
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 
 
 
      Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa      
27. júna 2012 uznesením č. 402/2012 schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z Regionálneho operačného programu na 
projekt „Stratégia rozvoja stredného odborného školstva v Trenčianskom 
samosprávnom kraji na roky 2013 – 2020“ (ďalej len „SRSOŠ TSK 2013 – 2020“) na 
vypracovanie strategického dokumentu s rovnakým názvom „SRSOŠ TSK 2013 – 
2020“.  
 

Zastupiteľstvo zároveň schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré predstavovali 62 000 Eur. 
Víťazom verejnej súťaže sa stala firma Erudio, s.r.o., Nábrežie Sv. Cyrila 40/15, 971 
01 Prievidza, ktorá predložila v súťaži najnižšiu ponuku vo výške 41 280 Eur.  
 
 Nevyhnutnou podmienkou na prefinancovanie výdavkov súvisiacich s realizáciou 
projektu je schválenie strategického dokumentu „SRSOŠ TSK 2013 – 2020“ 
Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 
   
II. Osobitná časť 
 

  
 SRSOŠ TSK 2013 – 2020 má charakter strednodobého rozvojového dokumentu 
pre oblasť stredného školstva. Svojím rozsahom pokrýva všetky typy stredných škôl 
všetkých zriaďovateľov na území Trenčianskeho kraja. Hlavným cieľom strategického 
dokumentu je určiť smerovanie stredného školstva do roku 2020 v záujme zvýšenia 
kvality, atraktívnosti a variability stredného školstva tak, aby zohrávalo kľúčovú úlohu 
v raste konkurencieschopnosti Trenčianskeho kraja.  

SRSOŠ TSK 2013 – 2020 sa skladá zo štyroch hlavných častí: strategický 
rámec stredného školstva v Trenčianskom samosprávnom kraji (stanovuje 
základné princípy, dlhodobú víziu a dva hlavné ciele), implementačná časť 
(rozpracováva konkrétne ciele a opatrenia, ktoré musia byť zrealizované do roku 
2020), akčný plán na roky 2015 – 2017 (špecifikuje pre každé opatrenie ukazovateľ 
výstupu, časový rámec, zodpovednú inštitúciu, zdroj financovania a prípadný 
projektový zámer) a analytická časť (predstavuje poznatkovú bázu pre formuláciu 
ostatných častí SRSOŠ TSK 2013 – 2020). 

SRSOŠ TSK 2013 – 2020 budú po schválení využívať zriaďovatelia stredných 
škôl pri identifikácii svojich projektov a možnostiach ich financovania v rámci 
podporných programov SR a EÚ v programovom období 2014-2020. Podľa SRSOŠ 
TSK               2013 – 2020 bude Trenčiansky samosprávny kraj určovať všeobecne 
záväzným nariadením pre stredné školy vo svojej územnej pôsobnosti počet tried 
prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo 
na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na 
jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre 
prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok.   



Ďalej bude SRSOŠ TSK 2013 – 2020 slúžiť  Trenčianskemu samosprávnemu 
kraju ako podklad pre optimalizáciu siete stredných škôl, pre prijímanie opatrení za 
účelom zvýšenia kvality a atraktivity stredoškolského vzdelávania a najmä 
vzdelávania pre potreby trhu práce v Trenčianskom kraji. V neposlednom rade bude 
slúžiť SRSOŠ TSK 2013 – 2020 ako jednej z viacerých podkladov pre Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre vypracovanie zoznamu 
študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre 
potreby trhu práce, zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad 
rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov, 
v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej 
škole na celom území Slovenskej republiky.   

SRSOŠ TSK 2013 – 2020 bude k dispozícii na internetovej stránke 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (www.tsk.sk), v elektronickej forme na CD a v 
tlačenej forme - vytlačí sa 200 kusov, ktoré budú distribuované subjektom v regióne. 
 
   
 


