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„Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadavkami 
automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva“ 

RegioPlast2030

Hlavný cezhraničný partner: Plastikářský klastr z.s. zo Zlína 

Ďalší slovenský partner projektu:  TRK SOPK

SPK je vedúci partner projektu

Projekt je zameraný na: 
• výmenu skúsenosti pri náboroch žiakov základných škôl pre plastikárske 

odbory, 
• vzdelávanie učiteľov nových študijných a učebných odborov v oblasti 

spracovania plastov 
• výmenu skúsenosti medzi učiteľmi z ČR a SR. 

Súčasťou projektu je:  príprava elektronickej príručky pre učiteľov a tvorba 
promo videa pre podporu plastikárskeho odvetvia v SR a ČR.

Číslo projektu: NFP 304010U970 



Harmonogram

ku dňu 1. 4. 2020 



Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 1
Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19 

Kód a názov aktivity
Obdobie realizácie

(od - do)
Ktorého parnera sa to týka?

OPIS problému/ aké komplikácie sa 
objavili? (popíšte konkrétne a stručne o čo 

ide)

Prípadný finančný dopad (ak 
nemáte konkrétne čísla, uveďte 

kvalifikovaný odhad)
(v EUR)

Je možné túto 
aktivitu/podaktivitu 
presunúť? ÁNO/NIE

Ak ÁNO (je možný presun), uveďte 
predpokladaný čas 

MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE

Prípadný dopad na ukazovatele Má to dopad na 
predĺženie 

projektu? (uveďte 
váš predpoklad)Názov ukazovateľa cieľová hodnota odhadovaná 

Zabezpečenie povinnej publicity projektu 02/2020-07/2021
Posunutie pracovnych stretnuti a následné posunutie 

tlačových správa/newss letters po pracovnom 
stretnutí  v CR a SR.

N/A N/A N/A

Nie

Áno / VP Nie Áno

9/2020, 01/2021, 5/2021

Áno / HCP Nie Áno

07/2021/ 5. mon. období

N/A N/A N/A

Áno / PP1 Nie Áno

Zabezpečenie povinnej publicity:   2/2020 -7/2021
Partneri: všetci
Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie



Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 2
Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19 

Kód a názov aktivity
Obdobie realizácie

(od - do)
Ktorého parnera sa to týka?

OPIS problému/ aké komplikácie sa 
objavili? (popíšte konkrétne a stručne 

o čo ide)

Prípadný finančný dopad (ak nemáte 
konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný 

odhad)
(v EUR)

Je možné túto aktivitu/podaktivitu
presunúť? ÁNO/NIE

Ak ÁNO (je možný presun), uveďte 
predpokladaný čas 

MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE

Prípadný dopad na ukazovatele 
Má to dopad na 

predĺženie 
projektu? (uveďte 
váš predpoklad)Názov ukazovateľa cieľová hodnota odhadovaná 

E.  Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o 
ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb 

kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a 
zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl 

(remeselné a prírodovedné odbory)                                            
E2. Vytvorenie spoločnej internetovej 

prezentácie

04/2020 - 03/2021

Hlavným výstupom je natáčanie prezentácie 
ohladom technológií vo firmách. Čo sa v 

súčastnej situácií nedá zrealizovať. Nútnosť 
posunutia.

Nie

Áno / VP Nie Áno 08/2020 - 07/2021 1.1 Podporené partnerstvá v oblasti 
vzdelávania (vrátane celoživotného 
vzdelávania)

N/A N/A

Áno / HCP Nie Áno 08/2020 - 07/2021 1.1 Podporené partnerstvá v oblasti 
vzdelávania (vrátane celoživotného 
vzdelávania)

N/A N/A

Áno / PP1 Nie Áno

E2. Vytvorenie spoločnej internetovej prezentácie:   8/2020 -7/2021
Partneri: všetci
Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie



Úprava harmonogramu (COVID)
Nr. 3

Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19 

Kód a názov aktivity
Obdobie realizácie

(od - do)
Ktorého parnera sa to týka?

OPIS problému/ aké komplikácie sa objavili? 
(popíšte konkrétne a stručne o čo ide)

Prípadný finančný dopad (ak nemáte 
konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný odhad)

(v EUR)

Je možné túto 
aktivitu/podaktivitu 
presunúť? ÁNO/NIE

Ak ÁNO (je možný presun), 
uveďte predpokladaný čas 

MESIAC/ROK/MONIT. 
OBDOBIE

Prípadný dopad na ukazovatele 

Má to dopad na 
predĺženie 

projektu? (uveďte 
váš predpoklad)Názov ukazovateľa cieľová hodnota odhadovaná 

E.  Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o 
ponuke vzdelávania prostredníctvom služieb 

kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a 
zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl 

(remeselné a prírodovedné odbory)                                     
E11. Vytvorenie propagačných materiálov

04/2020 - 07/2021 Predĺženie v rámci termínu Nie

Áno / VP Nie Áno 08/2020 - 07/2021/ 5.MO N/A N/A N/A

Áno / HCP Nie Áno 08/2020 - 07/2021/ 5.MO N/A N/A N/A

Áno / PP1 Nie Áno

E.  Zvyšovanie povedomia žiakov a rodičov o ponuke :   8/2020 -7/2021
Partneri: všetci
Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie



Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 4
Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19 

Kód a názov aktivity
Obdobie realizácie

(od - do)
Ktorého parnera sa to týka?

OPIS problému/ aké komplikácie sa 
objavili? (popíšte konkrétne a stručne 

o čo ide)

Prípadný finančný dopad (ak nemáte 
konkrétne čísla, uveďte kvalifikovaný 

odhad)
(v EUR)

Je možné túto 
aktivitu/podaktivitu presunúť? 

ÁNO/NIE

Ak ÁNO (je možný presun), uveďte 
predpokladaný čas 

MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE

Prípadný dopad na ukazovatele 
Má to dopad na 

predĺženie 
projektu? (uveďte 
váš predpoklad)Názov ukazovateľa cieľová hodnota odhadovaná 

D  Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a 
regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, 

vrátane celoživotného vzdelávania                               
D1. Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny

06/2020 - 07/2020
V důsledku zavedených opatření není aktuálně 
možno sestavit pracovní skupinu v ČR, nutnost 

prosloužení realizace aktivity.
Nie

Áno/VP Nie Áno 1.1 Podporené partnerstvá v oblasti 
vzdelávania (vrátane celoživotného 
vzdelávania)

1 1

Áno/HCP Nie Áno

06/2020-12/2020/2.MO

1.1 Podporené partnerstvá v oblasti 
vzdelávania (vrátane celoživotného 
vzdelávania)

1 1

Nie/PP1

D1. Vytvorenie pracovnej/expertnej skupiny:   6/2020 -12/2020
Partneri: VP, HCP
Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie



Úprava harmonogramu (COVID)

D2. Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny:   7/2020 -7/2021
Partneri: všetci
Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Nr. 5
Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19 

Kód a názov aktivity
Obdobie realizácie

(od - do)
Ktorého parnera sa to týka?

OPIS problému/ aké komplikácie sa objavili? 
(popíšte konkrétne a stručne o čo ide)

Prípadný finančný dopad 
(ak nemáte konkrétne čísla, 

uveďte kvalifikovaný 
odhad)
(v EUR)

Je možné túto 
aktivitu/podaktivitu 
presunúť? ÁNO/NIE

Ak ÁNO (je možný presun), uveďte 
predpokladaný čas 

MESIAC/ROK/MONIT. OBDOBIE

Prípadný dopad na ukazovatele 
Má to dopad na 

predĺženie 
projektu? (uveďte 
váš predpoklad)Názov ukazovateľa cieľová hodnota odhadovaná 

D) Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a 
regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských 
zdrojov, vrátane celoživotného vzdelávania                                  
D2. Stretnutie pracovnej/ expertnej skupiny

07/2020 - 5/2021 Zrušenie dohodnutých stretnutí. Nie

Áno/VP Nie Áno

1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania 
(vrátane celoživotného vzdelávania)

N/A N/A

Áno/HCP Nie Áno

07/2020 - 07/2021/5.MO
1.1 Podporené partnerstvá v oblasti vzdelávania 
(vrátane celoživotného vzdelávania)

N/A N/A

Áno/PP1 Nie Áno



Úprava harmonogramu (COVID)

Nr. 6
Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19 

Kód a názov aktivity
Obdobie realizácie

(od - do)
Ktorého parnera sa to 

týka?

OPIS problému/ aké 
komplikácie sa objavili? 

(popíšte konkrétne a stručne 
o čo ide)

Prípadný finančný dopad (ak 
nemáte konkrétne čísla, uveďte 

kvalifikovaný odhad)
(v EUR)

Je možné túto 
aktivitu/podaktivitu 
presunúť? ÁNO/NIE

Ak ÁNO (je možný 
presun), uveďte 

predpokladaný čas 
MESIAC/ROK/MONIT. 

OBDOBIE

Prípadný dopad na ukazovatele Má to dopad na predĺženie 
projektu? (uveďte váš 

predpoklad)Názov ukazovateľa cieľová hodnota odhadovaná 

A.  Tvorba,  zavádzanie a 
overovanie nových a 

inovovaných spoločných 
vzdelávacích programov 
pre základné, stredné a 

vysoké školy s dôrazom na 
získanie kľúčových 

kompetencií 
požadovaných praxou.                                             

A3. Príprava inovovaných 
spol. vzdelávacích 

prog./výstupov

06/2020 - 04/2021
Táto aktivita zavisý od 
predošlých, ktoré boli 

posunuté.
Nie

Áno/VP Nie Áno 09/2020 - 04/2021/5.MO

1.3 Spoločné nástroje na 
podporu odborného 
vzdelávania v 
cezhraničnom regióne

1 1

Áno/HCP Nie Áno

09/2020 - 07/2021/5.MO

1.3 Spoločné nástroje na 
podporu odborného 
vzdelávania v 
cezhraničnom regióne

N/A N/A

Nie/PP1

A3. Príprava inovovaných spol. vzdelávacích prog./výstupov:   9/2020 -7/2021
Partneri: VP, HCP
Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie



Úprava harmonogramu (COVID)

A8. Školenie/tréning doktorandov/pedagógov:   8/2020 -4/2021
Partneri: všetci
Územná oprávnenosť: oprávnené + neoprávnené územie

Nr. 7
Projektová aktivita ovplyvnená COVID -19 

Kód a názov aktivity
Obdobie realizácie

(od - do)
Ktorého parnera sa to 

týka?

OPIS problému/ aké 
komplikácie sa objavili? 

(popíšte konkrétne a 
stručne o čo ide)

Prípadný finančný 
dopad (ak nemáte 

konkrétne čísla, 
uveďte 

kvalifikovaný 
odhad)
(v EUR)

Je možné túto 
aktivitu/podaktivitu 
presunúť? ÁNO/NIE

Ak ÁNO (je možný 
presun), uveďte 

predpokladaný čas 
MESIAC/ROK/MONIT. 

OBDOBIE

Prípadný dopad na ukazovatele 
Má to dopad na 

predĺženie 
projektu? (uveďte 
váš predpoklad)Názov ukazovateľa cieľová hodnota odhadovaná 

A.  Tvorba,  zavádzanie a 
overovanie nových a 

inovovaných spoločných 
vzdelávacích programov 
pre základné, stredné a 
vysoké školy s dôrazom 
na získanie kľúčových 

kompetencií 
požadovaných praxou.                                             
A8. Školenie/tréning 

doktorandov/pedagógov

06/2020 - 10/2020

z důvodu uzavření hranic 
není možné realizovat 

plánovaná školení, nutnost 
prodloužení aktivity, v 

případě neotevření hranic 
bude hledáno náhradní 

řešení.

Nie

Áno/VP Nie Áno
08/2020 -

04/2021/5.MO

1.4 Počet účastníkov 
cezhraničných 
programov 
spoločného 
vzdelávania a 
odbornej prípravy na 
podporu 
zamestnanosti 
mladých ľudí, 
možnosti vzdelávania 
a vyššieho odborného 
vzdelávania

N/A N/A

Áno/HCP Nie Áno

08/2020 -
07/2021/5.MO

1.4 Počet účastníkov 
cezhraničných 
programov 
spoločného 
vzdelávania a 
odbornej prípravy na 
podporu 
zamestnanosti 
mladých ľudí, 
možnosti vzdelávania 
a vyššieho odborného 
vzdelávania

N/A N/A

Áno/PP1



Súvisiace externé dodávky
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby Percentá: 35,34%

Názov položky Jednotka Popis Aktivita Počet j. Cena za jednotku

Vytvorenie a natočenie 
videoprezentácie

ks

Aktivita obsahuje návrh scénara, hudby, 
natočenie a zostrihanie videa, ktoré bude slúžiť 
ako nástroj na propagáciu študijných odborov v 

ČR a SR v oblasti spracovania plastov a ich 
uplatnenie v plastikárskom priemysle. Link na 
video bude poskytnutý pre všetky SoŠ, bude 

nahraté aj na nosiči

E2 1 3 850,00

Tlač propagačných materiálov 
v SR

ks A4 formát, 4+4 farba, 2000 ks, obojstranný E11 2000 0,90

Grafická príprava a príprava 
DVD -Príručka pre učiteľa

hod
grafická príprava Príručky pre učiteľa, úpravu obrázkov 

a grafov. Jedná sa o formát A4,v slovenskom jazyku.  
Grafická príprava materiálov pre A8

A3, A8 100 12,00

Náklady na propagáciu 
projektu

ks garfický návrh a výroba Rollup projektu publicita 1 180,00

Náklady na školenie učiteľov -
Tréning učiteľov v SR

školiaci deň

zabezpečenie 1.dňového škola  aktivity A8 v SR -
Tréning učiteľov - inovatívne techniky vzdelávania 

(občerstvenie, náklady na didaktiku, náklady na 
materiály)

A8 1 700,00

Náklady na dopravu pre 
cieľovú skupinu

projekt
náklady na dopravnú spoločnosť, ktorá prepraví 10 

učiteľov na školenie do Zlína
A8 1 450,00

preklady odborných textov  
Tréning učiteľov v SR

strana
odborný preklad textov v PPT, ktoré  budú následne 
slúžiť učiteľom k vizualizácii vzdelávania študentov, 

jedná sa o preklady z FR a UK do slovenčiny
A8 90 14,50

preklady odborných textov 
Príručka pre učiteľa

strana
odborný preklad textov pre Príručku pre učiteľa (z 

česťiny do slovenčiny)
A3 150 11,50

5. Výdavky na vybavenie Percentá: 7,57%

Názov položky Jednotka Popis Aktivita
Počet 

jednotiek
Cena za jednotku

náklady na nákup licencie pre 
výučbový software pre tréning 
učiteľov

ks

Bude sa využívať pri tréningu učiteľov, kde je PP1 
hlavný koordinujúci partner Je to výčbový software 

výrobného procesu, ktorý umožňuje študentom 
využivať komplexne poznatky, ktoré nadobudli v 

oblasti materiálov ale aj technológií Táto didaktická 
pomôcka je už preložená do sloven.jazyka. Autorské 
práva má Wollverhampton College, UK, software sa 

volá PICAT II. 3 ks licencie budú slúžiť pre 3 SOŠ v 
prihraničnom regióne v SR

A8 3 500,00

IT hardvér a softvér pre 
výučbu 

ks
nákup prenosného PC pre zabezpečenie odborných 

činností v projekte, pre školenie na PICAT II, zariadenie 
bude k dispozícii všetkým 3 SoŠ pre výučbu. 

A8 1 900,00



Otázky



Ďakujem za pozornosť

Slovenská obchodná a primyslená komora
Ján Václav
Ľubica Žovincová

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Tel.: +421-905 503298
E-mail: sopkrktn@sopk.sk
www.tn.sopk.sk

mailto:sopkrktn@sopk.sk

