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Trenčín 10. marec 2015 
75. rokov Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici  
 

Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici oslávila 75. výročie svojho založenia. 

Jej korene siahajú až do roku 1939/1940, keď ju verejnosť spoznala pod názvom Verejná 

nižšia priemyselná majstrovská škola strojnícka v Považskej Bystrici. Škola začínala bez 

vlastnej budovy, ktorej sa dočkala až po 35 rokoch svojej existencie. V priebehu 75 rokov 

škola ešte dvakrát zmenila názov, kým bola v roku 1996 premenovaná na Strednú 

priemyselnú školu v Považskej Bystrici.  

Škola v súčasnosti vzdeláva 360 študentov v 6 študijných odboroch a poskytuje 

pracovné miesta 51 zamestnancom. Jej absolventi majú možnosť uplatniť sa v oblasti 

všeobecného strojárenstva, drevárstva a nábytkárstva, dopravy, obchodu 

a administratívy. Študentov zároveň pripravuje na štúdium na vysokých školách. 

Považskobystrická priemyslovka na Ulici slovenských partizánov, ktorá je 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), dnes patrí 

k najstarším školám svojho druhu na Slovensku.  

V piatok 6. marca si Slávnostnou akadémiou všetci je priaznivci, sympatizanti, 

zamestnanci a absolventi pripomenuli trištvrte storočnicu jej vzniku 

v považskobystrickom kine Mier. „Priemyslovka v Považskej Bystrici má svoje pevné 

miesto v sieti stredných odborných škôl v Trenčianskom kraji, tak ako má strojárstvo 

svoje pevné miesto v tomto regióne. TSK maximálne podporuje rozvoj odborného 

vzdelávania. Základný predpoklad vytvoril schválením všeobecne záväzného nariadenia 

o počte tried pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/16, kde vytvoril priestor prijať 

o 572 žiakov viac do technických odborov. TSK ďalej podporuje  budovanie centier 

odborného vzdelávania a prípravy, iniciuje podpisy memoránd o spolupráci stredných 

odborných škôl s významnými zamestnávateľmi v kraji a samozrejme podporuje odborné 

vzdelávanie aj finančne,“ povedala vedúca Odboru školstva a kultúry TSK, Daniela 

Hilčíková.  

Výročie vzniku priemyselnej školy si okrem kultúrneho programu a stručnej rekapitulácie 

dejín školy pripomenuli aj odovzdaním ocenení za celoživotnú snahu tým, ktorí sú s jej 

fungovaním neodmysliteľne spätí. Ocenenia sa rozdávali bývalým riaditeľom za 

celoživotnú pedagogickú a riadiacu prácu a za rozvoj školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Za výsledky v rozvoji odborného vzdelávania boli ocenení bývalí 

zástupcovia spolu so súčasným zástupcom riaditeľa školy. Ďalší zamestnanci školy, ktorí 



Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, www.tsk.sk 
Facebook/Trenčiansky samosprávny kraj   

 

svojou prácou zveľaďujú a skvalitňujú chod školy v súčasnosti, boli ocenení za dlhoročnú 

pedagogickú prax, inovatívny a tvorivý prístup v oblasti odborného vzdelávania, za 

výsledky dosiahnuté na ekonomickom úseku či v oblasti odborného vzdelávania 

a praktickej prípravy. Ocenených bolo celkovo spolu 11 zamestnancov, z toho 4 

bývalí pracovníci v dôchodkovom veku.   
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