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Prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva  k potrebám trhu práce 

Teritoriálny akčný 
plán zamestnanosti 

Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve 

Krátky názov JOBS 

Názov projektu 
Adjusting building trade education to the needs of the labor market/ 
Prispôsobenie odborného vzdelávania v oblasti stavebníctva k potrebám 
trhu práce 

Krátky názov EDUCATION 

Partneri projektu 
Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány (HU) 
Spojená škola (SK) Modrý Kameň 

Trvanie projektu 16 mesiacov 

Celkový rozpočet 95 047,60  € 

Z toho ERDF  80 790,46 € 

 
Napriek nezamestnanosti v pohraničnom regióne sa podniky často stretávajú s nedostatkom 
odbornej pracovnej sily, čo sa prejavuje aj v oblasti stavebníctva. Ako prekážku možno spomenúť 
nízky záujem o povolania v danej oblasti.  
Cieľom projektu je dlhodobo vytvoriť a využiť kvalifikovanú pracovnú silu v stavebníctve.  
Hlavnými cieľovými skupinami  tohto projektu sú žiaci základných škôl navštevujúci  5-9 ročník a 
ich zákonní  zástupcovia (rodičia), učitelia, kariérni poradcovia, nezamestnaní, absolventi 
s neaktuálnym/neúplným stavebným vzdelaním alebo ostatní záujemcovia o prácu v stavebníctve 
s osobitným dôrazom na aktívne zapojenie znevýhodných skupín obyvateľstva. Projekt zároveň  
prinesie pozitívnu zmenu pre študentov a pedagógom stredných odborných škôl so stavebným 
zameraním, zamestnávateľom pôsobiacim v stavebníctve, záujemcov o začatie podnikateľskej 
činnosti, ako aj pre mikro, malé a stredné podniky.  
Nepriamymi príjemcami výhod realizovaného projektu sú obyvatelia pohraničnej oblasti.  
 
Implementácia projektu prispeje ku: 

- zvýšeniu miery zamestnanosti regiónu na oboch stranách hranice s osobitným dôrazom na 
posilnenie zamestnávania znevýhodnených ľudí, 

- zvýšeniu úrovne prípravy odborného vzdelávania v stavebníctve podľa potrieb trhu práce 
a k skvalitneniu technického vybavenia školy, 

- zvýšeniu počtu záujemcov odborného vzdelávania v stavebníctve, 
- poskytnutiu kvalitných odborníkov pre stavebné firmy. 
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Implementácia projektu  bude mať významný prínos pre obidvoch partnerov, ako aj pre cieľové 
skupiny. Aktivity projektu realizované v pohraničnom regióne Veľký Krtíš a Balassagyarmat 
prispeju k rozvoju  integrovaného trhu práce, ktorý je založený na cezhraničnej pracovnej mobilite 
obyvateľov obidvoch štátov.   
 
Vedúcim partnerom projektu je Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány, ktorá zabezpečuje 
aktivity na maďarskej strane.  
Spojená škola v Modrom Kameni, ako partner na slovenskej strane, vďaka podpory z ERDF vo 
výške 46 909,46 € € zaobstará vybavenie odbornej stavebnej dielne, realizuje praktický vzdelávací 
kurz hlavne pre uchádzačov o zamestnanie, v spolupráci s partnerom realizuje dotazníkový 
prieskum, zážitkové vyučovanie pre žiakov ZŠ, Deň otvorených dverí v stavebníctve a súťaž žiakov 
stavebných odborov.   
 


