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Trenčín, 8. september 2016 
Najlepšie študijne výsledky v TSK dosahujú žiaci Obchodnej akadémie Milana Hodžu v 
Trenčíne 
 
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) vydal vylepšené rebríčky základných 
a stredných škôl (ZŠ a SŠ). Letná aktualizácia dopĺňa viaceré nové údaje dostupné o ZŠ a SŠ 
v Slovenskej republike, najmä s dôrazom na študijné výsledky žiakov. 
 
Stredné odborné školstvo v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zaznamenalo 
významný úspech. Medzi dvadsiatkou najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii stredné 
odborné školy (SOŠ) sa umiestnili až 4 školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na 
výbornom treťom mieste skončila Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne s celkovým 
hodnotením 8,7 z 10 bodov, pričom v porovnaní s prvou školou v rebríčku (Obchodná 
akadémia v Trnave) stratila len 0,3 bodu. 
 
V prvej desiatke mal Trenčiansky samosprávny kraj zastúpenie aj na siedmom mieste, ktoré 
obsadila Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne. Sedemnáste miesto v rebríčku patrí 
Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici – Elokované pracovisko Ilava a dvadsiatku 
najlepších SOŠ uzatvára Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom. 
 
V rebríčku najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii gymnázia sa najlepšie z Trenčianskej 
župy umiestnilo Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne na dvanástom mieste s celkovým 
hodnotením 7,7 bodov. Len o 0,2 bodu menej má na šestnástej priečke Gymnázium v Dubnici 
nad Váhom. 
 
Pri hodnotení gymnázií a SOŠ sa do úvahy berú výsledky externej časti a písomnej formy 
internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov. Mimoriadne 
výsledky žiakov sú v oboch prípadoch reprezentované objemom finančných prostriedkov 
pridelených školám na základe dosiahnutých mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných 
súťažiach, predmetových olympiádach, medzinárodných projektoch a programoch. 
Nezamestnanosť absolventov SOŠ má pri hodnotení vyššiu váhu než v prípade gymnázií, 
pretože väčšina absolventov gymnázií pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Rebríčky 
INEKO komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov.  
 
Kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl, metodiku hodnotenia a ďalšie 
informácie nájdete na webovom sídle skoly.ineko.sk. 
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