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Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa            

     
 

Trenčín, 21. január 2016 

 
Ako je to so strednými školami v Trenčianskom kraji? Tu sú niektoré 
čísla a fakty 
 
V zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je v súčasnosti 
42 stredných škôl a školských zariadení. V školských laviciach stredných škôl  
v Trenčianskom kraji sa vzdeláva  v školskom roku 2015/2016 spolu 18 649 žiakov. 
Dvojročná snaha trenčianskeho župana Jaroslava Bašku, ako aj riaditeľov škôl, 
zamestnávateľov a podporovateľov škôl už má za sebou prvé úspechy. Do systému 
duálneho vzdelávania v Trenčianskom samosprávnom kraji vstúpilo najviac žiakov 
spomedzi všetkých krajov Slovenska, t.j. 99 žiakov z 5 odborných škôl (len 
v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) vzdelávajúcich sa podľa nového systému v spolupráci 
s celkovo 11 podnikmi. Kraj podpísal 21 memoránd o spolupráci so strednými školami 
a s viac ako 300 zamestnávateľmi, spustil projekt Hrdina remesla, slúžiaci na nábor 
žiakov zo základných škôl na odborné školy a v neposlednom rade investoval do 
infraštruktúry škôl a nárastu miezd v originálnych kompetenciách, štát zasa 
navýšil mzdy v prenesených kompetenciách.  
  

Platy pedagógov 
 
Platové hodnotenie učiteľov hovorí o pozitívnom vývoji. 
Za posledných 10 rokov stúpli platy u pedagogických zamestnancov o takmer  
60%, pričom najväčší nárast platov bol v období rokov 2006 -2010 o 25 % a 2012 -
2016 o 23,8 %. 
 
V Trenčianskom kraji bola v roku 2006 priemerná mzda pedagógov v školstve 
620€, v roku 2016 priemerná mzda predstavuje 1039 €. 
 
Vláda SR sa zaviazala, že v období rokov 2012 – 2016 navýši mzdy pedagogických 
zamestnancov na 1,2-násobok. 
V súčasnom období je v porovnaní s priemernou nominálnou mesačnou mzdou 
v Trenčianskom kraji, ktorá je 784 €, priemerný plat pedagogických zamestnancov 
stredných škôl v TSK až 1,32-násobkom tejto nominálnej mesačnej mzdy.  
 

Pracovné podmienky na vyučovanie pre pedagógov a žiakov na 
stredných školách 
 
Investície do stredného školstva v kraji majú rastúci trend. V roku 2012 investoval kraj  
z rozpočtu TSK  do školstva 1 mil. €. Z prostriedkov ministerstva školstva  sa 
realizoval projekt na zabezpečenie centra olympijskej prípravy  na Športovom gymnáziu 
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v Trenčíne a Gymnáziu v Dubnici nad Váhom spolu vo výške 91 tis. €. Do rekonštrukcie 
týchto gymnázií investoval kraj  z vlastných zdrojov ďalších 160 tis. €. 
V rámci Regionálneho operačného programu  v rokoch  2012 -2013 bola realizovaná 
rekonštrukcia Gymnázia J. Jesenského za 1 mil. €, rekonštrukcia Gymnáziu v Púchove 
za 1,3 mil. €., rekonštrukcia SPŠ Myjava za 1,2 mil. €. 
 
V roku 2013 TSK investoval zo svojich prostriedkov do školstva 1,8 mil. €. Niektorými 
investíciami v  roku 2013 nad 20 tis. € boli napríklad rekonštrukcia strechy na SPŠ 
Dubnica nad Váhom, rekonštrukcia elektrických rozvodov a kúrenia na Gymnáziu M. R. 
Štefánika v Novom Meste nad Váhom, nová vzduchotechnika v SOŠ obchodu a služieb 
Púchov, úpravy kotolne v SOŠ Pruské, rekonštrukcia rozvodov a kúrenia v SOŠ Stará 
Turá. 
 
V roku 2014 kraj zo svojho rozpočtu investoval 147 tis. €.  Medzi väčšie investície patrí 
vybudovanie kanalizačnej prípojky na Gymnáziu Považská Bystrica.   
V rokoch 2014  - 2015 sa v rámci Operačného programu vzdelávanie investovalo v 
Trenčianskom kraji spolu 109 tis. € v Gymnáziách v Považskej Bystrici a Partizánske, v 
SOŠ Dubnica nad Váhom, SOŠ Handlová, SOŠ podnikania Trenčín, SOŠ stavebná 
Považská Bystrica, SPŠ Myjava a SPŠ Považská Bystrica napr. na interaktívne tabule 
a ďalšie didaktické pomôcky. 
 
Prelomový v oblasti financovania škôl bol rok 2015. Celkovo sa do stredného školstva 
v TSK v roku 2015 investovalo takmer 7 mil. €, ktoré prispeli k zvyšovaniu kvality 
vzdelávania a zlepšenia podmienok vo vyučovacom procese. Z kapitálových výdavkov 
TSK zo svojho rozpočtu v roku 2015 vyčlenil na stredné školy 5,9 mil. €,  napríklad na 
rekonštrukciu elektrických rozvodov a zariadení v SUŠ Trenčín a revitalizáciu SOŠ 
obchodu a služieb v Trenčíne, rekonštrukciu tepelného hospodárstva v Spojenej škole 
Nováky, modernizáciu SPŠ Nové Mesto nad Váhom, stavebné úpravy SPŠ Myjava a na 
investície do ďalších 36 škôl.  Viac ako 440 tis. € bolo investovaných z dotácie vlády SR, 
ministerstva školstva, resp. fondu mikroprojektov. 
 
V investíciách TSK je spolu 6 multifunkčných ihrísk, na Gymnáziách v Trenčíne a 
Prievidzi, v SPŠ Považská Bystrica, v Spojenej škole Partizánske, v SPŠ Dubnica nad 
Váhom a v SOŠ obchodu a služieb Púchov. V roku 2015 zo svojho rozpočtu TSK na 
bežné opravy investoval spolu viac ako 560 tis. € do 13 stredných škôl, medzi 
opravami bola napríklad výmena okien na Gymnáziách v Púchove a Považskej Bystrici, 
dovybavili sa počítačové učebne a vymenili sa okná na Obchodnej akadémii v Trenčíne. 
 
V roku 2016 má kraj v rozpočte schválené a plánuje z vlastných prostriedkov ďalšie  
investície v celkovej výške 2,5 mil. €, okrem i. pribudnú ďalšie 3 multifunkčné ihriská na 
Gymnáziách v Myjave a Novom Meste nad Váhom a v SOŠ obchodu a služieb 
v Prievidzi. Z dotácie zo štátneho rozpočtu pôjde 273 tis. € na projekt zvýšenia 
energetickej efektívnosti budov, kde sa opravia učebne na SPŠ Považská Bystrica. Na 
bežné opravy škôl v roku 2016 kraj plánuje zo svojho rozpočtu 535 tis. € pre Gymnázia 
v Partizánskom a Prievidzi (v oboch prípadoch výmena okien) a pre SOŠ Stará Turá 
(úpravy na školskom internáte). Vo svojom rozpočte počíta aj s 9-timi investičnými 
projektami v rámci IROP za celkovo 5,5 mil. €.  
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Dovybaví sa Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP)  a vybuduje sa 
podnikateľský inkubátor v SOŠ Pruské, COVP bude zriadené v SOŠ Dubnica nad 
Váhom, vybavia a zmodernizujú sa dielne COVP v SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici 
a Spojenej škole Nováky, zníži sa energetická náročnosť budov Obchodnej akadémie 
v Trenčíne a Obchodnej akadémie v Prievidzi, v pláne je aj komplexné riešenie 
školského areálu v Trenčíne – Zámostie a modernizácia SOŠ stavebnej  E. Belluša 
v Trenčíne.  
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Jana Paulínyová, ved. odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK,  
jana.paulinyova@tsk.sk, +421(0) 901 918 167. 
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