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Trenčín, 26. január 2015  -  Zástupcovia škôl a školských zariadení sa stretli s predsedom TSK 

 
V kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa v stredu 21. januára 

2015 uskutočnilo pracovné stretnutie riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti TSK. Vedúcich predstaviteľov privítal predseda TSK Jaroslav Baška, spolu 

s podpredsedom Jozefom Trstenským, riaditeľom Úradu Jurajom Gerlicim, hlavným 

kontrolórom Richardom Horváthom a vedúcimi pracovníkmi z odborov školstva a kultúry, 

financií, regionálneho rozvoja a právneho oddelenia. 

Cieľom pracovnej porady bolo zhodnotenie roku 2014, informovanie o uskutočnených 

administratívnych a organizačných zmenách v oblasti stredného školstva v  Trenčianskom 

kraji ako aj predstavenie plánov do roku 2015. Predseda TSK Jaroslav Baška ozrejmil 

dôvody optimalizácie siete stredných škôl v Trenčianskom kraji, ktoré vychádzali 

z výrazného poklesu žiakov, duplicity niektorých odborov, ako aj z aktuálnych požiadaviek 

súkromných firiem a potrieb pracovného trhu. Ako uviedol: „Výsledkom zmien by mala byť 

optimálna sieť s takými školami, ktoré podnikatelia potrebujú.“  

Jaroslav Baška prítomných riaditeľov potešil informáciou, že v rozpočte TSK na rok 

2015 je plánovaných viac finančných prostriedkov pre oblasť školstva. Naviac, v spolupráci 

s Úradom vlády SR budú v šiestich školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK vybudované 

multifunkčné ihriská. Predseda TSK vyjadril potešenie, že okrem 4 existujúcich Centier 

odborného vzdelávania a prípravy je záujem o vznik ďalších takýchto centier. Ďalej upozornil 

na nové zásady hospodárenia s majetkom TSK a zmeny v obstarávaní služieb, tovarov a prác 

prostredníctvom elektronických aukcií. TSK bude poskytovať metodickú a konzultačnú 

pomoc pri Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) pre všetky organizácie v jeho 

zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj pre súkromné firmy a mestá a obce v Trenčianskom kraji. 

Daniela Hilčíková, vedúca Odboru školstva a kultúry zrekapitulovala zmeny a 

opatrenia, ktoré boli uskutočnené počas roku 2014. V nadväznosti na slová predsedu TSK 

opätovne vysvetlila dôvody, ktoré viedli k optimalizácií siete stredných škôl a siete študijných 

a učebných odborov. Ďalej informovala o zmene zriaďovacích listín a úprave Všeobecno-

záväzného nariadenia (VZN) o financovaní školských zariadení. K pozitívam roku 2014 

zaradila podpis memoránd o spolupráci medzi strednými odbornými školami a súkromnými 

firmami, ktorých cieľom je efektívne rozvíjať odborné vzdelávanie. Hilčíková zároveň 

požiadala o súčinnosť pri prijímaní žiakov do prvých ročníkov pre školský rok 2015/2016 

a odkonzultovanie kritérií prijímacích konaní pred ich zverejnením. 

Vedúca odboru finančného, Renáta Ozimová poďakovala prítomným zástupcom škôl 

a školských zariadení za plynulý prechod na štátnu pokladnicu a upozornila na novelu zákona 

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

Milan Semanco, vedúci odboru regionálneho rozvoja upozornil na novú Smernicu 

č.5/2014 o projektovom riadení, ktorá upravuje postup predkladania žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok. Ďalej predstavil možnosti čerpania eurofondov v rámci schválených 

operačných programov v novom programovom období 2014 – 2020.  

Vedúci oddelenia právneho, správy majetku a verejného obstarávania Michal 

Žitňanský prítomných informoval o  spustení elektronického trhoviska a priblížil plán 
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verejného obstarávania, ktorý má za cieľ zjednodušiť proces vydávania súhlasov na verejné 

obstarávanie.  

Miroslava Mazánová, poverená riadením oddelenia kultúry požiadala prítomných 

o skoré informovanie v prípade organizovania podujatí k 200. výročiu narodenia slávneho 

rodáka z nášho kraja Ľudovíta Štúra. 

Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa Metodicko-pedagogického centra 

v Trenčíne  Mária Dreisigová, ktorá prítomným zástupcom škôl a školských zariadení 

prezentovala činnosť Centra v oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických a 

nepedagogických zamestnancov. Výsledky inšpekcií na jednotlivých stredných školách 

súhrne prezentovala zástupkyňa Školského inšpekčného centra Trenčín Zlatica Kasperová. 

Riaditeľka Krajského centra voľného času (KCVČ) v Trenčíne Renáta Bieliková 

prezentovala činnosť organizácie a plán podujatí, športových a vedomostných súťaží, 

organizovaných KCVČ v roku 2015. Taktiež informovala o spolupráci so základnými školami 

pri nábore žiakov na štúdium v stredných školách odborného zamerania, ktoré v súčasnosti 

požaduje trh práce.   

 

Súťaž o putovný pohár predsedu TSK 

 
Súčasťou pracovného stretnutia riaditeľov škôl a školských zariadení s vedením TSK 

bolo aj udelenie Putovných pohárov predsedu TSK. Ocenenia sú udeľované každoročne od 

roku 2003 stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK v spolupráci s Krajským 

centrom voľného času v Trenčíne. Kritériom hodnotenia je umiestnenie žiakov na športových, 

umeleckých a vedomostných súťažiach. V školskom roku 2013/2014 sa v rámci kategórie 

Predmetové a vedomostné súťaže v celkovom poradí na 1. mieste umiestnilo Gymnázium V. 

B. Nedožerského v Prievidzi. Druhé miesto obsadilo Gymnázium Ľ. Štúra v Trenčíne a 3. 

miesto Gymnázium J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. V samostatných 

kategóriách boli putovnými pohármi a diplomami ocenené ďalšie gymnáziá, osemročné 

gymnáziá, stredné odborné školy a odborné školy. Podrobné výsledky sú k nahliadnutiu 

v samostatnom dokumente. 

V kategórii Športové súťaže sa v celkovom poradí stredných škôl najlepšie umiestnilo 

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, Obchodná akadémia v Považskej Bystrici 

získala 2. miesto a 3.miesto pripadlo Gymnáziu v Púchove. Aj v kategórii Športové súťaže 

boli zvlášť hodnotené gymnáziá, osemročné gymnáziá, stredné odborné školy a odborné 

školy. Podrobné poradie si môžete pozrieť v samostatnom súbore.  

Predseda TSK udelením putovných pohárov a diplomov ocenil prácu pedagógov 

a žiakov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. „Chcem poblahoželať všetkým 

oceneným školám. Ocenenie je určitou satisfakciou, odmenou za to, čo vy s vašimi žiakmi 

v jednotlivých školách robíte,“ povedal Jaroslav Baška.   
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