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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 31. máj 2016 

Študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne budú praxovať v spoločnosti Adient 

Slovakia, s.r.o. 

 

V pondelok 30. mája 2016 podpísali zástupcovia Strednej umeleckej školy (SUŠ) 

v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

a spoločnosti Adient Slovakia, spol. s. r. o., odštepný závod Trenčín (spoločnosť 

Johnson Controls) Zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania formou 

umeleckej praxe za osobnej účasti predsedu TSK Jaroslava Bašku. Zmluvu podpísala 

za SUŠ Trenčín riaditeľka školy Mária Vilkovská a za spoločnosť Adient Slovakia, s.r.o., 

odštepný závod Trenčín, vedúci odštepného závodu Frank Toenniges. Prítomná bola 

vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková. 

 

,,TSK už viac ako 2 roky podpisuje memorandá o spolupráci medzi strednými školami 

a zamestnávateľmi. Zapojených zamestnávateľov je k dnešnému dňu viac ako 300 

v Trenčianskom kraji. Memorandá sú zamerané na to, aby sa vytvoril priestor pre prax 

študentov, a preto vítam, že ďalšou takouto spoločnosťou je práve Johnson Controls 

v spolupráci so SUŠ v Trenčíne,“ zhodnotil spoluprácu predseda TSK Jaroslav Baška. 

Riaditeľka školy Mária Vilkovská doplnila detaily spolupráce medzi školou a firmou: 

,,Koncept je postavený tak, že pre študentov 3. ročníka odboru priemyselný dizajn sa 

vyčlenil 1 deň v týždni na praktickú výučbu predmetu Umelecká prax, keďže ich 

predmetom je tvorivá, vývojová a kreatívna činnosť. V spoločnosti budú 6 hodín, veľkým 

benefitom budú hodiny odbornej angličtiny. Žiakov je 7 a začíname od budúceho 

školského roka 2016/2017. Študenti sa venujú priemyselnému dizajnu, vďaka firme 

získajú špecializáciu v oblasti Dizajn interiéru automobilov. Počas školského roka budú 

na programe tiež rôzne exkurzie,“ uviedla riaditeľky školy s dodatkom, že aj vďaka 

ďalším benefitom vidí zmysel a potenciál v tejto spolupráci. Čerstvo podpísaná Zmluva o 

poskytovaní praktického vyučovania tvorí prílohu tejto tlačovej správy. 
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