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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa 

        
     

Trenčín 2. marec  2015 
TSK uzatvoril prvú desiatku podpisov memoránd s odbornými školami 
 
Už desiata škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja podpisom memoranda 

spečatila vzájomnú spoluprácu so zamestnávateľmi. Tá má viesť k vyššiemu počtu 

kvalifikovaných absolventov škôl, ktorí nebudú musieť čeliť problémom s uplatnením sa 

na trhu práce. Podpisu sa zúčastnili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK), Jaroslav Baška, spolu so zástupcami profesijných komôr a  stredných odborných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.   
 

Prvé memorandum o spolupráci bolo podpísané v máji uplynulého roku a spojilo SOŠ 

v Dubnici nad Váhom, TSK a profesijné komory s až 16 významnými zamestnávateľmi 

z regiónu stredného Považia. Dnes sa spolupráca vďaka podpisu memoranda v poradí 

s 10. odbornou školou v Trenčianskom kraji rozrástla na 130 zamestnávateľov v kraji. 

Desiatku podpisov memoránd uzatvára spolupráca Strednej odbornej školy sklárskej 

v Lednických Rovniach, TSK, Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Zväzu 

sklárskeho priemyslu SR, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

a 11 významných spoločností a zamestnávateľov z regiónu.  

 

Podpisovanie memoránd pri okrúhlom čísle nekončí; ďalšie memorandum 

v priebehu tohto mesiaca TSK podpíše so zástupcami profesijných komôr a ďalších 

podnikateľských subjektov v regióne so SOŠ v Považskej Bystrici a SOŠ v Handlovej.  
 

Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach je jedinou školou na 

Slovensku,  ktorá poskytuje ucelené odborné a umelecké  vzdelávanie v sklárskom 

priemysle. „Toto memorandum deklaruje a završuje už nadviazané bilaterálne vzťahy, 

ktoré sa týkajú rozvíjania rôznych foriem spolupráce so SOŠ sklárskou. Hlavným cieľom 

je zvýšiť záujem o štúdium na tejto škole a získať tak záujemcov o prácu v sklárskom 

priemysle, ktorý má na Slovensku stále veľký potenciál,“ povedal Ľubomír Pecha, 

výkonný riaditeľ spoločnosti Rona, a.s., a dodal: „Potreba absolventov je trvalá, 

pretože prirodzenou fluktuáciou zamestnanci odchádzajú a my potrebujeme priebežne 

dopĺňať stavy zamestnancov. Z tohto hľadiska vidíme spoluprácu ako veľmi perspektívnu 

a potrebnú do budúcnosti.“    
 

SOŠ sklárska disponuje vlastnou školskou hutou, dielňami, ateliérom a výstavnými 

priestormi. Žiakom poskytuje ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej 

jedálni. Škola aktuálne vzdeláva 100 žiakov a zamestnáva 41 zamestnancov. Podobne 

ako zvyšných 29 stredných odborných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 

pri náboroch žiakov  čelí malému záujmu zo strany študentov o odborné vzdelávanie. 
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„Úlohou TSK ako zriaďovateľa SOŠ v Lednických Rovniach je zabezpečiť školu po 

technologickej stránke a vytvoriť priestor pre teoretickú časť vzdelávania. O praktické 

skúsenosti žiakov by sa mali postarať firmy a podnikatelia, ktorí podpísali dnešné 

memorandum,“ povedal po podpise memoranda predseda TSK; Jaroslav Baška. Medzi 

participujúcimi firmami nechýbajú zvučné mená ako napr. Rona a.s., VETROPACK 

NEMŠOVÁ s.r.o., či SPOLOČNOSŤ KOVÁČ s.r.o.  
 

Onedlho vstúpi do platnosti novela zákona o odbornom vzdelávaní, ktorá podporí 

systém duálneho vzdelávania a väčšiu previazanosť zamestnávateľov s odbornými 

školami s dôrazom na praktické zručnosti študentov. „Viac by sme chceli apelovať aj na 

rodičov, ktorí majú pri výbere strednej školy svojho dieťaťa posledné slovo. Voľbou 

niektorej strednej odbornej školy, ktorá sa zúčastnila podpisu memoranda, môžu svojim 

deťom zabezpečiť omnoho vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce v regióne, kde 

vyrastali,“ vysvetlil trenčiansky župan, Jaroslav Baška.  

 

Z potrieb výrobnej praxe vzišiel aj nový študijný odbor, ktorý SOŠ sklárska otvára od 

budúceho školského roka. „Otvárame študijný odbor technik sklárskej výroby 

s maturitou aj výučným listom, na ktorého tvorbe sa podieľala spoločnosť VETROPACK 

NEMŠOVÁ s.r.o. a spoločnosť Rona a.s. Spoločne sme si určili priority v tom, aká by 

mala byť kvalifikácia jeho absolventa,“ uviedla Anna Krupičková, poverená riadením 

SOŠ sklárska Lednické Rovne.  

 

TSK začiatkom februára t.r. spustil unikátny projekt Hrdina remesla 

www.hrdinaremesla.sk. Jeho cieľom je osloviť žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka 

základných škôl, aby si pre svoje ďalšie štúdium zvolili stredné odborné školy, ktoré 

pristúpili k podpisu memoranda o spolupráci a po ich absolvovaní si ľahšie našli 

uplatnenie na trhu práce v regióne Trenčianskeho kraja.  

 
Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktoré podpísali memorandum o spolupráci:  

1. Máj 2014: Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom,  Trenčiansky samosprávny kraj, Zväz automobilového 
priemyslu SR, Trenčianska regionálna komora SOPK a 16 významných zamestnávateľmi regiónu stredného 
Považia. 

2. Jún 2014: Stredná odborná škola v Pruskom, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora a 19 významných zamestnávateľov a subjektov v oblasti poľnohospodárstva a 
potravinárstva v regióne stredného Považia. 

3. September 2014: Stredná priemyselná škola (SPŠ) Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj, 
Trenčianska regionálna komora SOPK, Zväz automobilového priemyslu  SR a 14 významných zamestnávateľov 
z regiónu stredného Považia. Stredná priemyselná škola (SPŠ) Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky 
samosprávny kraj, Slovensko–nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK) a 5 významných 
zamestnávateľov z regiónu.  

4. September 2014:  Spojená škola, v Novákoch s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 
a Gymnázium, Trenčiansky samosprávny kraj , Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Zväz 
chemického a farmaceutického priemyslu SR, Trenčianska regionálna komora SOPK a 9 významných 
zamestnávateľov z regiónu hornej Nitry. 

5. Október 2014: Stredná odborná škola Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska regionálna komora 
SOPK  a 13 zamestnávateľov z okolia Trenčína a Žiaru nad Hronom. 

6. December 2014: Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska 
regionálna komora SOPK, Zväz automobilového priemyslu SR a 17 zamestnávateľov z okolia Dubnice nad Váhom 

http://www.hrdinaremesla.sk/
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7. December 2014: Stredná priemyselná škola Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska 
regionálna komora SOPK, Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a 12 zamestnávateľov 

8. Február 2015: Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza, Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská 
poľnohospodárska a potravinárska komora, Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská živnostenská komora 
so sídlom v Žiline a 9 významných zamestnávateľov z regiónu.  

9. Február 2015: Stredná odborná škola Stará Turá, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska regionálna 
komora SOPK, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Asociácia spoločností IT priemyslu o. z., a 13 významných 
spoločností a zamestnávateľov regiónu. 

10. Marec 2015: Stredná odborná škola sklárska Lednické Rovne, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska 
regionálna komora SOPK, Zväz sklárskeho priemyslu SR, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
a 11 významných spoločností a zamestnávateľov z regiónu.  

 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
veronika.rezakova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 
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