
Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
(COVP) 

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) svojim rozhodnutím číslo 

8/COVP/APZ - SOPK/2021 zo dňa 14.6.2021 vyhovela  žiadosti školy podanej dňa 27. 4. 

2021 o predĺženie oprávnenia používať popri svojom názve aj označenie Centrum 

odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku 

 

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) svojim rozhodnutím číslo 

012/COVP/RUZ/2022 zo dňa 14.12.2022 vyhovela  žiadosti školy podanej dňa 31. 3. 2022 

o udelenie oprávnenia  používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného 

vzdelávania a prípravy pre skupinu odborov vzdelávania 25 Informačné a komunikačné 

technológie 

 

Oprávnenia boli škole vydané na dobu neurčitú na základe 
výsledkov hodnotenia projektov školy a kontroly vykonanej na 
mieste s posúdením všetkých podmienok  

Na základe oprávnenia škola poskytuje: 

 výchovno-vzdelávací proces žiakov stredných odborných škôl s dôrazom na 
kvalitu výučby a uplatnenia absolventov na trhu práce 

 spoluprácu školy s príslušnými stavovskými a profesijnými organizáciami  

 nadštandard materiálno-technického a priestorového zabezpečenia školy pre 
dané študijné alebo učebné odbory 

 vysokú odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 poskytovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon daného povolania a 
odborných činností na základe požiadaviek zamestnávateľov 

 praktické odborné vzdelávanie a prípravu 

 rekvalifikačné kurzy pre záujemcov a firmy 

 celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce 

 koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov odborných predmetov 
a majstrov odbornej výchovy 

 spoluprácu so základnými školami - prezentácie profesií, realizácie náborov, 
hodiny technickej výchovy 

 organizovanie dní otvorených dverí 

 odborné poradenstvo vo všetkých odboroch, v ktorých škola vzdeláva 

Našou snahou je priviesť školu pôsobiacu ako Centrum 
odborného vzdelávania a prípravy ku komplexnej kvalite v 
sektore stredoškolského odborného vzdelávania. 

  



Základné údaje COVP 

Názov centier odborného vzdelávania a prípravy:  

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku 

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie 

Adresa sídla:  Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová 

Tel. kontakt:  046/ 512 19 12  

e-mail:  sekretariat@sosha.sk 

info@sosha.sk 

   

Internetová stránka školy:  https://www.sosha.sk 

 

Organizačné zabezpečenie  

Riaditeľ školy: Mgr. Jozef Barborka 

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie: Ing. Jozef Neuschl 

Ostatní zamestnanci: Zamestnanci školy, ktorí vykonávajú úlohy COVP kumulovane so 

svojimi pracovnými povinnosťami v škole  

 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@sosha.sk
mailto:info@sosha.sk
https://www.sosha.sk/


 

 

 



 

 


