeniu nepriaznivého technického stavu budov s cieľom dosiahnuť kvalitatívne zlepšenie úrovne 

vzdelávania v regióne. 

Hlavné ciele projektu a cieľové skupiny:    
Cieľom projektu bolo predovšetkým zlepšenie podmienok vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie 

a zateplenia plášťa budovy, výmeny výplní okien a dverí, brán, ďalej  modernizácia vybavenia školy 

a tým aj skvalitnenie vzdelávania prostredníctvom technologického vybavenia autodielní. 

Hlavné aktivity a výstupy projektu:  

Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia zariadení, stavebné úpravy, prestrešenie a dostavba dielní, 

výmena okenných, dverných a bránových výplní na stavebných objektoch. V rámci projektu boli 

zakúpené stroje pre vybavenie a skvalitnenie výučby v opravárenských dielňach, a taktiež  bol 

realizovaný  nákup  informačno –komunikačných technológií. 

 

 

 



Aktuálna situácia v realizácii projektu:    

Stavebné práce sú v súčasnosti ukončené a momentálne prebieha administratívne a finančné 

ukončovanie projektu a následné monitorovanie. 

Projektový manažér:   Ing. Ľudmila Mičová, riaditeľka, 034/ 6682446, sekretariat@sosholic.sk 
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