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Na modernizáciu odborného vzdelávania na 7 stredných školách župa získala takmer 4 mil. 

eur 

 

Trenčianska župa získala peniaze z európskych fondov na modernizáciu viacerých stredných 

odborných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Modernizácia odborného vzdelávania a nové 

technické vybavenie škôl má zvýšiť záujem študentov o odborné vzdelávanie a vytvoriť lepšie 

podmienky na ich uplatnenie v praxi.  

 

Vďaka nenávratnému finančnému príspevku  z Integrovaného regionálneho operačného programu 

župa zmodernizuje 7 škôl zameraných na odborné vzdelávanie. „Okrem stavebných úprav 

a zatepľovania budov sa zo získaných financií vynovia učebne a dielne, pribudnú aj nové 

a moderné prístroje či technológia, ktorá skvalitní vyučovací proces,“ povedala  vedúca Odboru 

regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková s tým, že v predložených projektoch župa 

nezabudla ani na znižovanie energetickej náročnosti budov a počíta aj s ich debarierizáciou. Na 

tento účel bol z eurofondov schválený príspevok vo výške takmer 4 mil. eur, spolufinancovanie 

kraja predstavuje päť percent.  

 

Plánovaná modernizácia sa týka Strednej odbornej školy v Dubnici nad Váhom, Strednej 

odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne, Strednej odbornej školy v Prievidzi 

a Trenčíne, Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici a Myjave a Spojenej školy 

v Novákoch. „Hlavným cieľom pri využití prostriedkov z Európskej únie je pozdvihnúť úroveň 

budúcich absolventov stredných odborných škôl a poskytnúť im čo najidentickejšie podmienky, aké 

budú mať pri výkone svojho budúceho povolania. Nové vybavenie a moderné učebne majú prispieť 

k lepšiemu uplatneniu absolventov našich škôl v praxi,“ vysvetlil trenčiansky župan Jaroslav Baška.  

 

Na školách pribudnú centrá odborného vzdelávania a prípravy 

Zatraktívnenie praktického vyučovania na stredných odborných školách má zabezpečiť 

investovanie do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry v podobe zriadenia a modernizácie 

odborných pracovísk. Strednú odbornú školu v Dubnici nad Váhom čakajú stavebné úpravy 

objektu Centra odborného vzdelávania a prípravy, zateplením a výmenou okien a dverí by sa mala 

zvýšiť energetická hospodárnosť budovy. Pribudne tiež moderné materiálno-technické 

zabezpečenie  troch odborných učební odborov strojárstvo a elektrotechnika.  

 

Odborné pracoviská by sa mali vynoviť aj na Strednej odbornej škole stavebnej v Trenčíne. 

V rámci rekonštrukcie sa počíta so samostatným bezbariérovým vstupom do objektu odborných 

dielní a zo súčasných priestorov šatní vzniknú pracoviská pre odborný výcvik žiakov stavebných 

odborov. Na testovanie stavebných materiálov pre odbor staviteľstvo bude zo schválených peňazí 

zafinancované zriadenie laboratória či vybavenie odbornej geodetickej učebne.  

 



Modernizácia župných SOŠ je reaguje na dopyt na trhu práce  

V nadväznosti na zvýšený dopyt zamestnávateľov po absolventoch z odborov strojárstva 

a elektrotechniky je projekt Vzdelávanie pre prax praxou vo vzdelávaní na Strednej priemyselnej 

škole v Myjave zameraný najmä na modernizáciu vybavenia ôsmich odborných učební 

strojárskych odborov na vyššej kvalitatívnej úrovni. Súčasťou projektu je aj nákup schodolezu, 

vďaka ktorému dôjde k prepojeniu učebnej a dielenskej časti budovy, počíta sa tiež s drobnými 

stavebnými úpravami.  

 

Špecializované pracovisko na vzdelávanie a prax s využitím moderných CNC strojov vznikne na 

Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici. Na zabezpečenie bezbariérového prístupu do  

moderných učebných priestorov bude aj na tejto škole zakúpený pásový schodolez. Drobnými 

stavebnými úpravami prejdú dielne, vstupné priestory aj existujúce rozvody elektrickej energie. Dve 

špeciálne učebne s najnovším vybavením by vďaka schváleným financiám vo výške takmer 600 tis. 

eur mali vzniknúť na Strednej odbornej škole v Prievidzi. Stroje v dielňach odborného výcviku 

bude chladiť zakúpené klimatizačné zariadenie, vybavenie pribudne aj do dielne pre autoopravárov. 

 

K zvýšeniu praktických zručností žiakov a kvality poskytovaného vzdelávania má na Spojenej 

škole v Novákoch prispieť rekonštrukcia a vybavenie laboratórií modernou technológiou, na ktoré 

bol schválený príspevok viac ako 230 tis. eur. V blízkosti laboratórií bude zriadená šatňa 

s bezbariérovým prístupom, prestavbou prejdú aj samotné priestory šatní. Z nového vybavenia 

troch odborných učební pre vzdelávanie budúcich mechanikov, elektrotechnikov 

a elektromechanikov sa zas budú tešiť na Strednej odbornej škole v Trenčíne.  

 

Vzhľadom na zamestnávateľmi avizovaný nedostatok absolventov technických odborov na trhu 

práce, Trenčiansky kraj na stredných odborných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

dlhodobo podporuje systém duálneho vzdelávania. Absolventom stredných škôl technického 

zamerania by mal zabezpečiť plynulý prechod do zamestnania. Vďaka financiám z eurofondov na 

modernizáciu odborných pracovísk bude príprava absolventov pre prax ešte efektívnejšia. 
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