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Návrh uznesenia
UZNESENIE č. ........... /2019
zo dňa 08. 02. 2019

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A schvaľuje
A.1 predloženie projektového zámeru projektu „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP
Polygrafická“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020, Prioritná
os č.2, „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“
A.2 vlastné spolufinancovanie projektu vo výške 190 000,00 EUR.

B ukladá
riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:
zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
a investičná podpora COVP Polygrafická“, v rozpočte BSK na roky 2019-2021 vo výške
3 800 000,00 EUR pri vlastnom spolufinancovaní 5% t. j. vo výške 190 000,00 EUR.
Termín: 28. 02. 2019

Dôvodová správa
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“), na základe schváleného materiálu: Plnenie
Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, pre implementáciu Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
(ďalej len „Akčný plán BSK“) a na základe vyhlásenej výzvy zo dňa 20.12.2018 BSK predloží
do 01.03.2019 (uzavretie výzvy) projektový zámer do prvého hodnotiaceho kola Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014-2020 (ďalej len „IROP“) k projektu Akčného plánu
BSK č. OŠMaŠ_9 „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť polygrafie a médií pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190,
Bratislava“. Po získaní pozitívnej hodnotiacej správy z prvého kola hodnotenia projektového
zámeru, BSK predloží do 06/2019 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
Stredná odborná škola polygrafická (ďalej len „SOŠ Polygrafická“) sa uznesením
Zastupiteľstva BSK č.25/2015 stala Centrom odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len
„COVP“). Projektový zámer Polygrafická splnil týmto základnú podmienku IROP pre získanie
finančných zdrojov.
Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov v spolupráci s Odborom školstva,
mládeže a športu a SOŠ Polygrafická, pripravil ideový zámer pre rozvoj COVP.
Ideový zámer popísal proces prípravy a realizácie projektu, zhrnul súčasný stav a analyzoval
možnosti financovania projektu COVP Polygrafická. Dôvodom vypracovania ideového zámeru
bola aj potreba vytvorenia konkrétnych požiadaviek nevyhnutných pre zhotovenie projektovej
dokumentácie (ďalej len „PD“). PD bola vypracovaná v stupni dokumentácia realizácie stavby
(DRS) pre účely stavebného povolenie vybraných objektov SOŠ Polygrafická. Žiadosť o
vydanie stavebného povolenia bude podané vo februári 2019.
Po kvantifikovanom ohodnotení reálnej potreby rozvoja stredných škôl sa na základe
Regionálnej integrovanej územnej stratégie Bratislavského samosprávneho kraja na roky
2014-2020 (ďalej len „RIÚS BSK“) rozhodlo o podporení nasledujúcich kľúčových odborov
Elektrotechnika – existujúce COVP, Polygrafia a médiá – existujúce COVP,
Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstva a rozvoj vidieka I. a II. – existujúce COVP,
Potravinárstvo – existujúce COVP, Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných
zdravotníckych školách – výrazný potenciál pre vytvorenie COVP, Stavebníctvo, geodézia a
kartografia – existujúce COVP. Výber polygrafie, ako prioritného odboru bol následne
potvrdený aj na základe multikriteriálnych analýz realizovaných Ministerstvom
pôdohospodárstva rozvoja vidieka SR.
Hlavným cieľom projektu COVP Polygrafická je zvýšenie počtu žiakov SOŠ Polygrafická na
praktickom vyučovaní, ktorý je v súlade s prioritnou osou č. 2 operačného programu IROP:
„Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám“, investičnej priority č. 2.2:
„Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania
prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.
Podmienkou vzniku Centra odborného vzdelávania a prípravy je splnenie podmienok Zákona
č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v aktuálnom znení a spolupráca s
príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou.
Projekt COVP Polygrafická zároveň prispieva k integrovanému cieľu Regionálnej integrovanej
územnej stratégie Bratislavského kraja na roky 2014-2020 č. 4: „Nové zručnosti poskytované
odvetvovo špecializovaným vzdelávaním“.
Rozvoj stredného odborného vzdelávania v kontexte podpory IROP musí obsahovať
minimálne nasledujúce zámery:
-

posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a zvýšenie jeho
atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania (CŽV),

-

zlepšenie materiálno – technického vybavenia,
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-

zníženie energetickej náročnosti budov,

-

zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov na trhu práce,

-

vytvorenie technických podmienok pre inkluzívne vzdelávanie,

-

zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u
zamestnávateľa.

Na základe posúdenia skutkového stavu objektov SO01 – Budova teoretického vyučovania,
SO02 – Budova praktického vyučovania, SO03 – Dielne, SO04 – Jedáleň a kuchyňa,
SO05 – Internát a SO06 – Vonkajší areál / športoviská, ktoré patria pod COVP Polygrafická a
vzhľadom na charakter týchto objektov, požiadaviek školy, finančných možností a podmienok
IROP, je predmetom projektu objekt SO02 – Budova praktického vyučovania a objekt SO03 –
Dielne (miestnosť č. 109).
Špecifické ciele projektu COVP Polygrafická:




nové vybavenie priestorov pre odborné vzdelávanie, prípravu a ďalšie vzdelávanie
rešpektujúce nové technologické postupy v odvetví,
zmena na energeticky efektívne COVP prispievajúc k zlepšeniu životného prostredia,
zvýšenie počtu žiakov COVP s lepšími kľúčovými kompetenciami.

Väzba na príslušné aktivity IROP:
Vybavenie podobné súkromnému podnikateľskému prostrediu umožní profesionálnu
pripravenosť žiakov pre budúcich zamestnávateľov v odvetví. Úspora finančných prostriedkov
vďaka opatreniam energetickej efektívnosti vytvorí dodatočný kapitál pre ďalší dlhodobý rozvoj
školy postavený na investíciách do materiálno-technického vybavenia odborných učební.
Navyše, podpora zvýšenia energetickej efektívnosti pozitívne prispieva k zlepšeniu kvality
životného prostredia.
Hlavné aktivity projektu COVP Polygrafická:





Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk
pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie,
jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových
a vyučovacích miestností a s tým súvisiace stavebné úpravy,
Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu školy
(objektu SO02 a časť SO03 učebňa č.109),
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy (objektu SO02).

SO02 – Budova praktického vyučovania
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Katastrálna mapa
Objekt SO02 – Budova praktického vyučovania

Ukazovateľ: počet žiakov zapojených do odborného vzdelávania
Vďaka realizácii projektu COVP Polygrafická budú podporené:
Stavebné práce na objektoch:
SO02 – Budova praktického vyučovania






výmena okien na celom objekte,
zateplenie strechy a fasády,
výmena podláh,
rekonštrukcia / výmena inžinierskych sieti (voda, kanalizácia, plyn, vykurovanie,
vzduchotechnika),
zmena dispozičného riešenia pre dielne.

SO03 – Dielne (učebňa č.109)



výmena podláh,
rekonštrukcia / výmena inžinierskych sieti (voda, kanalizácia, plyn, vykurovanie,
vzduchotechnika),

Materiálno – technické vybavenie:
Odbor / dielňa grafik tlačových médií:





Tlačový softvér,
Rezací stôl so softvér,
Farebný produkčný stroj,
Kreatívna veľkoformátová UV LED tlačiareň,

Odbor / dielňa operátor tlače:



Štvorfarebný tlačový stroj vo formáte A2,
Vyvolávací automat na platne,
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Grafický hĺbkotlačový lis,
Linka na väzbu V1,
Lepička na väzbu V2,
Automatizovaná hydraulická rezačka,
Trojstranný orezávač

Meranie:



Spectroplate (meracie zariadenie obrazu),
Spectrodrive (nástroj na riadenia tlačového stroja a kvality v počas tlače),

Odbor / dielňa grafik digitálnych médií:




ADOBE CC – softvér,
PIT stop PRO – softvér,
Riadiaci server pre školu.

Fototechnika:




Profesionálny fotoaparát,
Sada objektívov,
Green studio (profesionálne foto – video štúdio)

Organizačné a finančné zabezpečenie realizácie:
Personálne kapacity pre prípravu a realizáciu projektu COVP Polygrafická sú riešené
vytvorením multidisciplinárneho projektového tímu z organizačných zložiek Úradu BSK.
Finančné zabezpečenie realizácie projektu je postavené na kombinovanom systéme
financovania z nasledovných zdrojov: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet
SR, vlastné zdroje Úradu BSK z programu 1.3 Programového rozpočtu Úradu BSK na roky
2019-2021. Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja na projekt je plánovaný vo výške
3 800 000,00 EUR, pri spolufinancovaní 5 % z vlastných zdrojov vo výške 190 000,00 EUR.
Z celkového rozpočtu 3 800 000,00 Eur predstavujú finančné prostriedky na stavebné práce
vo výške 2 600 000,00 Eur a na materiálno – technické vybavenie vo výške 1 200 000,00 Eur.
Súlad so strategickými dokumentmi a zákonmi:










Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom
samosprávnom kraji na roky 2013–2018,
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na
roky 2014-2020,
Podpora celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom
vzdelávaní v platnom znení,
Podpore integrovaného prístupu ako komplementárnej podpory aktivít z IROP
a Operačného programu Ľudské zdroje, prípadné iných operačných programov,
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Súlade s požiadavkami regionálneho trhu práce a konkurencieschopnosti regiónu,
Súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu pre
danú skupinu študijných a učebných odborov,
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v aktuálnom
znení,
Previazanie na plnenie cieľov Regionálnej inovačnej stratégie Bratislavského
samosprávneho kraja na roky 2014-2020.

Zodpovedný za predloženie projektového zámeru: Odbor stratégie, územného rozvoja
a riadenia projektov v spolupráci s Odborom školstva, mládeže a športu a Strednou odbornou
školou Polygrafická.
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Projektový list
Projekt COVP Polygrafická – „Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická“
Operačný program:
Prioritná os 2:
ŠC 2.2.3:

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020
„Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám“
„Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“

Hlavný cieľ projektu:




nové vybavenie priestorov pre odborné vzdelávanie, prípravu a ďalšie vzdelávanie rešpektujúce nové
technologické postupy v odvetví,
prechod na energeticky efektívne Centrum odborného vzdelávania a prípravy prispievajúc k zlepšeniu
životného prostredia,
zvýšenie počtu žiakov COVP s lepšími kľúčovými kompetenciami.

Prínos projektu pre BSK:
Vznik a postupné posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti, v kontexte
celoživotného vzdelávania, vytvorením regionálne/ miestne špecificky zameranej ponuky vzdelávania pre študentov
COVP Polygrafická.
Zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce.
Zlepšenie materiálno-technického vybavenia COVP Polygrafická, stredísk praktického vyučovania, školských
hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a vytvorenie technických podmienok pre inkluzíve vzdelávanie.
Vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u
zamestnávateľa a spoločných modelov ďalšieho vzdelávania. Vytvorenie podmienok pre poskytovanie
celoživotného vzdelávania prostredníctvom prepojenia siete centier odborného vzdelávania a prípravy so
zamestnávateľmi a terciárnym sektorom.
Najdôležitejšie aktivity BSK v projekte:




obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické
vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní,
odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností a s tým súvisiace stavebné úpravy,
stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálu školy (objektu SO02 a časť
SO03 učebňa č.109).
zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy (objektu SO02)

Realizácia projektu: 24 mesiacov, predpokladaný začiatok 01/2020
Udržateľnosť:




prostredníctvom zvyšovania počtu žiakov na stredných a odborných školách vďaka zlepšeniu podmienok
pre odborné vzdelávanie a výcvik,
súčasť rozpočtu školstva financovaného na základe normatívu v zmysle platnej legislatívy,
zmluvy so zamestnávateľmi.

Zodpovedný za prípravu projektu:


Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

Rozpočet projektu: 3 800 000,00 EUR
z toho:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR): 1 900 000,00 EUR
Štátny rozpočet SR: 1 710 000,00 EUR
Spolufinancovanie z rozpočtu BSK: 190 000,00 EUR
Zdroj podpory: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020
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