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Trenčín, 16. marca 2018 

Stredná odborná škola v Partizánskom sa premenuje na počesť zakladateľa mesta 

V piatok 16. marca bol škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja slávnostne 

odovzdaný certifikát udeľujúci škole názov Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu. Ide o prvú strednú 

odbornú školu na území bývalého Československa, ktorá bude niesť meno J. A. Baťu. 

Presne pred osemdesiatimi rokmi sa začala vďaka podnikateľovi Jánovi Antonínovi Baťovi písať história 

mesta Baťovany. To sa v roku 1949 premenovalo na Partizánske a stalo sa tak sídlom nového okresu. J. A. 

Baťovi, veľkovýrobcovi obuvi, sa patričnú úctu rozhodla vzdať mestská radnica. V piatok 16. marca 2018 bol 

totiž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Strednej odbornej škole 

v Partizánskom odovzdaný certifikát, na základe ktorého sa jej prepožičiava čestný názov nesúci meno 

zakladateľa mesta Partizánske. Požiadavke mesta ochotne vyšiel v ústrety aj Trenčiansky samosprávny kraj 

ako zriaďovateľ školy. „Som presvedčený, že Stredná odborná škola Partizánske si tento čestný názov 

zaslúži. Prajem jej ešte veľa úspešných absolventov, ktorí budú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu alebo 

sa stanú prínosom pre pracovný trh,“ povedal počas slávnostného odovzdávania certifikátu predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 

Slávnostná ceremónia sa uskutočnila pri príležitosti výročnej schôdze Klubu absolventov Baťovej školy 

práce. „Niektoré študijné a učebné odbory, ktoré naša škola má, úzko súvisia s činnosťou J. A. Baťu. Aj keď 

je moderná doba, naša škola si chce udržať Baťove princípy, ktoré predstavujú  tvorivosť, mať nadšenie z 

práce, presadiť si túžbu po podnikaní, dosahovať svoje ciele a  hlavne pripraviť sa na život,“ uviedla Katarína 

Hartmannová, riaditeľka SOŠ Partizánske. Podľa nej je dôležité, aby si na tieto princípy navykli aj samotní 

študenti. Škola navyše plánuje zorganizovať viacero workshopov, na ktorých predstaví koncept práce J. A. 

Baťu, brata Tomáša Baťu, jedného z najvýznamnejších podnikateľov modernej doby. 
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 Trenčiansky samosprávny kraj vyšiel v posledných rokoch Strednej odbornej škole v Partizánskom v ústrety 

najmä v oblasti rekonštrukcie budovy, do obnovy ktorej investoval takmer 340 tis. eur. Za posledné dva roky 

sa súčet investícií TSK do SOŠ Partizánske vyšplhal až do výšky takmer 600 tis. eur.  


