
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj podľa § 31 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“) po prerokovaní v Krajskej rade 
pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji určuje do 
31. októbra všeobecne záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej 
pôsobnosti počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé 
študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého 
ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné 
učebné odbory, financovaných podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
pre prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017.    
 

 

II. Osobitná časť 
 

V súlade s § 31 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny kraj 
určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa:  

a) regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách („Stratégia 
rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na 
roky 2013 – 2020)“,  

b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti („Dodatočná 
potreba a počet absolventov jednotlivých odborov vzdelávania v jednotlivých 
rokoch za Trenčiansky kraj“ – zdroj: Trexima Bratislava),  

c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl 
určeného ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý 
samosprávny kraj (zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR),  

d) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy 
o duálnom vzdelávaní,  

e) spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy 
o poskytovaní praktického vyučovania,  

f) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného 
vzdelávania a prípravy,  

g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej 
školy v danom študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore („Aktuálne 
analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl“ – zdroj: webové sídlo 
bývalého Ústavu informácií a prognóz školstva),  

h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania 
vykonaných Štátnou školskou inšpekciou,  

i) výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky,  

j) výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti 
odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,  



k) výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád 
a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,  

l) účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných 
programoch,  

m) ďalších kritérií určených samosprávnym krajom.  
  

Na základe § 31 ods. 3 písm. m) zákona č. 61/2015 Z. z. Trenčiansky samosprávny 
kraj ako ďalšie kritériá určil:  

a) percentuálny podiel prijatých žiakov do 1. ročníka (15.09.2014) vzhľadom na 
počet tried pre školský rok 2014/2015 určený VZN TSK č. 26/2013,  

b) percentuálny podiel zapísaných žiakov do 1. ročníka k termínu 01.07.2015 
vzhľadom na počet tried pre školský rok 2015/2016 určený VZN TSK                     
č. 10/2014,  

c) odbornosť vyučovania pedagogických zamestnancov,  
d) vybavenosť stredných škôl (stav učební a dielní),  
e) požiadavky zamestnávateľov Trenčianskeho kraja na absolventov stredných 

škôl.  
 
Trenčiansky samosprávny kraj neurčuje počet tried prvého ročníka stredných škôl 

pre gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom a študijné odbory, v ktorých sa 
výchova a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej 
dohody.  

 
Trenčiansky samosprávny kraj určil Všeobecne záväzným nariadením 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 10/2014 o počte tried prvého ročníka v členení 
na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počte spoločných tried 
prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé 
príbuzné učebné odbory stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016 spolu 222 
tried (z toho pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 210 tried a pre stredné školy iných zriaďovateľov 12 tried). 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky v zmysle § 3       
ods. 2  zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  určilo dodatočne 6 tried 
pre súkromné stredné školy a 1 triedu pre Strednú priemyselnú školu, Bzinská 11, 
Nové Mesto nad Váhom na základe požiadavky zamestnávateľov, ktorá bola od 
školského roku 2015/2016 zaradená do pilotného projektu duálneho vzdelávania 
podľa nemeckých učebných osnov.   

 
Počet prijatých žiakov pre školský rok  2015/2016  podľa stavu k 01.07.2015 bol     

4 482 žiakov (z toho 4 001 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a 481 žiakov cirkevných stredných škôl 
a súkromných stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja). Počet žiakov prijatých do prvého ročníka pre školský rok 2016/2017 v 
stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 
podľa Eduzberu (t. j. stav k 15.09.2015) je 4 249 žiakov.  

 
 
 



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu Slovenskej republiky schválilo 
násobok predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre 
určovanie počtu tried prvého ročníka stredných škôl v dennej forme štúdia pre 
prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017 dňa 29. júna 2015 pod číslom               
2015-13043/27111:1-10E0. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky schválená rámcová prognóza novoprijatých žiakov na 
stredné školy na školský rok 2016/2017 pre Trenčiansky samosprávny kraj je       
4 268 žiakov. 

 
V súlade s § 64 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
riaditelia stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a zriaďovatelia stredných škôl, ktoré patria do územnej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja predložili návrh na počet tried prvého ročníka pre 
prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 v členení na jednotlivé študijné odbory 
alebo jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka 
v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné 
odbory – spolu 239 tried (z toho 197 tried stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a 42 tried stredných škôl iných zriaďovateľov, 
ktoré patria do územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja).  

 
Trenčiansky samosprávny kraj určuje vo Všeobecne záväznom nariadení 

Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 spolu 192 tried prvého ročníka 
v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé 
učebné odbory a v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé 
príbuzné učebné odbory pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti, z toho 174 
tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (v tom 10 tried učebných odborov skupiny F) a 18 tried pre stredné školy 
iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
  

Strategickým zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja pre školský rok 
2016/2017 je: 

- stabilizovať počet žiakov gymnázií, 
- znížiť počet žiakov v skupine odborov 63 a 64 – Ekonomika, organizácia, 

obchod a služby, 
- zvýšiť počet žiakov v technických a iných odboroch.  

 

 Dňom 11.09.2015 bol vyvesený návrh Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte tried prvého ročníka v dennej 
forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory 
a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné 
odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský 
rok 2016/2017 (ďalej len „VZN TSK č. 20/2015“).  
 
 V súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 302/2001 Z. z.“) navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou uskutočnili 
vyhodnotenie nasledovných pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia, 
ktoré boli doručené v zákonom stanovenej lehote:  
 



1) Mgr. Kristína Bátorová, M. Rázusa 44/4, Prievidza – zriaďovateľ Súkromnej 
strednej odbornej školy, Sama Chalupku 1938/12 B, Prievidza predložil 
pripomienku navýšiť počet tried z 0 tried na 1 triedu pre študijný odbor 7662 M 
animátor voľného času.  

  
Pripomienke sa nevyhovelo na základe vyhodnotenia kritérií určených § 31 

ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z. 
„Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom 

kraji na roky 2013-2020“ definuje vzdelávanie pre potreby trhu práce a pre študijný 
odbor 7662 M animátor voľného času nie je dodatočná potreba absolventov 
v Trenčianskom kraji do roku 2020 („Dodatočná potreba a počet absolventov 
jednotlivých odborov vzdelávania v jednotlivých rokoch za Trenčiansky kraj“ – zdroj: 
Trexima Bratislava).  

Súkromná stredná odborná škola, Sama Chalupku 1938/12 B, Prievidza 
nespolupracuje so žiadnym zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom 
vzdelávaní, ani zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania. Táto škola nemá 
oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy.  

Študijný odbor 7662 M animátor voľného času vykazuje vysokú mieru 
nezamestnanosti absolventov 23,1 % v porovnaní s priemernou mierou 
nezamestnanosti absolventov za stredné školy v Trenčianskom kraji za obdobie 
september 2014 - máj 2015, ktorá činí 9,5 % („Aktuálne analýzy nezamestnanosti 
absolventov stredných škôl“ – zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR).  

V poslednom období škola nebola hodnotená Štátnou školskou inšpekciou.  
 
Výsledky hodnotenia maturitnej skúšky v uvedenom študijnom odbore vykazujú 

nižšiu %-nu úspešnosť, než je celoslovenský priemer, najmä v anglickom jazyku, čo 
významnou mierou znižuje uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, kde sa očakáva 
výborná znalosť anglického jazyka: 

 
predmet    celoslovenský priemer/TSK priemer        škola 
slovenský jazyk a literatúra               52%         /       53%         45% 
anglický jazyk (B1)                 51%         /       51%         39%  

(zdroj: webové sídlo NÚCEM) 
 

Škola sa v školskom roku 2014/2015 nezapojila do celoslovenských alebo 
medzinárodných súťaží ani do predmetových olympiád. Škola sa zapojila do programu 
Comenius. 
 K 15.9.2014 mala škola 95,8% podiel žiakov prijatých do 1. ročníka vzhľadom na 
určený počet tried VZN TSK č. 26/2013 a k 1.7.2015 62,5% podiel žiakov zapísaných 
do prvého ročníka vzhľadom na určený počet tried na základe rozhodnutia MŠVVaŠ 
SR č. 2015-6615/6680:1-100B.  
 Podiel odborne odučených  hodín zo všetkých hodín je 82,81%. Škola uvádza, že 
stav učební a dielní je udržiavaný a modernizovaný. Škola nepredložila žiadne 
požiadavky od zamestnávateľov na svojich absolventov. 
 

2) Rehoľa piaristov na Slovensku, Piaristická 8, Nitra – zriaďovateľ 
Piaristickej spojenej školy Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 
predložil pripomienku upraviť pre organizačnú zložku Piaristická stredná 
odborná škola Františka Hanáka návrh VZN TSK č. 20/2015 nasledovne:  
 

a) prideliť jednu triedu pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií  



Pripomienke sa nevyhovelo na základe vyhodnotenia kritérií určených § 31 
ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z.  

„Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom 
kraji na roky 2013-2020“ definuje vzdelávanie pre potreby trhu práce a pre študijný 
odbor 3447 K grafik digitálnych médií nie je dodatočná potreba absolventov 
v Trenčianskom kraji do roku 2020 („Dodatočná potreba a počet absolventov 
jednotlivých odborov vzdelávania v jednotlivých rokoch za Trenčiansky kraj“ – zdroj: 
Trexima Bratislava).  

Piaristická spojená škola Františka Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 
nespolupracuje so žiadnym zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom 
vzdelávaní, ani zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania. Táto škola nemá 
oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania a prípravy.  

Pre študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií nie je uvedená miera 
nezamestnanosti absolventov („Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov 
stredných škôl“ – zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR).  

V poslednom období škola nebola hodnotená Štátnou školskou inšpekciou. Keďže 
škola nemala v danom odbore maturantov, nie je možné porovnať výsledky hodnotenia 
EČ MS.  

Škola sa v školskom roku 2014/2015 nezapojila do celoslovenských alebo 
medzinárodných súťaží ani do predmetových olympiád. Škola sa nezapojila do 
žiadneho medzinárodného projektu ani programu. 
 K 15.9.2014 mala škola 91,7% podiel žiakov prijatých do 1. ročníka vzhľadom na 
určený počet tried VZN TSK č. 26/2013 a k 1.7.2015 100% podiel žiakov zapísaných 
do prvého ročníka vzhľadom na určený počet tried VZN TSK č. 10/2014.  
 Podiel odborne odučených  hodín zo všetkých hodín je 95%. Škola uvádza, že 
stav učební a dielní je udržiavaný a modernizovaný. Škola nepredložila žiadne 
požiadavky od zamestnávateľov TSK na svojich absolventov. 

 
b) zaradiť učebný odbor 3686 F stavebná výroba do skupiny učebných odborov 

v rámci jednej triedy učebných odborov (poradové číslo 56 v prílohe VZN 

TSK č. 20/2015).  

 

Pripomienke sa vyhovelo. Jedná sa o učebný odbor skupiny F, ktorým žiak 
získa nižšie stredné odborné vzdelanie. 

 

3) Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina – 
zriaďovateľ Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová 
Dubnica predložil pripomienku rozdeliť jednu triedu uvedenú v návrhu VZN 
TSK č. 20/2015 (poradové číslo 55 v prílohe VZN TSK č. 20/2015) na 0,5 triedy 
pre študijný odbor 3918 M technické lýceum organizačnej zložky Stredná 
odborná škola sv. Jána Bosca a 0,5 triedy pre študijný odbor 7902 J gymnázium 
organizačnej zložky Gymnázium sv. Jána Bosca. 

 
 Pripomienke sa vyhovelo v súlade so „Stratégiou rozvoja stredného 
odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-2020“.  
 

4) Súkromné gymnázium FUTURUM, Kožušnícka 2, Trenčín predložilo 
pripomienku zvýšiť počet tried v študijnom odbore 7902 J 74 – gymnázium – 
bilingválne štúdium z jednej triedy na tri triedy.  



 Pripomienke sa nevyhovelo z dôvodu zachovania podielu žiakov  na 
gymnáziách ako v predchádzajúcom školskom roku v súlade so „Stratégiou 
rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 
2013-2020“, čím sa neobmedzuje zámer školy v delení viacpočetnej triedy na niekoľko 
skupín za účelom poskytovania kvalitného vzdelávania v bilingválnej forme štúdia.   

Absolventi školy vykazujú mieru nezamestnanosti absolventov 4,3% („Aktuálne 
analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl“ – zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ 
SR). V poslednom období škola nebola hodnotená Štátnou školskou inšpekciou.  

 
Výsledky hodnotenia maturitnej skúšky školy sú: 
 

predmet    celoslovenský priemer/TSK priemer        škola 
slovenský jazyk a literatúra            52%            /       53%        72,0%  
anglický jazyk (B2)              68%            /       69%        73,1% 
(zdroj: webové sídlo NÚCEM) 
 

Škola sa v školskom roku 2014/2015 nezapojila do celoslovenských alebo 
medzinárodných súťaží ani do predmetových olympiád. 
 K 15.9.2014 mala škola 100% podiel žiakov prijatých do 1. ročníka vzhľadom na 
určený počet tried VZN TSK č. 26/2013 a k 1.7.2015 100% podiel žiakov zapísaných 
do prvého ročníka vzhľadom na určený počet tried na základe rozhodnutia MŠVVaŠ 
SR č.2015-12789/31330:6-100B.  
 Podiel odborne odučených hodín zo všetkých hodín je 100%. Škola uvádza, že 
má školské laboratóriá.  
 

5) Mgr. Michal Urban, advokát ako právny zástupca Občianskeho združenia 
AMOS Trenčín, Pod Sokolice 14, Trenčín – zriaďovateľa Súkromnej 
strednej odbornej školy, M. R. Štefánika 379/19, Trenčín predložil tri podania 
pripomienok (dve podania sú identické s dátumom 18.09.2015 a tretie podanie 
je s dátumom 21.09.2015) s rovnakým obsahom, a to upraviť návrh VZN TSK 
č. 20/2015 z nula tried na dve triedy v členení:  
 
kód odboru  názov odboru     počet tried 
6341 M  škola podnikania           0,5 
6362 M  kozmetička a vizážistka          0,5 
7646 M  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť        0,5 
3918 M  technické lýceum           0,5  
 

 Pripomienke sa nevyhovelo z nasledovných dôvodov:  
 Študijné odbory 6341 M škola podnikania a 6362 M kozmetička a vizážistka 
sú zaradené do zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah 
potrieb trhu práce (schválené MŠVVaŠ SR dňa 30.03.2015 pod číslom 2015-
4442/15270:4-10E0).   
 Pre študijný odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť je 
dodatočná potreba trhu práce do roku 2020 v počte žiakov jednej triedy, ktorá bola 
určená pre Pedagogickú a sociálnu akadémiu sv. Andreja-Svorada a Benedikta,         
Ul. 1. mája 7, Trenčín na základe zaradenia tohto študijného odboru do siete škôl 
s účinnosťou od 01.09.2016 („Dodatočná potreba a počet absolventov jednotlivých 
odborov vzdelávania v jednotlivých rokoch za Trenčiansky kraj“ – zdroj: Trexima 
Bratislava).  



 Súkromná stredná odborná škola, M. R. Štefánika 379/19, Trenčín nespolupracuje 
v tomto študijnom odbore so žiadnym zamestnávateľom na základe zmluvy o duálnom 
vzdelávaní, ale pracuje so zamestnávateľmi na základe zmluvy o poskytovaní 
praktického vyučovania. Táto škola nemá oprávnenie používať označenie centrum 
odborného vzdelávania a prípravy.  
 Študijný odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť vykazuje 13,6% 
mieru nezamestnanosti absolventov, priemerná miera nezamestnanosti absolventov 
za stredné školy v Trenčianskom kraji za máj 2015 je 8,7% („Aktuálne analýzy 
nezamestnanosti absolventov stredných škôl“ – zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR).  
 K 15.9.2014 mala škola 100% podiel žiakov prijatých na daný odbor do 1. ročníka 
vzhľadom na určený počet tried VZN TSK č. 26/2013 a k 1.7.2015 100% podiel žiakov 
zapísaných na daný odbor do prvého ročníka vzhľadom na určený počet tried na 
základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2015-6747/7049:1-100B. Podiel odborne 
odučených  hodín zo všetkých hodín v danom odbore je 90%. 
 „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom 
kraji na roky 2013-2020“ definuje vzdelávanie pre potreby trhu práce. Pre študijný 
odbor 3918 M technické lýceum je potreba absolventov v Trenčianskom kraji do roku 
2020 len 5 absolventov („Dodatočná potreba a počet absolventov jednotlivých odborov 
vzdelávania v jednotlivých rokoch za Trenčiansky kraj“ – zdroj: Trexima Bratislava). 
Uvedený odbor bol vo VZN TSK č. 20/2015 určený školám, ktoré majú lepšie 
ukazovatele v oblasti odbornosti vyučovania daného odboru a spolupráce so 
zamestnávateľmi pre tento odbor.  
 Súkromná stredná odborná škola, M. R. Štefánika 379/19, Trenčín nespolupracuje 
v tomto odbore na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní a nepracuje so 
zamestnávateľmi ani na základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania. Táto 
škola nemá oprávnenie používať označenie centrum odborného vzdelávania 
a prípravy.   
 Pre študijný odbor 3918 M technické lýceum nie je uvedená miera 
nezamestnanosti absolventov („Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov 
stredných škôl“ – zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR).  
 K 15.9.2014 mala škola 100% podiel žiakov prijatých na daný odbor do 1. ročníka 
vzhľadom na určený počet tried VZN TSK č. 26/2013 a k 1.7.2015 100% podiel žiakov 
zapísaných na daný odbor do prvého ročníka vzhľadom na určený počet tried na 
základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2015-6747/7049:1-100B. 
 Podiel odborne odučených  hodín zo všetkých hodín v danom odbore je 90%.  
 V poslednom období Súkromná stredná odborná škola, M. R. Štefánika 379/19, 
Trenčín nebola hodnotená Štátnou školskou inšpekciou.  
  

 Výsledky hodnotenia maturitnej skúšky sú nasledovné: 
 
predmet    celoslovenský priemer/TSK priemer        škola 
slovenský jazyk a literatúra      52%        /       53%        34,7% 
anglický jazyk (B1)                  51%        /       51%        62,9% 
(zdroj: webové sídlo NÚCEM) 

 
Škola sa v školskom roku 2014/2015 nezapojila do celoslovenských alebo 

medzinárodných súťaží ani do predmetových olympiád. Škola sa nezapojila do 
žiadneho medzinárodného projektu ani programu.  

Škola uvádza, že súčasťou školy sú učebne teoretického vyučovania a učebne 
odborného vyučovania v udržiavanom a modernizovanom stave. Škola neuvádza 
dielne. 



6) Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská 
Bystrica predložila nasledovné pripomienky:  

 
a) zaradiť študijný odbor 3650 M – staviteľstvo do skupiny študijných odborov 

v rámci jednej triedy študijných odborov (poradové číslo 42 v prílohe VZN 
TSK č. 20/2015)  

   
 Pripomienke sa vyhovelo na základe požiadaviek zamestnávateľov 
z regiónu.  
 

b) zaradiť učebný odbor 3355 H – stolár do skupiny učebných odborov v rámci 
dvoch tried učebných odborov (poradové číslo 42 v prílohe VZN TSK               
č. 20/2015) 

 
 Pripomienke sa vyhovelo na základe dodatočnej potreby absolventov 
v Trenčianskom kraji do roku 2020, ako aj na základe požiadaviek 
zamestnávateľov z regiónu.  
 

7) Športové gymnázium, Staničná 6, Trenčín predložilo pripomienku zvýšiť 
počet tried v študijnom odbore 7902 J 77 – gymnázium – šport z jednej triedy 
na dve triedy.   

 
 Pripomienke sa nevyhovelo z dôvodu zachovania podielu žiakov na 
gymnáziách ako v predchádzajúcom školskom roku v súlade so „Stratégiou 
rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 
2013-2020“, čím sa zároveň zabezpečí výber najtalentovanejších športovcov 
z vyššieho počtu záujemcov o štúdium v Športovom gymnáziu, Staničná 6, Trenčín.  
 Absolventi školy vykazujú mieru nezamestnanosti absolventov 9,9%, priemerná 
miera nezamestnanosti absolventov za stredné školy v Trenčianskom kraji za obdobie 
september 2014 - máj 2015 je 9,5%  („Aktuálne analýzy nezamestnanosti absolventov 
stredných škôl“ – zdroj: webové sídlo MŠVVaŠ SR).  
 V poslednom období škola bola hodnotená Štátnou školskou inšpekciou. Výsledky 
hodnotenia Štátnou školskou inšpekciou sú nasledovné: 

 riadenie školy bolo na dobrej úrovni; 

 podmienky výchovy a vzdelávania boli na dobrej úrovni; 

 celkové výsledné hodnotenie vyučovania bolo na dobrej úrovni; absentovalo 
najmä chemické, biologické, fyzikálne a jazykové laboratórium a knižnica; pre 
predmety chémia, biológia, fyzika a geografia chýbali viaceré učebné pomôcky. 

 
 Výsledky hodnotenia maturitnej skúšky školy sú: 
 
predmet    celoslovenský priemer/TSK priemer    škola 
slovenský jazyk a literatúra            52%            /       53%    48,0%  
anglický jazyk (B2)              68%            /       69%    44,4% 
(zdroj: webové sídlo NÚCEM)  
 

Škola sa v školskom roku 2014/2015 zapojila do celoslovenských 
a medzinárodných športových súťaží. 

 



 K 15.9.2014 mala škola 85% podiel žiakov prijatých do 1. ročníka vzhľadom na 
určený počet tried VZN TSK č. 26/2013 a k 1.7.2015 100% podiel žiakov zapísaných 
do prvého ročníka vzhľadom na určený počet tried VZN TSK č. 10/2014. 

Podiel odborne odučených hodín zo všetkých hodín je 94,3%.  
 
 Na základe stanoviska MŠVVaŠ SR sa návrh VZN TSK č. 20/2015 dopĺňa 
o učebné odbory na stredných odborných školách, absolvovaním ktorých žiak získa 
nižšie stredné odborné vzdelanie:  
 
Por. číslo 37: Stredná odborná škola, Farská 7, Bánovce nad Bebravou   
 

kód odboru názov odboru počet tried 

2477 F obrábanie kovov   
1 2478 F strojárska výroba 

3161 F praktická žena 

    
Por. číslo 38: Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom  
 

kód odboru názov odboru počet tried 

2478 F strojárska výroba   1 

 
Por. číslo 39: Stredná odborná škola, Pruské 294, Pruské  
 

kód odboru názov odboru počet tried 

4572 F poľnohospodárska výroba   1 

 
Por. číslo 40: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové  
                      Mesto nad Váhom  
 

kód odboru názov odboru počet tried 

2478 F strojárska výroba 1 

    
Por. číslo 43: Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica  
 

kód odboru názov odboru počet tried 

2478 F strojárska výroba   1 

 
Por. číslo 45: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza  
 

kód odboru názov odboru počet tried 

3686 F stavebná výroba   1 

 
Por. číslo 49: Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 193, Lednické Rovne  
  

kód odboru názov odboru počet tried 

2752 F výroba úžitkového skla  1 

 
 
 



Por. číslo 50: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24,  
                      Trenčín  
  

kód odboru názov odboru počet tried 

3178 F výroba konfekcie   1 

 
Por. číslo 52: Stredná odborná škola stavebná, Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín  
 

kód odboru názov odboru počet tried 

3686 F stavebná výroba  1 

 
Por. číslo 53: Spojená škola, Námestie SNP 5, Partizánske  
 

kód odboru názov odboru počet tried 

3282 F výroba obuvi  

1 
3283 F výroba koženej galantérie 

  
       Žiaci v triedach učebných odborov skupiny F sa nezapočítavajú do rámcovej 
prognózy novoprijatých žiakov na stredné školy na školský rok 2016/2017 
schválenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky pre Trenčiansky samosprávny kraj 4 268 žiakov.   
 
 V príslušných komisiách pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom 
kraji bol prerokovaný návrh VZN TSK č. 20/2015, ktorý bol v súlade s § 8 ods. 3 zákona      
č. 302/2001 Z. z. zverejnený dňa 11.09.2015.   
 
  Po spracovaní návrhov na počet tried prvého ročníka stredných škôl v územnej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský 
rok 2016/2017 predložených riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, zriaďovateľmi cirkevných stredných škôl 
a zriaďovateľmi súkromných stredných kôl, so zohľadnením všetkých kritérií 
stanovených v § 31 ods. 3 zákona č. 61/2015 Z. z., strategických zámerov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a pripomienok predložených v zákonom 
stanovenej lehote, navrhujeme určiť počet tried stredným školám v územnej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský 
rok 2016/2017 spolu 192 tried tak, ako je uvedené v prílohovej časti návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia, z toho 174 tried pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (v tom 10 tried učebných odborov skupiny F)  
a 18 tried pre stredné školy iných zriaďovateľov v územnej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.  
 
 Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja návrh na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia 
Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 20/2015 o počte tried prvého ročníka v dennej 
forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory 
a o počte spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné 
odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre stredné školy v územnej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie pre školský 
rok 2016/2017. 



 
   
  
  


