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8.3 Stredné školy 
 

 

Do duálneho systému sa zapojila aj Obchodná akadémia 

 

Plat, štipendium, gastrolístky a pracovná zmluva na dosah. 

Firmy ponúkajú „dualistom“ mnohé výhody. Do duálneho sys-

tému sa zapojila aj Obchodná akadémia Milana Hodžu v Tren-

číne.  

V prvom roku v duáli študuje 21 študentov. Na výber mali 

na začiatku štúdia 17 firiem, s ktorými má škola uzavreté zmlu-

vy. Sú medzi nimi napríklad Úrad Trenčianskeho samospráv-

neho kraja, autoservis, hotel či advokátska kancelária. 

„Keďže sme do systému duálneho vzdelávania ešte iba vstú-

pili a ide o žiakov prvého ročníka, ide o jednoduché admi-

nistratívne a pomocné činnosti,“ hovorí o pracovnej náplni štu-

dentov vo firmách riaditeľka školy Monika Bulková. Čas, 

ktorý študenti obchodnej akadémie odpracujú v banke či v 

účtovníckej firme, majú zaplatený.  

„Ich mzda je v hodnote 50 alebo 100 percent hodinovej mini-

málnej mzdy v závislosti od toho, v ktorom sú ročníku,“ spres-

nila Marcela Bošková z A&T Solutions. Firmy im však ponú-

kajú aj odmeny, štipendiá či iné benefity. „Dualista“ so zmlu-

vou od Tatra banky môže napríklad počítať s odmenou 30 eur 

mesačne k platu, v hre sú aj mimoriadne odmeny.  

www.sme.sk 23.01.2020 

Pomocná evidencia 030/01/2020 

 

Trenčiansky kraj chce zvýšiť kvalitu stredných škôl 

 

Trenčiansky kraj chce zvýšiť kvalitu vyučovacieho procesu 

a atraktivitu stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pô-

sobnosti. Dopomôcť mu má k tomu Štátny inštitút odborného 

http://www.sme.sk/
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vzdelávania (ŠIOV), s ktorým vo štvrtok 23. januára podpísal 

memorandum o spolupráci.  

Cieľom memoranda je vytvoriť dlhodobú spoluprácu so 

ŠIOV pri zvyšovaní atraktivity rôznych druhov vzdelávania 

vrátane celoživotného. Krajská samospráva v rámci projektu 

Efektívna verejná správa plánuje získať 20 hodnotiteľov a 40 

koordinátorov, ktorí pomôžu pri zvyšovaní kvality na stredných 

školách. V aktuálnom školskom roku už všetky stredné školy 

pracujú na sebahodnotiacich správach.  

www.teraz.sk 23.01.2020 

Pomocná evidencia 031/01/2020 

 

Získali stavebné povolenie na obnovu Gastrocentra 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zrekonštruuje pre-

vádzku Gastrocentra pod Brezinou. To slúži ako školský závod, 

v ktorom praxujú študenti Strednej odbornej školy obchodu a 

služieb v Trenčíne.  

Náklady na komplexnú obnovu viac ako tridsaťročnej budo-

vy a časti vybavenia by sa mali vyšplhať na asi tri milióny eur. 

Približne 2,8 mi-

lióna eur uhradia 

z európskych pe-

ňazí, župa sa na 

projekte bude po-

dieľať sumou 

146 tisíc eur.  

Budova z 80. 

rokov minulého 

storočia je v nevyhovujúcom stave, jej zariadenie je zastarané a 

z viacerých pohľadov nezodpovedá moderným trendom. Re-

konštrukciou by sa mal zlepšiť jej technický stav, zlepšiť ener-

getická náročnosť či odstrániť bariéry pre hendikepovaných. 
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„Projekt zahŕňa novú fasádu, strechu vrátane zelených prv-

kov, vybudovanie výťahov, modernizáciu a zatraktívnenie pre-

vádzok či nové vybavenie kuchýň, reštaurácie a cukrárne. Na 

budove sa vymenia okná, dvere aj presklené steny,“ informo-

vala Martina Lamačková, vedúca odboru regionálneho rozvo-

ja Úradu TSK. Najdrahšia bude samotná rekonštrukcia zaria-

denia a v nej zahrnuté búracie a demontážne práce, dispozičné 

úpravy interiéru či oprava výťahov a výmena vykurovacích 

telies. 

„Po ukončení stavebnej časti projektu bude obstaraná mo-

derná kuchynská technika, rôzne typy profesionálnych kávo-

varov, sporákov, vozíkov, umývačiek riadu, sušičiek. Taktiež 

bude zakúpený recepčný a reštauračný systém,“ priblížil Matej 

Plánek z komunikačného oddelenia župy. 

Obnovené priestory Gastrocentra sa najviac dotknú štu-

dentov. Ako pred časom povedala riaditeľka Strednej odbornej 

školy obchodu a služieb na Jilemnického ulici Mária Han-

činská, budova dnes, bohužiaľ, už nespĺňa štandardy na vý-

učbu, pre vychovávanie kvalitných absolventov. 

„Chceme vychovávať profesionálov, nielen priemerných za-

mestnancov. Žiakom chceme dať maximum, aby nielen teo-

reticky poznali nové trendy, ale aby sa s výrobou a prípravou 

pokrmov stretli pri modernom vybavení,“ uviedla s tým, že ško-

la má ambíciu zamerať sa aj na nové trendy príprav jedál. 

Potrebu rekonštrukcie priznala aj vedúca školského zaria-

denia Alena Mikšíková: „Čo sa týka energií, máme veľké úni-

ky. Pamätníkmi z roku 1987 sú zariadenia v kuchyni, ako umý-

vacie zariadenia, kuchynské roboty či režón.“ 

Za problematické označila aj vykurovanie a zabezpečenie 

teplej vody plynovou kotolňou, kde dochádza k prerušovaniu a 

výpadkom vykurovania kotlami. V budove je navyše pôvodná 

elektroinštalácia, vzduchotechnika, vodovodné a plynové roz-

vody. Problémom je aj slabo dostupný internet. Novinkou by 
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mal byť  nárast kapacity reštauračnej časti i samoobslužnej lin-

ky. 

www.sme.sk 10.02.2020 

Pomocná evidencia 060/01/2020 

 

V rámci Hokejovej akadémie už vyrástli nové objekty 

 

Výstavbu novej telocvične, kotolne i hotovú budovu 

vzduchotechniky si 

okrem ďalších prí-

pravných prác v rámci 

projektu Hokejovej 

akadémie prišiel po-

zrieť trenčiansky žu-

pan v utorok 25. feb-

ruára. Stavba sa-

motnej hokejovej haly 

je predmetom prípra-

vy verejného obstarávania. Rýchle a bezproblémové napredo-

vanie. Aj tak sa dá charakterizovať priebeh unikátneho projektu 

Hokejovej akadémie, v rámci ktorej vznikne v stredoškolskom 

kampuse aj nová ho-

kejová hala.  

„Na všetky stavby 

súvisiace s projektom 

Hokejovej akadémie 

má Trenčiansky sa-

mosprávny kraj prá-

voplatné stavebné po-

volenia. Všetko ide 

podľa plánu a pevne 

verím, že v priebehu najbližších týždňov budeme môcť začať 

s verejným obstarávaním na zhotoviteľa samotnej hokejovej 

http://www.sme.sk/
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haly,“ povedal župan Jaroslav Baška počas kontrolného dňa 

s tým, že stavebné práce neohrozia bežný chod škôl v Trenčíne-

Zámostí. 

Súčasťou projektu je aj výstavba novej a modernej teloc-

vične pri Škole umeleckého priemyslu, ktorá by podľa slov 

vedúcej Odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martiny 

Lamačkovej mala byť hotová skôr, ako bolo pôvodne v pláne 

a slúžiť bude hneď viacerým školám v kampuse. 

www.tsk.sk 25.02.2020 

Pomocná evidencia 080/01/2020 

 

Ministra školstva zaujal projekt Hokejovej akadémie 

 

Kroky ministra školstva Branislava Gröhlinga v rámci 

prvej návštevy Trenčianskeho kraja v utorok 19. mája sme-

rovali do trenčianske-

ho stredoškolského 

kampusu v Zámostí. 

Na Strednej priemy-

selnej škole stavebnej 

E. Belluša v Trenčíne 

si prezrel Centrum 

odborného vzdeláva-

nia a prípravy, obo-

známil sa aj s prácou 

Strednej športovej školy a projektom Hokejovej akadémie.  

„S riaditeľmi stredných škôl sme v rámci diskusie preberali 

zmenu formy tohtoročných maturít či prijímacích pohovorov a 

spôsob, akým budú v najbližšom období prebiehať,“ uviedol 

minister školstva Branislav Gröhling. 

Spolu so zástupcami Slovenského zväzu ľadového hokeja sa 

minister a predseda TSK taktiež zúčastnili aj talentových 

prijímacích skúšok pre hokejovú akadémiu. „V stredoškolskom 

http://www.tsk.sk/
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kampuse, zloženom z viacerých stredných škôl, športovísk a 

novobudovanej Regionálnej hokejovej akadémie, sme mu 

okrem župných projektov ukázali aj niektoré ďalšie,“ povedal 

trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

www.sme.sk 19.05.2020 

Pomocná evidencia 237/01/2020 

 

Vyhral medzinárodnú Olympiádu v ruskom jazyku 

 

V záverečnom kole Olympiády v ruskom jazyku Prezi-

dentskej knižnice B. N. Jeľcina v Petrohrade súťažili aj traja 

študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.   

Škola sa už dlhodobo pýši  študentmi nadanými na ruský 

jazyk. Ani v tomto roku nedali vynikajúce výsledky na seba 

dlho čakať. V Olympiáde v ruskom jazyku súťažili hneď traja 

gymnazisti z Trenčína: Daniel Ševčík, Juraj Kozáčik a Iza-

bela Mišáková. Vo finále, do ktorého postúpilo 204 účastníkov 

z rôznych kútov sveta, sa najviac darilo tretiakovi Danielovi 

Ševčíkovi, ktorý v kategórii  B1 obsadil 1. miesto.  

„Ku cti všetkým slúži aj to, že súťažili spolu s vysokoško-

lákmi. Všetkým veľmi blahoželám a teším sa, že to nevzdali ani 

počas koronakrízy,“ uviedla Blanka Rybnikárová, vedúca 

krúžku ruského jazyka na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčí-

ne. 

www.tsk.sk 15.06.2020 

Pomocná evidencia 281/01/2020 

 

Škola umeleckého priemyslu dostala novú telocvičňu 

 

Práce na projekte Hokejovej akadémie v Trenčíne nabrali 

viditeľné kontúry. Komplex v stredoškolskom kampuse, kto-

rého súčasťou bude onedlho aj nový zimný štadión, sa stane 

pridanou hodnotou pre študentov okolitých škôl. 

http://www.sme.sk/
http://www.tsk.sk/
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Okrem výstavby budovy kotolne či vzduchotechniky prí-

pravné práce na projekte zahŕňali aj vybudovanie novej te-

locvične pri Škole umeleckého priemyslu (ŠUP) v Trenčíne. Po 

športovej hale pre 

Strednú športovú školu, 

ktorú župa v stredoškol-

skom kampuse postavila 

len nedávno, sa z ďal-

šieho športoviska môžu 

tešiť študenti viacerých 

škôl v okolí. 

„Stará telocvičňa, 

ktorú používala ŠUP, bude zbúraná a uvoľní tak priestor pre 

výstavbu samotnej hokejovej haly. Novovybudovanú telocvič-

ňu budú môcť študenti využívať už od začiatku školského ro-

ka,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Jaroslav Baška. 

Okrem univerzálnej plochy pre viaceré druhy športov sa 

telocvičňa môže pochváliť aj kabinetmi, sociálnymi zaria-

deniami a sprchami či počítačovou miestnosťou s knižnicou.  

www.tsk.sk 19.08.2020 

Pomocná evidencia 363/01/2020 

 

Študentov Gymnázia Ľ. Štúra privítala vynovená jedáleň 

 

Rekonštrukcia jedálne Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne,  kde sa stravuje takmer tisícka žiakov a učiteľov, ukončili 

začiatkom nového školského roka. Okrem zateplenia a de-

barierizácie budovy sa pracovalo aj na odvetraní kuchyne. 

Stavebné práce pomôžu znížiť energetickú náročnosť bu-

dovy školskej jedálne. Po výmene a zateplení strechy pokra-

čovali robotníci výmenou okien, dverí a zateplení obvodového 

plášťa budovy. Zmeny prebehli aj v samotnej kuchyni.  

http://www.tsk.sk/
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„Podmienky v školskej jedálni nevyhovovali klasickým 

štandardom, preto sme pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii 

vetracieho systému. Obe investičné akcie v hodnote približne 

580 tisíc eur hradí 

Trenčiansky samo-

správny kraj z vlast-

ného rozpočtu.,“ po-

vedal trenčiansky žu-

pan Jaroslav Baška. 

Vstup do zrekon-

štruovanej jedálne je 

po novom možný aj 

pre imobilných strav-

níkov, pomôže im plošina na vstupnom schodisku. 

www.tsk.sk 02.09.2020 

Pomocná evidencia 383/01/2020 

 

Župa je naďalej lídrom v systéme duálneho vzdelávania 

 

Od zavedenia systému duálneho vzdelávania (SDV) na 

Slovensku v školskom roku 2015/2016 je Trenčiansky samo-

správny kraj (TSK) lídrom v počte zapojených žiakov spome-

dzi všetkých vyšších územných celkov. Prvenstvo obhájil aj 

v tomto roku. 

Priamo u zamestnávateľa praxuje v Trenčianskom kraji 

v aktuálnom školskom roku 1 347 študentov, čo je o takmer 90 

žiakov viac ako v Košickom kraji. Pomyselnú najlepšiu trojicu 

dopĺňa Žilinský kraj. V rámci SDV má Trenčiansky kraj naj-

väčšie zastúpenie žiakov v 1. a 2. ročníku stredných škôl. 

www.tsk.sk 04.11.2020 

Pomocná evidencia 449/01/2020 
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