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        Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            
     

 
Trenčín 9.12.2014 –Trenčiansky samosprávny kraj podpísal v tomto roku sedem  memoránd 
o spolupráci so zamestnávateľmi a odbornými školami 
 
Séria podpisov memoránd, ktoré vychádzajú z doterajšej vzájomnej spolupráce a podpory v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy medzi strednými školami a firmami, pokračovala v dva prvé 
decembrové pondelky.  
 

V pondelok 1.decembra 2014 podpísaním šiesteho tohtoročného memoranda. Stredná 
priemyselná škola v Dubnici nad Váhom,  Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska regionálna 
komora SOPK, Zväz automobilového priemyslu SR a sedemnásti významní zamestnávatelia regiónu 
stredného Považia potvrdili aj písomne snahu o vzdelávanie pre prax.  
Trenčiansky župan Jaroslav Baška ocenil, že škola ide s dobou a je vybavená novými technológiami. 
Ako ďalej uviedol: “Táto priemyslovka bola jediná v kraji, ktorá naplnila počty žiakov, ktoré jej boli 
dané. Dokonca nedokázala uspokojiť ďalších záujemcov o štúdium. Trenčiansky samosprávny kraj 
preto vo svojom VZN o počte žiakov pridal priemyslovke v novom školskom roku ďalšiu odbornú 
triedu.“  
 

Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o. Bratislava potvrdil dlhodobú spoluprácu so školou. 
Firma vybavila školu CNC obrábacím centrom a podpis memoranda je deklaráciou vzájomne 
výhodnej  spolupráce. 
 

Riaditeľ dubnickej priemyslovky Pavol Bagin zhrnul zameranie školy, ktoré je predovšetkým v oblasti  
strojárstva, elektrotechniky a mechatroniky. Podľa jeho slov: „Škola mala šťastie, že tu boli aj po 
revolúcii  výborní učitelia a zachovali sa v škole pôvodné študijné odbory. Aj podpis memoranda 
a priamy kontakt s firmami nám pomáha pri nábore žiakov. Prínos memoranda je v tom, že aj ďalšie  
firmy investujú do nových technológií v našej škole. Určitým spôsobom sme na úrovni modernej 
výroby, čo sa týka vybavenia školy, za čo im patrí poďakovanie“ 
 

Signatári memoranda o spolupráci z 1.12.2014: Trenčiansky samosprávny kraj, Stredná priemyselná 
škola Dubnica nad Váhom, Trenčianska regionálna komora SOPK, Zväz automobilového priemyslu  
SR, SIEMENS, s.r.o. Bratislava, APC, s.r.o. Dubnica nad Váhom, DANFOSS, Power Solution, a.s. – 
hydraulika Považská Bystrica, DELTA Electronics (Slovakia ), s.r.o. Dubnica nad Váhom, ENCO, spol. s 
r.o. Bratislava, ENICS Slovakia, s.r.o. Nová Dubnica EVPU, a.s. Nová Dubnica, FESTO, spol. s r.o. 
Bratislava 3, JAMP Svorada, s.r.o. Dubnica nad Váhom, KONŠTRUKTA -  Industry, a.s. Trenčín, KUKA 
ENCO Werkzeugbau, s.r.o. Dubnica nad Váhom, MATADOR Industries, a.s. Dubnica nad Váhom, 
NES, s.r.o. Nová Dubnica, POWER ONE, s.r.o. Dubnica nad Váhom, Spoločnosť KOVÁČ, s.r.o. 
Dubnica nad Váhom, STM Power, a.s. Dubnica nad Váhom, ZVS ENCO, a.s. Dubnica nad Váhom 
 

V poradí siedme memorandum bolo podpísané v pondelok 8. decembra 2014 v priestoroch hotela 
Študent v Považskej Bystrici. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje SPŠ v odbornom vzdelávaní, 
hlavne v odboroch technického charakteru ako je strojárstvo, technika, prevádzka dopravy, drevárstvo 
a nábytkárstvo.  
 

Riaditeľ SPŠ v Považskej Bystrici Tibor Macháč ocenil podpis memoranda: „Sme veľmi radi, že 
spoločne v synergii s Trenčianskym samosprávnym krajom a významnými subjektmi jednotlivých 
pracovných odvetví v meste Považská Bystrica môžeme podpísať túto spoluprácu a odraziť sa k ďalšej 
činnosti v ťažkom období pre technické odbory tak, aby sme žiakov a ich rodičov presvedčili, že 
technické vzdelávanie má svoju budúcnosť, má svoje miesto. V poslednom období veľmi cítime 
podporu Trenčianskeho samosprávneho kraja,  nášho zriaďovateľa, ktorá sa týka odborného školstva, 
alebo odborného vzdelávania. Cítime to jednak na úrovni podpory vo zvyšovaní počtu tried, ale aj 
v ďalších aktivitách smerujúcich k tomu, aby sa počet žiakov technických odborov zvyšoval.“  
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Trenčiansky župan Jaroslav Baška považuje Považskú Bystricu za jednu z bášt strojárstva: 
„Som veľmi rád, že v treťom najväčšom meste Trenčianskeho kraja sme mohli podpísať v poradí už 
siedme memorandum o spolupráci medzi SPŠ, dvanástimi zamestnávateľmi a dvomi stavovskými 
organizáciami. Práve Považská Bystrica má rozsiahlu históriu v strojárstve. Preto sme od budúceho 
roka pridali SPŠ jednu triedu práve v odbore strojárstvo. Sľubujeme  si od podpisu väčší záujem žiakov 
ZŠ o štúdium na SPŠ. Reagujeme tak na požiadavky podnikateľov z okolia Považskej Bystrice. 
Štatistiky a údaje, ktoré máme od zamestnávateľov hovoria, že v najbližších rokoch budú potrebovať až 
600 nových zamestnancov z oblasti strojárstva a elektrotechnického priemyslu. Aj takýmto spôsobom 
v tomto memorande reagujeme na situáciu a chceme tejto škole pomôcť jednak čo sa týka financovania 
z eurofondov a v spolupráci s podnikateľmi jej chceme pomôcť s náborom nových žiakov. Týmto 
memorandom podporujeme aj praktické vzdelávanie, čím sa chceme priblížiť duálnemu spôsobu 
vzdelávania.“ 
 

Trenčiansky samosprávny kraj má záujem komunikovať  a podpísať memorandá s ďalšími 
odbornými školami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Z dlhodobého hľadiska si od toho sľubuje 
absolventov pripravených pre potreby trhu práce, nakoľko vychádza z požiadaviek podnikateľov 
v Trenčianskom kraji. Trenčiansky samosprávny kraj je pripravený pomôcť školám pri čerpaní 
prostriedkov z fondov EÚ. Podpisom memoránd už teraz zvyšuje šancu na získanie prostriedkov 
z Integrovaného regionálneho operačného programu. Memorandá jednoznačne deklarujú reálny záujem 
podnikateľských subjektov o spoluprácu so školami ako aj podporu odborného školstva v kraji. 
 

Signatári memoranda o spolupráci z 1.12.2014: Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských 
partizánov, Považská Bystrica, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska regionálna komora SOPK 
Trenčín, ktorá sa pridala už k podpisu 6 memoranda, po prvýkrát podpísala memorandum aj Únia 
dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Bratislava a 12 ti zamestnávatelia: Bonfiglioli Slovakia, s.r.o., 
Považská Bystrica, Danfoss Power Solutions  a. s, Považská Bystrica, DOR, s.r.o., Považské 
Podhradie, ETOP INTERNATIONAL, s.r.o., Považské , HD Elektronic, s.r.o., Brunovce, HD Elektronika 
SK, s.r.o., Brunovce, IMC Slovakia, s.r.o., Považská Bystrica, Koval systems a.s. Beluša, MEDEKO 
CAST, s.r.o., Považská Bystrica, Misan SK, s.r.o, Považská Bystrica, Raven a.s., Považská Bystrica, 
ŠPINAR – software, s.r.o, Brno.  
 
Doplňujúce info: 
Memorandum o spolupráci zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností všetkých účastníkov 
Memoranda o spolupráci s cieľom prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 
Účastníci Memoranda o spolupráci vyhlasujú, že ich spoločným záujmom je efektívna spolupráca a podpora rozvoja 
teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov. Účastníci Memoranda o spolupráci vyhlasujú, že budú efektívne 
rozvíjať vzájomnú spoluprácu a podporu najmä v oblastiach: Identifikácia vzdelávacích potrieb zamestnávateľov, tvorba 
školských vzdelávacích programov, zaraďovanie nových, respektíve inovovanie študijných odborov, maturitné skúšky, 
organizácia a zabezpečovanie odbornej praxe študentov, nábor žiakov základných škôl, materiálno-technické zabezpečenie, 
ďalšie vzdelávanie a aktivity na propagáciu odborného vzdelávania a prípravy.  
Trenčiansky samosprávny kraj, stredné školy, komory a zamestnávatelia už podpísali okrem vyššie uvedených tieto 
memorandá o spolupráci: 

 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. 

 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. 

 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 

 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. 

 Október 2014: Stredná odborná škola Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj, Trenčianska regionálna komora 
SOPK  a 13 zamestnávateľov z okolia Trenčína a Žiaru nad Hronom. 
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 Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová,  ved. Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, 
Tel.: 0901 918 167, e-mail: jana.paulinyova@tsk.sk 
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