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Z á p i s n i c a 
číslo 5/2017 

 
 

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
 pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja  

konaného dňa 04.09.2017 v Trenčíne 
 
 

Prítomní: -   4 členovia komisie podľa priloženej prezenčnej listiny, 
- zastúpenie TSK: Mgr. Žitňanský, Ing. Horváth, Ing. Semanco,              

Ing. Eva Žernovičová, Mgr. Rezáková, Ing. Čarnogurská 
- prizvaní hostia: PhDr. Frývaldská  

 
Zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK sa 
nezúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých hlasujúcich členov. 
 
P r o g r a m : 

1. Otvorenie 
2. Kontrola stanovísk 
3. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 

samosprávneho kraja za I. polrok 2017 
4. Aktualizácia „Stratégie rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom 

samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“ 
5. Návrh stanovísk 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
K bodu 1: 
Zasadnutie komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Z TSK (ďalej len 
„komisia“) otvorila a viedla podpredsedníčka komisie Ing. Randziaková. V úvode 
ospravedlnila neprítomnosť predsedu komisie z dôvodu pracovnej vyťaženosti, privítala 
prítomných členov komisie a zástupcov TSK a oboznámila ich s programom rokovania. 
Na základe požiadavky Ing. Žernovičovej pre následné neodkladné pracovné povinnosti 
informovala o výmene poradia bodov č. 3 a 4 rokovania komisie.   
 
K bodu 2: 
Ing. Čarnogurská informovala, že všetky body programu rokované komisiou boli 
Zastupiteľstvom TSK (ďalej len „Z TSK“) prijaté v znení, ako odporučila komisia. 
 
K bodu 3: 
Ing. Randziaková  odovzdala slovo vedúcej oddelenia školstva, mládeže a športu  Ing. 
Žernovičovej, ktorá predstavila predkladaný materiál  Aktualizácia „Stratégie rozvoja 
stredného odborného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013-
2020“. Vysvetlila, že schválený strategický dokument je každoročne aktualizovaný 
v súlade s § 31 ods.1 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave na 
základe aktuálnych analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Stručne priblížila strategické 
zámery TSK pre školský rok 2018/2019 z pohľadu percentuálneho zastúpenia žiakov 
gymnázií, ekonomických odborov a technických odborov na celkovom počte žiakov 
stredných škôl v kraji. Informovala o aktivitách TSK zameraných na posilnenie praktickej 
prípravy žiakov na povolanie, prepojenie vzdelávania s potrebami praxe a zvyšovanie 
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záujmu žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie na SOŠ.  Priblížila aktuálnu spoluprácu SOŠ 
a zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania, približne 300 nových žiakov bude 
v šk. roku 2017/2018 zapojených do systému duálneho vzdelávania.   
V rámci následnej diskusie sa Ing. Máčeková zaujímala, či nie je nedostatočný záujem 
žiakov o štúdium niektorých učebných odborov dôsledkom nízkej informovanosti 
výchovných poradcov na základných školách. Odporučila zlepšiť dostupnosť informácií  
o možnostiach duálneho vzdelávania pre základné školy. Ing. Žernovičová poďakovala 
za podnetný návrh. Vysvetlila, že TSK realizuje v spolupráci s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne a Metodicko-pedagogickým 
centrom v Trenčíne informačné stretnutia s výchovnými poradcami ZŠ, prevádzkuje 
webovú stránku www.hrdinaremesla.sk, na ktorej  sú prístupné relevantné informácie. 
Navrhla doplnenie súhrnného prehľadu  o možnostiach duálneho vzdelávania v rámci 
kraja na webovú stránku. Mgr. Kaščáková sa opýtala ako stratégia rieši súčasnú 
disproporciu medzi potrebami trhu práce, nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl 
v niektorých odboroch a nezáujmom žiakov o štúdium týchto odborov. Ing. Žernovičová 
objasnila, že jednou z príčin uvedenej nerovnováhy je prežívajúci negatívny postoj 
rodičov žiakov ZŠ k niektorým remeslám. Priblížila aktivity TSK vykonávané s cieľom 
eliminovať tento negatívny jav ako napr. organizovanie stretnutí rodičov na ZŠ so 
zamestnávateľmi, mapovanie trhu práce, prevádzkovanie webovej stránky ako 
komunikačného kanála medzi rodičmi, zamestnávateľmi a ZŠ. Mgr Kaščáková sa 
zaujímala ako uvedené aktivity prispievajú k plneniu stanovených strategických cieľov. 
Ing. Žernovičová reagovala, že úsilie prináša výsledky, postupne stúpa počet žiakov na 
technických odboroch SŠ v porovnaní s počtom žiakov v  ekonomických odboroch a na 
gymnáziách. Ing. Kaščáková podotkla, že kľúčová pre vyvolanie záujmu o štúdium je 
kvalita školy a poskytovaného vzdelávania. Ing. Žernovičová v tejto súvislosti vysvetlila, 
že TSK rozbieha prácu na vlastnom systéme riadenia kvality stredných škôl. 
Prítomní členovia komisie nemali k predkladanému materiálu ďalšie otázky.  
 

K bodu 4: 
Podpredsedníčka komisie vyzvala hlavného kontrolóra TSK Ing. Horvátha k uvedeniu 
materiálu: Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za I. polrok 2017.  Ing. Horváth stručne 
oboznámil s obsahom predkladaného materiálu. Informoval o počte a spôsobe vybavenia 
evidovaných sťažností v sledovanom období od 1.1.2017 do 30.6.2017. Skonštatoval, že 
kontrolou evidencie prijatých sťažností neboli zistené nedostatky. V kontrolovanom 
období neboli  k sťažnostiam prijaté opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov, 
nebola prijatá ani žiadna petícia. Prítomní členovia komisie nemali k materiálu ďalšie 
otázky. 
 

 K bodu 5:  
 
 

Stanovisko č. 17/2017 
 

Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve 
TSK zo zasadnutia konaného dňa 04.09.2017 

 

Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa  
25. septembra 2017 prerokovalo  a 
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s c h v a ľ u j e 
 
 

aktualizáciu strategického dokumentu „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva 
v Trenčianskom samosprávnom kraji na roky 2013 - 2020.  
 
Hlasovanie:  

za:  3 
proti: 0 
zdržali sa: 1 

 
 

Stanovisko č. 18/2017 

 
Stanovisko Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve 

TSK zo zasadnutia konaného dňa 04.09.2017 
 

Prítomní členovia KRRaCR v počte: 4 

Komisia odporúča Zastupiteľstvu TSK prijať uznesenie v nasledovnom znení: 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa  
25. septembra 2017 prerokovalo  a 
 

b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 

Správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za I. polrok 2017. 
 
Hlasovanie: jednohlasne za návrh 
 
 
K bodu 6: 
V rámci bodu Rôzne neboli predložené žiadne informácie od prítomných členov. 
 
K bodu 7: 
Zasadnutie komisie ukončila  podpredsedníčka komisie Ing. Randziaková, ktorá 
poďakovala všetkým prítomným za účasť a konštruktívne prerokovanie jednotlivých 
pracovných materiálov.  
 
 
 
 

            Ing. Iveta Randziaková  
                    podpredsedníčka 

              Komisie regionálneho rozvoja    
               a cestovného ruchu 

 
 
 
 
V Trenčíne, dňa 5.9.2017  
Zapísala: Ing. Ivana Čarnogurská, tajomníčka komisie RRaCR 


