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 SPRÁVA O REALIZÁCII PROJEKTU  

 

     PRIEBEŽNÁ                                             ZÁVEREČNÁ 

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU 

Číslo zmluvy o poskytnutí 

regionálneho príspevku 
ÚV SR – 247/2018 

Názov projektu/  

Účel použitia RP 

Úhrada výdavkov spojených s nákupom strojového vybavenia 

a rekonštrukciou odborných dielní v priestoroch Cirkevnej strednej 

odbornej školy sv. Jozafáta v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu 

Trebišov, Aktivita C.2.1 Vybudovanie regionálneho centra 

vzdelávania na CSOŠ sv. Jozafáta 

Miesto realizácie projektu 

(okres)   
Trebišov 

Doba realizácie celého 

projektu 
2018 - 2020 

Obdobie, za ktoré sa 

predkladá správa 
 od 1.1.2019 do 31. 12.2019 

IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA  

Prijímateľ: Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta 

Právna forma: Nezisková organizácia 

Sídlo: Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Štatutárny orgán: RNDr. Slavomír Partila, riaditeľ školy 

Kontaktné údaje  

(e-mail, tel.): 

partila@csostv.sk, 0905939565 

IČO: 35555912 

VYHODNOTENIE CIEĽA POUŽITIA REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU 

Na aký účel bol regionálny príspevok použitý? Ako projekt splnil stanovené ciele? Boli stanovené 

ciele projektu dosiahnuté? (V prípade relevantnosti priložte fotodokumentáciu, z ktorej bude zrejmé 

dodržanie účelu dohodnutého v uzatvorenej zmluve o poskytnutí RP.) 

mailto:partila@csostv.sk
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Čerpaná časť regionálneho príspevku bola použitá na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou 

odbornej učebne pre technológiu prípravy pokrmov - kuchynka a salónik školskej reštaurácie Mladosť 

a odbornej učebne – cukrárska výroba. Zrealizoval sa nákup vybavenia týchto odborných učební 

(gastrozariadenie) ako aj nákup vybavenia pre pracovisko praktického vyučovania – školské dielne časť 

autoservis.  Uvedené priestory Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta budú po dočerpaní 

regionálneho príspevku slúžiť ako Regionálne centrum vzdelávania s priamou väzbou na zamestnávateľov 

v systéme duálneho vzdelávania v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Trebišov, Aktivita C.2.1 

Vybudovanie regionálneho centra vzdelávania na CSOŠ sv. Jozafáta. V roku 2019 bolo zrealizované 

verejné obstarávanie pre zákazku Stroj na výrobu dražé s príslušenstvom – dražovací bubon, tovaru bude 

dodaný v roku 2020. Ďalej bolo zrealizované verejné obstarávanie pre zákazku Vybavenie odborných 

dielní a učební – CNC stroje a obrábacie zariadenia. Dokumentácia k predmetnej zákazke je v tomto čase 

v procese kontroly verejného obstarávania na Úrade vlády SR – odbor podpory regionálneho rozvoja. 

Realizovaným procesom verejného obstarávania a následným nákupom vybavenia boli splnené ciele 

projektu. 

VYHODNOTENIE AKTIVÍT A DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV PROJEKTU 

Aktivity za rok 2019 

Merateľný ukazovateľ zo žiadosti o poskytnutí RP 

Plánovaná hodnota Dosiahnutá hodnota 

Príprava a uzavretie zmluvy s 

víťazným uchádzačom – 

stavebné práce 

a vzduchotechnika 

v odbornej učebni pre 

technológiu prípravy 

pokrmov a odbornej učebni – 

cukrárska výroba (presun 

z roku 2018) 

Uzavretá zmluva/1 ks Uzavretá zmluva/1 ks 

Rekonštrukcia odbornej 

učebne pre technológiu 

prípravy pokrmov (presun 

z roku 2018) 

Výmena strešných okien 4ks, nová 

keramická podlaha 50m
2
, nové 

rozvody (voda, odpad, plyn, 

elektrina) 

Výmena strešných okien 4ks, nová 

keramická podlaha 50m
2
, nové 

rozvody (voda, odpad, plyn, elektrina) 

Rekonštrukcia odbornej 

učebne – cukrárska výroba 

(presun z roku 2018) 

Výmena okien, položenie nových 

podláh, rekonštrukcia šatní 

a sociálnych zariadení, oprava 

rozvodov vody a elektriny 

Výmena okien, položenie nových 

podláh, rekonštrukcia šatní 

a sociálnych zariadení, oprava 

rozvodov vody a elektriny 

Príprava a vyhlásenie 

verejného obstarávania na 

nákup vybavenia do 

odborných učební. (presun 

z roku 2018) 

Vyhlásenie VO /3ks Vyhlásenie VO /3ks 

Príprava a uzavretie zmluvy s 

víťazným uchádzačom 

(presun z roku 2018) 

Uzavretá zmluva /3ks Uzavretá zmluva /3ks 

Nákup vybavenia do učebne 

pre technológiu prípravy 

pokrmov (presun z roku 

2018) 

Pracovné stoly, náradie, technické 

vybavenie, gastronomické 

zariadenia a pomôcky podľa 

rozpočtu 

Pracovné stoly, náradie, technické 

vybavenie, gastronomické zariadenia 

a pomôcky podľa rozpočtu 
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Nákup vybavenia pre odbor 

cukrár resp. pekár (presun 

z roku 2018) 

Pracovné stoly, náradie, technické 

vybavenie, stroje, sporáky 

a pomôcky podľa rozpočtu 

Pracovné stoly, náradie, technické 

vybavenie, stroje, sporáky a pomôcky 

podľa rozpočtu 

Nákup vybavenia pre odbor 

strojný mechanik, do učebne 

pre vyučovanie grafických 

systémov a programovanie 

CNC strojov. (presun z roku 

2018) 

Softvér pre CNC sústruh 

s príslušenstvom, CNC frézovačku 

s príslušenstvom a PC do učebne 

podľa rozpočtu 

Softvér pre CNC sústruh 

s príslušenstvom, CNC frézovačku 

s príslušenstvom a PC do učebne 

podľa rozpočtu 

 

Nákup a modernizácia 

vybavenia pre odbor 

autoopravár – mechanik 

a strojný mechanik v 

školských dielňach - 

pracovisku praktického 

vyučovania. (presun z roku 

2018) 

 

Elektrická vyvažovačka, 

vyzúvačka pneumatík, zariadenie 

na výmenu oleja, mobilný 

elektrický hydraulický nožnicový 

zdvihák, a náradie a vybavenie pre 

autoservis – pracovisko 

praktického vyučovania podľa 

rozpočtu 

Elektrická vyvažovačka, vyzúvačka 

pneumatík, zariadenie na výmenu 

oleja, mobilný elektrický hydraulický 

nožnicový zdvihák, a náradie a 

vybavenie pre autoservis – pracovisko 

praktického vyučovania podľa 

rozpočtu 

Príprava a vyhlásenie 

verejného obstarávania na 

rekonštrukciu chladiarenskej 

miestnosti (presun z roku 

2018) 

Vyhlásenie VO /1ks Vyhlásenie VO /1ks 

Príprava a uzavretie zmluvy s 

víťazným uchádzačom 

(presun z roku 2018) 

Uzavretá zmluva /1ks Uzavretá zmluva /1ks 

Rekonštrukcia chladiarenskej 

miestnosti. (presun z roku 

2018) 

Dodávka technológie /1ks Dodávka technológie /1ks 

Príprava a vyhlásenie 

verejného obstarávania na 

nákup vybavenia do 

odborných učební a dielní. 

Vyhlásenie VO /2ks Vyhlásenie VO /2ks 

Príprava a uzavretie zmluvy s 

víťazným uchádzačom 
Uzavretá zmluva /2ks 

Dokumentácia VO v procese 

administratívnej finančnej kontroly 

Nákup vybavenia pre odbor 

strojný mechanik v školských 

dielňach - pracovisku 

praktického vyučovania. 

CNC sústružnícke obrábacie 

centrum, CNC vertikálne 

obrábacie centrum a piestový 

kompresor podľa rozpočtu 

Dokumentácia VO v procese 

administratívnej finančnej kontroly 

Nákup vybavenia pre odbor 

cukrovinkár resp. cestovinár 

Technické vybavenie, stroje, 

zariadenia a pomôcky podľa 

rozpočtu 

Technické vybavenie, stroje, 

zariadenia a pomôcky podľa rozpočtu 
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Realizácia rekvalifikačných 

kurzov podľa požiadaviek 

Úradu práce 

cca 4x ročne presun do roku 2020 

Podarilo sa aktivity projektu zrealizovať podľa plánovaného harmonogramu (časového 

harmonogramu a plánu aktivít)? Ak nie, došlo k zmenám? Malo to nejaký dopad na výsledky projektu? 

(Popíšte zrealizované aktivity a ich výstupy v časovej následnosti, v prípade potreby uveďte zmeny.)  

Väčšinu aktivít na rok 2019 sa podarilo realizovať podľa plánovaného harmonogramu. Keďže 

dokumentácia k VO pri zákazke Vybavenie odborných dielní a učební – CNC stroje a obrábacie zariadenia 

je v procese administratívnej finančnej kontroly, nepodarilo sa uzatvoriť  zmluvy s víťaznými uchádzačmi 

a následne aj aktivity Nákup vybavenia pre odbor strojný mechanik v školských dielňach - pracovisku 

praktického vyučovania a realizácia rekvalifikačných kurzov podľa požiadaviek Úradu práce neboli 

uskutočnené.   

Ako prispel poskytnutý regionálny príspevok k napĺňaniu hlavného cieľa Akčného plánu – 

vytvorenie pracovných miest? 

Realizované aktivity sú ďalšími krokmi pri zabezpečení potrebného kvalitného vybavenia budúceho 

regionálneho centra vzdelávania na CSOŠ sv. Jozafáta ako hlavného cieľa projektu. Zároveň spoluvytvára 

podmienky pre získavanie kvalifikácie pri obsadzovaní plánovaných pracovných miest v spolupráci so 

zamestnávateľmi – partnermi školy. 

Ako plánujete ďalej využiť získané výsledky a výstupy projektu? 

Rekonštrukcia priestorov odborných učební ako aj obstarané vybavenia odborných učební 

(gastrozariadenie) a vybavenie pracoviska praktického vyučovania školské dielne časť autoservis, budú po 

dočerpaní regionálneho príspevku slúžiť ako súčasť Regionálneho centra vzdelávania v súlade s Akčným 

plánom rozvoja okresu Trebišov. 

Akým spôsobom ste projekt propagovali? Kde boli uvedené informácie o projekte, viditeľnosť projektu, 

mediálne výstupy a podobne. (K správe priložte aj propagačný materiál, pokiaľ bol zhotovený.) 

V rámci propagácie bola zhotovená fotodokumentácia pôvodného stavu a stavu po rekonštrukcii 

odborných učební, čím bolo možné propagovať kvalitatívny posun v podmienkach vzdelávania pre 

cieľové skupiny. Táto fotodokumentácia spolu s obstaraným zariadením umiestneným 

v zrekonštruovaných priestoroch bola prezentovaná prostredníctvom rôznych aktivít školy vo vzťahu 

k verejnosti (napr. Deň otvorených dverí). 

Uvedené výstupy sú prezentované aj v rámci propagačných videí školy dokumentujúcich realizáciu 

duálneho vzdelávania. 

Základné informácie o projekte sú uvedené na informačnej tabuli, ktorá je umiestnená na budove školy 

a je viditeľná pre širokú verejnosť. 

Poznámky a odporúčania 

 

 



5 
 

Ja, dolu podpísaný prijímateľ
1
 RNDr. Slavomír Partila čestne vyhlasujem, že:  

 - všetky mnou uvedené informácie v predloženej správe o realizácii projektu, vrátane príloh, sú úplné 

a pravdivé,  

 - projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie regionálneho príspevku 

a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí regionálneho príspevku. 

 

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. 

Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených 

údajov. 

 

V Trebišove,    dňa 10.2.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky prijímateľa Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa  

  

                                                           
1 Štatutárny orgán prijímateľa alebo zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym 

orgánom prijímateľa. 


