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         Tlačová správa 

 

Trenčín, 2. február 2016 
Stredné odborné školy v Trenčianskom kraji ponúknu od septembra 2016 žiakom 
nové študijné a učebné odbory 

V piatok 29. januára 2016 sa za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja (TSK) Jaroslava Bašku konalo v priestoroch Úradu TSK prvé tohtoročné zasadnutie 
Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK (ďalej Krajská rada). 
Predmetom zasadnutia Krajskej rady boli návrhy na zmeny v sieti škôl a školských zariadení 
SR, členovia sa zaoberali zaradením študijných a učebných odborov do siete odborov 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Trenčianskeho župana zaujímala 
uplatniteľnosť študentov na trhu práce. Zaujímal sa či konkrétne firmy v Trenčianskom kraji 
prejavujú záujem o študentov študijných odborov, ktoré sú na Krajskej rade navrhované na 
zaradenie do siete študijných a učebných odborov škôl.  

Pred zástupcov štátnej správy, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, stavovských a 
profesijných organizácií a zástupcov významných zamestnávateľov v regióne v piatok 
predstúpili po prvýkrát osobne riaditelia stredných odborných škôl, ktorí prišli obhájiť svoje 
návrhy na zaradenie študijného odboru do siete škôl. Členovia Krajskej rady odsúhlasili 
transformáciu Spojenej školy Partizánske, ktorá má v súčasnosti tri organizačné zložky, 
Strednú odbornú školu (SOŠ), Strednú priemyselnú školu (SPŠ) a Obchodnú akadémiu do 
Strednej odbornej školy v Partizánskom. 

Krajská rada schválila zaradenie študijných odborov „elektrotechnika“ 
a „logistika“ do siete odborov SOŠ v Partizánskom. Vyhovelo sa aj návrhu Strednej 
umeleckej školy (SUŠ) v Trenčíne zaradiť študijný odbor „grafický dizajn“ do siete odborov 
školy. Trenčiansky župan podporil riaditeľku SUŠ v Trenčíne v jej aktivite pri vzniku 
Kultúrno-kreatívneho centra v Trenčíne, ktoré vznikne z prostriedkov Integrovaného 
regionálneho operačného programu. Krajská rada taktiež odsúhlasila zaradenie študijných 
odborov „informačné a sieťové technológie“ a „mechanik strojov a zariadení“ do siete 
odborov SPŠ v Novom Meste nad Váhom a učebných odborov „čašník servírka“ a „cukrár 
pekár“ do siete odborov pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Prievidzi. Schválilo 
sa aj zaradenie študijného odboru „elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách“ pre 
SPŠ Považská Bystrica a Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach učebný 
odbor „operátor sklárskej výroby-úprava a zošľachťovanie plochého skla“. Riaditeľka 
SOŠ Pruské obhájila pred Krajskou radou zaradenie učebného odboru „cukrár kuchár“ do 
siete odborov školy a študijný odbor „mechanik stavebno-inštalačných zariadení“ 
a učebný odbor „mechanik špecialista automobilovej výroby“ boli schválené pre SOŠ v 
Prievidzi.  

Krajská rada navrhla na vyradenie viacero neaktívnych odborov zo siete študijných 
a učebných odborov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, schválila experimentálne 
overovanie nového študijného odboru „agromechatronik“ pre SOŠ v Pruskom a nového 
študijného odboru „digitálna maľba-koncept art“ pre SUŠ v Trenčíne. V neposlednom 
rade SOŠ v Lednických Rovniach bude pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania 
a prípravy pre skupinu odborov „technická chémia silikátov“.  
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