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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa     

        
     

Trenčín 27. február  2015: TSK pokračuje v podpise memoránd o spolupráci medzi 
strednými školami a významnými zamestnávateľmi v kraji 
 
Vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v piatok 
27.2.2015 podpisom Memoranda o spolupráci  potvrdili  Stredná odborná škola 
v Starej Turej, Trenčiansky samosprávny kraj a trinásť významných zamestnávateľov 
z regiónu. Medzi zúčastnenými stranami pri podpise memoranda už s 9. odbornou 
školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja nechýbala ani 
Trenčianska regionálna komora SOPK, Zväz elektrotechnického priemyslu SR a 
Asociácia spoločností IT priemyslu o. z.  
 
Celkovo 13 významných spoločností a zamestnávateľov regiónu podpisom 
memoranda o spolupráci deklaruje obojstrannú spoluprácu so SOŠ Stará Turá napr. aj 
v oblasti identifikácie potrieb zamestnávateľov, náboru žiakov zo základných škôl, 
tvorby vzdelávacích programov, inovovaní študijných odborov či zabezpečovaní 
odbornej praxe študentov a materiálno-technického vybavenia. Memorandá 
o spolupráci medzi dôležitými zamestnávateľmi, TSK a strednými odbornými školami sú 
jedným z krokov k vyriešeniu problému s nedostatkom kvalifikovaných a odborne 
spôsobilých absolventov.  
 
Keďže doterajšia podoba siete stredných škôl v Trenčianskom kraji nekorešpondovala 
s požiadavkami a potrebami kľúčových zamestnávateľov v regióne, Trenčiansky 
samosprávny kraj pristúpil v máji uplynulého roku k podpisom memoránd o spolupráci 
medzi odbornými školami a významnými regionálnymi zamestnávateľmi. „Trenčiansky 
kraj je známy dominantným zastúpením strojárskeho, elektrotechnického či 
automobilového priemyslu, ale aj sklárskeho a gumárenského priemyslu a na hornej 
Nitre aj chemického odvetvia. Verím, že SOŠ v Starej Turej aj vďaka podpisu 
memoranda o spolupráci preukáže nižšie percento nezamestnanosti, ktoré v septembri 
uplynulého roku dosiahlo výšku 15%, pretože jej budúci absolventi by mali mať väčšiu 
šancu zamestnať sa,“ po podpise memoranda priblížil predseda TSK, Jaroslav Baška. 
V priebehu mája tohto roku  čakajú na podpis zúčastnených strán ďalšie tri memorandá 
o spolupráci medzi strednými odbornými školami, TSK, profesijnými komorami 
a zamestnávateľmi.  
 
Veľkou podporou pri optimalizácii siete stredných škôl je aj novela zákona o odbornom 
vzdelávaní, ktorá zavádza systém duálneho vzdelávania a motivuje zamestnávateľov 
spolupracovať s odbornými školami. „Trenčiansky samosprávny kraj počas celého 
uplynulého roka pracoval na podpisovaní memoránd, ktoré sprostredkúvajú vzájomnú 

spoluprácu približne 120 podnikateľských subjektov a 9 odborných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ dodal trenčiansky 
župan, Jaroslav Baška.  
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Trenčiansky samosprávny kraj zároveň na začiatku februára verejnosti predstavil 
unikátny projekt s názvom Hrdina remesla, ktorého 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. Projekt Hrdina 
remesla pútavou formou, prostredníctvom komixových hrdinov a ich príbehov, vytvára 
spojovací mostík medzi žiakmi základných škôl, strednými školami a podnikateľskými 
subjektmi v kraji .  
 
 „Záujem žiakov o štúdium technických predmetov nie je veľmi veľký, no potreba 
kvalifikovaných absolventov stúpa,“ myslí si účastník memoranda z radov 
zamestnávateľov; Peter Sivák, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva CHIRANA 
Medical, a. s. „Za posledné obdobie je v globále žiakov menej, no minulý rok sme prijali 
o 25 žiakov viac v porovnaní s počtom odchádzajúcich maturantov,“ uviedol riaditeľ SOŠ 
Stará Turá, Milan Duroška.  
 
SOŠ Stará Turá má v súčasnosti  53 zamestnancov a cca 300 študentov študujúcich 
elektrotechniku a informačné technológiie, menšia časť je zameraná na strojárstvo a 
ekonomické a grafické odbory. Pravidelne býva vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo 
vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získava putovný 
Pohár predsedu TSK. V rebríčku najlepších stredných škôl v jednotlivých krajoch, ktorý 
zostavili vybraní zamestnávatelia v rámci švajčiarsko-slovenského projektu Úradu vlády 
SR - Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce sa SOŠ Stará Turá podarilo 
obsadiť v rámci TSK 1. miesto. 
 
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 

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. 
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