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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 26. január 2018 
SOŠ stavebnú v Trenčíne premenujú na Strednú priemyselnú školu stavebnú Emila 
Belluša 
 
Prvýkrát v roku 2018 zasadala v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TKS) Krajská 
rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK. Na jej zasadnutí členovia schválili zmenu názvu 
Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša či zriadenie bilingválnej sekcie pre nemecký jazyk 
na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom. 
 
Členovia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len Krajská rada) sa na svojom 
XVII. zasadnutí, ktoré sa konalo v piatok 26. januára 2018, zaoberali návrhmi na zmeny v sieti škôl 
a školských zariadení SR či návrhom zmeny názvu strednej školy. Tradične pred zástupcov štátnej 
správy, úradu práce, stavovských a profesijných organizácií a zástupcov významných 
zamestnávateľov v regióne osobne predstúpili riaditelia stredných škôl. 
 
V úvode pracovného stretnutia privítal všetkých zúčastnených trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
Ako prvý bod rokovania schválila Krajská rada zmenu názvu Strednej odbornej školy stavebnej 
Emila Belluša v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na základe dlhoročnej tradície 
a historického názvu sa škole prinavráti od 1. septembra 2018 pôvodný názov Stredná 
priemyselná škola stavebná Emila Belluša. „Od roku 1960 si škola prešla mnohými zmenami. Vo 
vlastnej budove začala s výučbou v roku 1970. Neskôr v roku 2005 došlo k zlúčeniu stavebnej 
priemyslovky a stavebného učilišťa a menil sa názov školy, ten sa znova menil aj v roku 2009. Po 
schválení tohto návrhu sa škola vráti k svojmu historickému názvu s dlhoročnou tradíciou,“ uviedla 
vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková. Krajská rada zároveň schválila 
zriadenie bilingválnej sekcie pre nemecký jazyk na Gymnáziu M. R. Štefánika v Novom Meste 
nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V rámci Trenčianskeho i Trnavského kraja tak 
vznikne vôbec prvá bilingválna sekcia s vyučovaním nemeckého jazyka.  
 
Okrem iného Krajská rada vyhovela návrhu Strednej odbornej školy Partizánske v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK a schválila zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR študijných odborov 
operátor odevnej výroby, operátor gumárenskej a plastikárskej výroby a učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo. V rámci učebných odborov schválila Krajská rada strednej 
škole odbor krajčír – pánske odevy. Stredná odborná škola strojnícka v Bánovciach nad Bebravou 
otvorí po schválení Krajskej rady experimentálny študijný odbor procesný technik odevnej výroby.  
 
Pri návrhu na zaradenie Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Terézie z Lisieux v Bánovciach 
nad Bebravou navrhla Krajská rada zástupcom zriaďovateľa prerokovať jednotlivé odbory so župou, 
aby spoločne našli také študijné odbory, ktorých absolventi sú potrební pre súčasný trh práce. 
Trenčiansky samosprávny kraj berie na zreteľ hlavne uplatniteľnosť študentov na trhu práce, t. j. 
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berie ohľad na záujmy konkrétnych firiem v Trenčianskom kraji a ich dopyt po študentoch daných 
odborov. 
 
V roku 2018 sa uskutočnia ešte tri zasadnutia Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri 
Trenčianskom samosprávnom kraji, a to konkrétne v mesiacoch marec, jún a september. 
 

 
 
 
 
 
  


