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Trenčín, 10. marec 2015 – Podpis memoranda o spolupráci so SOŠ Považská 
Bystrica 
 
 

Trenčiansky samosprávny kraj pokračuje v podpisovaní memoránd o spolupráci 

so strednými odbornými školami, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. V pondelok, 

9. marca 2015 podpísal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav 

Baška s riaditeľom Strednej odbornej školy Považská Bystrica Jánom Kunovským, 

memorandum o spolupráci. Zmluvnými stranami podpísaného memoranda sa ďalej 

stali Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Cech 

strechárov, Cech podlahárov, Cech maliarov a 18 významní zamestnávatelia 

s regionálnou, celoštátnou ale aj nadnárodnou pôsobnosťou. 

Škola, ktorá je známa najmä staviteľstvom a autoopravárenstvom sa zaradila 

k desiatke odborných škôl v Trenčianskom kraji, ktoré podpisom memoranda potvrdili 

svoju doterajšiu vzájomnú spoluprácu a podporu v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy s profesijnými komorami a významnými zamestnávateľmi.  

„Spoločne chceme robiť nábor medzi deťmi základných škôl a prilákať ich práve 

cez tieto memorandá k tomu, aby študovali na tejto škole,“ povedal Jaroslav Baška 

a zároveň dodal: „Komunikácia s deťmi základných škôl a s ich rodičmi je veľmi dôležitá, 

preto sme od 1. februára začali kampaň Hrdina remesla. Cieľom tohto projektu je 

prilákať práve deti zo základných škôl na odborné školy, ktoré majú podpísané 

memorandá o spolupráci. Výsledkom bude vytvorenie určitej databázy, ktorú my potom 

poskytneme zamestnávateľom. “ Takýmto spôsobom projekt Hrdina remesla spojil už 

11 stredných odborných škôl s takmer 150 zamestnávateľmi.   

Podporu odborného vzdelávania deklaruje aj prijaté Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 10/2014 o počte tried prvého ročníka stredných škôl, vďaka ktorému 

dôjde k vytvoreniu nových tried na stredných odborných školách na úkor niektorých 

gymnázií a obchodných akadémií, ako aj požiadavky súčasného trhu práce v našom 

regióne. 

Ďalšie memorandum o spolupráci medzi TSK, zástupcami profesijných komôr 

a významných zamestnávateľov v regióne bude podpísané už 16. marca 2015 

so Strednou odbornou školou Handlová. 
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