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Trenčín 2. apríl 2015   

SOŠ Pod Sokolicami Trenčín 13. školou, ktorá podpísala memorandum 

o spolupráci  

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) podpísal memorandum v poradí už s  13. strednou 

odbornou školu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci 10. ročníka 

Trenčianskeho robotického dňa v priestoroch výstaviska Expo Center a.s., k podpisu 

pristúpil za TSK jeho predseda; Jaroslav Baška, za SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne 

riaditeľ Ľuboš Chochlík a 21 podnikateľských subjektov spolu s Trenčianskou 

regionálnou komorou SOPK a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.  

 

„Snažíme sa viac počúvať zamestnávateľov a ich požiadavky, pretože sieť stredných 

škôl a hlavne učebné a študijné odbory nevyhovujú požiadavkám podnikateľov 

a zamestnávateľov v kraji. Úlohou memoranda je práve reagovať na ich požiadavky,“ 

priblížil nevyhnutnosť spolupráce a podpisu memoránd medzi zamestnávateľmi, 

profesijnými komorami a odbornými školami ich zriaďovateľ; Jaroslav Baška, predseda 

TSK.  

 

Predmetom memoranda o spolupráci, podpísaného 1. apríla 2015,  je tvorba nových 

učebných osnov, študijných a učebných odborov, vzdelávacích programov, 

zabezpečovanie odbornej praxe a ďalšie aktivity na propagáciu odborného vzdelávania 

a prípravy. „Spoločnými silami ako samosprávny kraj chceme oslovovať rodičov detí na 

základných školách a propagovať odborné školstvo,“ pripomenul trenčiansky župan 

prítomným zamestnávateľom podpisujúcim memorandum nedávno spustený projekt TSK 

Hrdinu remesla.  

 

Podpis tohto memoranda pre SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne znamená prehĺbenie 

už existujúcej spolupráce so zamestnávateľmi nielen na území regiónu, ale aj celej 

republiky. „My sme asi jednou z mála škôl na celom Slovensku, ktorá vôbec v histórii 

neprestala s duálnym vzdelávaním. Naši žiaci v súčasnosti praxujú v 52 firmách, 

v ktorých vykonávajú odborný výcvik hlavne v končiacich ročníkoch, ale už máme aj 

žiakov, ktorí sú schopní, spôsobilí a manuálne zruční už aj v nižších ročníkoch,“ uviedol 
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pred samotným podpisom memoranda riaditeľ SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne; 

Ľuboš Chochlík.  

 

Škola aktuálne zamestnáva 55 zamestnancov a vzdeláva 302 žiakov v 8 študijných a 

učebných odboroch.  Za celú svoju históriu nezmenila portfólio a stále vzdeláva žiakov 

pre strojárske a elektrotechnické firmy, ktoré žiakom končiacich ročníkov umožňujú 

pracovať za finančnú odmenu. „Ak prejavia záujem ostať pracovať v týchto firmách, je 

im to umožnené,“ dodal riaditeľ Ľuboš Chochlík.  

 

SOŠ Pod Sokolicami Trenčín reprezentuje krajské mesto už viac než šesť desaťročí napr. 

aj prestížnou celoslovenskou súťažou v elektronike a strojárstve ZENIT či organizáciou 

medzinárodnej prehliadky robotov; Trenčiansky robotický deň. Vo svojich priestoroch 

disponuje moderným vybavením a najnovšími technológiami v strojárenskej oblasti. 

Najnovšie má na konte aj 2. miesto v rebríčku najlepších stredných škôl v TSK 

z pohľadu viac ako 2 000 zamestnávateľov.  
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