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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa 

 
Trenčín,  29. január 2016 
Do duálneho vzdelávania v TSK  sa zapojí viac žiakov aj zamestnávateľov 
 

Pracovná návšteva predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava 
Bašku pri príležitosti návštevy škôl v Novom Meste nad Váhom predsedom Národnej rady 
Slovenskej republiky (NR SR) Petrom Pellegrinim sa konala vo štvrtok 28. januára 2016. 
Predseda NR SR a trenčiansky župan sa stretli s riaditeľmi stredných aj základných škôl a ich 
žiakmi, ale aj s významným zamestnávateľom, ktorý sa zapojil do duálneho vzdelávania v TSK 
a už v tomto školskom roku vzdeláva v praxi 9 žiakov. 

V doobedňajších hodinách prijal primátor mesta a zároveň podpredseda TSK Jozef 
Trstenský hostí na Mestskom úrade v Novom meste nad Váhom. Záujem o tému rozvoja 
školstva v kraji prejavili aj ďalší zástupcovia TSK a to poslanec NR SR a poslanec 
Zastupiteľstva TSK Dušan Bublavý, poslankyňa Zastupiteľstva TSK  Kvetoslava Hejbalová a 
vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.  

Počas návštevy v Novom Meste nad Váhom odovzdal predseda NR SR primátorovi 
mesta a riaditeľom navštívených škôl vlajku Slovenskej republiky, ako znak štátnosti pri 
príležitosti výročia založenia Slovenskej republiky. 
 

Prvou z navštívených škôl bolo Gymnázium Milana Rastislava Štefánika v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Delegáciu prijala riaditeľka školy Mária Vitásková, úvod 
návštevy doplnilo príjemné hudobné vystúpenie študenta gymnázia. Diskusia prebiehala 
v dvoch blokoch – v prvom diskutoval predseda NR SR a predseda TSK s riaditeľmi stredných 
škôl v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK s riaditeľkou Gymnázia 
M.R. Štefánika, riaditeľom Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jánom Hargašom 
a zástupkyňou riaditeľa Strednej priemyselnej školy Vierou Školudovou. Predseda TSK 
informoval predsedu NR SR o investíciách do spomínaných stredných škôl v posledných rokoch 
a o terajšom stave infraštruktúry: „Cítim, že naozaj dochádza ku konsolidácií infraštruktúry škôl 
v meste. Samotné budovy a prostredie, v ktorom bude výučba ďalej pokračovať, bude 
zodpovedať nárokom 21. storočia,“ ocenil predseda NR SR prístup trenčianskeho župana. Na 
Gymnáziu M.R. Štefánika je už v najbližších mesiacoch na pláne ďalšia veľká investícia do 
výmeny okien a novej fasády. V druhom bloku študenti  využili možnosť neformálne sa 
pozhovárať s predsedom NR SR, ako aj s trenčianskym županom. Jednou z tém na diskusiu 
boli plány žiakov po maturitných skúškach, najmä výber vysokých škôl, na ktorých budú 
pokračovať v štúdiu. 

Na následnej návšteve Základnej školy na ulici Odborárskej v Novom Meste nad 
Váhom vítal hostí riaditeľ školy Jaroslav Jeřábek. Na pôde školy prebiehala opäť konverzácia, 
tento krát však s riaditeľmi základných škôl v Novom Meste nad Váhom. Rozprávalo sa 
o aktuálnom počte tried v školách, predpokladom počte otvorených tried v budúcnosti vzhľadom 
na demografickú krivku, či aktuálnom stave infraštruktúry na jednotlivých školách. ,,Myslím si, 
že školstvo tak, ako je riadené v tomto meste, by mohlo byť príkladom aj pre iné regióny 
Slovenska,“ zhodnotil súčasný stav predseda NR SR. 

 
Spoločnosť Emerson, a. s., v Novom Meste nad Váhom je jedným z 5 

zamestnávateľov, ktorí vstúpili do pilotného projektu duálneho vzdelávania ,,Dual Pro“ 
v spolupráci so Strednou priemyselnou školou (SPŠ) v Novom Meste nad Váhom 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Memorandum o spolupráci so školou, Slovensko – 
nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a TSK podpísala ešte koncom roka 2014. 
Akciová spoločnosť Emerson prijala do vzdelávania 9 študentov – 3 v odbore mechanik 
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nastavovač a 6 v odbore mechanik mechatronik, čo je najviac spomedzi všetkých 5 zapojených 
zamestnávateľov v súčinnosti so SPŠ. Prítomní mali možnosť vidieť naživo prácu žiakov pod 
vedením odborných inštruktorov. ,,Títo študenti si môžu počas praxe privyrobiť a myslím si, že 
práve počas školského roka je dobré, keď si takýmto spôsobom prilepšia za to, čo urobia pre 
spoločnosti. Veľkým pozitívom je aj to, že nemusia do budúcna rozmýšľať, kde sa zamestnajú, 
ale ak je s nimi firma spokojná počas 4 rokov, prácu tu majú zaručenú a zabezpečenú,“ povedal 
o prínosoch duálneho vzdelávania predseda TSK. 
 

Trenčiansky samosprávny kraj je aktuálnym lídrom v oblasti duálneho vzdelávania na 
Slovensku. ,,Už dnes vieme, že od budúceho školského roka pribudne ďalšia firma k  duálnemu 
vzdelávaniu na SPŠ v Novom Meste nad Váhom. Pevne verím, že z dlhodobejšieho hľadiska to 
prispeje k znižovaniu nezamestnanosti mladých ľudí v kraji,“ uzavrel trenčiansky župan. 
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patrik.strbak@tsk.sk , tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421 /901/ 918 108 

http://www.tsk.sk/
mailto:patrik.strbak@tsk.sk

