
Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca v TOP TROJKE najlepších škôl na 

Slovensku 

     V nadväznosti na úspech I. ročníka Európskeho týždňa odborných zručností vyhlásila 

Európska komisia jej II. ročník, ktorého cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť odborného 

vzdelávania a prípravy na podporu kvalitných zručností a pracovných miest.  Na európskej 

úrovni sa na webovej stránke Európskej komisie zaregistrovalo 1585 podujatí zo 45 rôznych 

krajín. Svojimi aktivitami sa do tejto iniciatívy zapojila aj Stredná odborná škola obchodu 

a služieb Čadca. V silnej konkurencii 34 škôl z celého Slovenska sa umiestnila na 3. mieste. 

V rámci výzvy škola od októbra do decembra 2017 zrealizovala sériu zaujímavých podujatí, na 

ktorých mala možnosť presvedčiť širokú verejnosť o vysokej kvalite odborného vzdelávania 

poskytovaného žiakom počas štúdia a ich uplatniteľnosti na trhu práce. Realizáciou 

jednotlivých aktivít predstavila študijné a učebné odbory, duálne vzdelávanie, rekvalifikačné 

kurzy v rámci celoživotného vzdelávania a úspešné uplatnenie sa žiakov školy na 

medzinárodnom trhu práce na základe pozitívnych ohlasov zahraničných zamestnávateľov 

v rámci realizovanej mobility žiakov v programe Erasmus+ a zahraničnej odbornej praxe.         

     Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania v škole ( Hotel MARLENE Oščadnica, 

Hotel Diplomat, SADEYA a.s. Rajecké Teplice, ANESIS, Turčianske Teplice ) prezentovali 

možnosti pracovného uplatnenia sa v ich prevádzkach a informovali o podmienkach 

a výhodách duálneho vzdelávania.  

     Žiakom našej školy boli určené prezentácie zástupcov sprostredkovateľských spoločností 

orientovaných na medzinárodný trh práce v oblasti hotelierstva, gastronómie a osobných 

služieb. Žiaci získali všeobecný prehľad o pracovných možnostiach v zahraničí, informácie o 

pracovných podmienkach a požiadavkách na zamestnancov, o možnostiach absolvovania časti 

odborného výcviku počas štúdia a možnostiach zamestnania sa po jeho skončení 

v prezentovaných destináciách.  

     Pozitívne hodnotenie získali aj stretnutia žiakov školy s jej úspešnými absolventmi. Žiaci sa 

mali možnosť presvedčiť o význame a výhodách odborného vzdelávania pre úspešné 

začlenenie sa do pracovného života a získať rady od tých pre nich najdôveryhodnejších, od 

absolventov vlastnej školy.      

     Žiaci sa zapojili aj do niekoľkých charitatívnych akcií. Svoje odborné zručnosti prezentovali 

klientom a pracovníkom DSS Park v Čadci v rámci série viacerých stretnutí so seniormi.  

     Prioritným cieľom série podujatí v rámci Európskeho týždňa odborných zručností bolo 

propagovať odborné vzdelávanie a možnosti jeho podpory cez program ERASMUS+ a 

motivovať podnikateľské subjekty, rodičov, zriaďovateľov ZŠ a inštitúcie, aby sa v spolupráci 

so SOŠOaS Čadca  podieľali  spoločnými aktivitami na podpore a rozvoji regiónu Kysúc. Za 

postupné úspešné napĺňanie tohto cieľa patrí veľké poďakovanie riaditeľke školy Ing. Ľ. 

Verčimákovej, všetkým členom jej veľkého tímu, ktorým Stredná odborná škola obchodu 

a služieb nepochybne je, vrátane jej žiakov i absolventov za to, že hlavná myšlienka podujatia 

„ Objav svoj talent a vyber si správne povolanie“ bola úspešne realizovaná. 

 


