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Trenčín, 16. október 2015 

Pre rozvoj stredných odborných škôl je dôležitá aj spolupráca so základnými 

školami   

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom (SOŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) ako jedna zo 17 škôl podpísala 

memorandum o spolupráci so zamestnávateľmi v regióne a profesijnými komorami. 

Takýmto spôsobom rozvíja  aj proces duálneho vzdelávania, do ktorého je zapojená  a 

podniká viaceré kroky na lepšie uplatnenie jej absolventov v praxi. V piatok 16. októbra 

2015 zorganizovalo vedenie školy stretnutie so zástupcami viacerých významných 

zamestnávateľov technického zamerania v kraji.  

Za TSK sa stretnutia zúčastnila Eva Žernovičová, vedúca oddelenia školstva, mládeže 

a športu Úradu TSK: „Stretnutie bolo veľmi podnetné z hľadiska náboru žiakov 

základných škôl na stredné odborné školy. Z hľadiska Trenčianskeho samosprávneho 

kraja tu bola prezentovaná stratégia odborného školstva do roku 2020“. Keďže pre rozvoj 

stredných odborných škôl je dôležitý nábor žiakov zo ZŠ, ktorých zriaďovateľom je 

mesto, pracovného mítingu sa zúčastnil aj primátor mesta Dubnica nad Váhom Jozef 

Gašparík. Zo strany zamestnávateľov participovalo 14 firiem prevažne z Dubnice nad 

Váhom. 

V prvej časti stretnutia riaditeľ školy Miroslav Dziak odprezentoval školu, študijné 

odbory, ako aj možnosti spolupráce zo strany školy. „Spolupráca sa nám javí po každej 

stránke ako prospešná a predpokladám, že vzájomná prepojenosť bude ešte väčšia 

a zameraná na vaše potreby dostať kvalifikovanú pracovnú silu“, vyjadril sa k zástupcom 

firiem.  

Medzi zástupcami firiem a podnikov, hostiteľskou SOŠ, zástupcom TSK a primátorom 

mesta Dubnica nad Váhom, ktoré je zriaďovateľom základných škôl vznikla konštruktívna 

diskusia. Predmetom pracovného stretnutia bol predovšetkým nábor žiakov základných 

a stredných škôl na štúdium technických smerov a možnosti vzájomnej propagácie 

všetkých zainteresovaných širokej verejnosti.  

Ďalšie stretnutie, počas ktorého zúčastnení nadviažu na výstupy z mítingu, sa uskutoční 

v priebehu novembra.  
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