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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Žilinský samosprávný kraj 

Název partnerského regionu: Žilinský samosprávný kraj 

Stát / oblast: Slovenská republika 
Centrum regionu: 

(město)  
Žilina  

Podepsaná smlouva, dohoda: 
11. 1. 2011 Dohoda o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem a 

Ústeckým krajem 

Územní statistická jednotka NUTS:  

Vrcholný politický orgán: Předsedkyně Žilinského samosprávného kraje Erika Jurinová 

Základní oblasti spolupráce:  Podnikání 

 Školství, vzdělávání, mládež 

 Kultura 

 Zdravotnictví 

 Sociální péče 

 Regionální rozvoj, cestovní ruch 

 

Specifické oblasti spolupráce:  

 

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně 

spolupracující na regionálním partnerství  
 Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů  

 Odbor regionálního rozvoje 

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Návrh na zapojení jednotlivých 

organizačních složek Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a institucí sídlících 

v Ústeckém kraji ke spolupráci 

s partnerským regionem 

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

 

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv   1 x ročně  

Osoba odpovědná za udržování 

partnerství za Ústecký kraj: 

Titul, jméno, příjmení: Mgr. Andrea Kalasová 

Odbor/oddělení: Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a 

zahraničních vztahů 

Tel.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz  

Aktivity za sledované období r. 2011 - 

2018: 
Odbor RR KÚÚK 

 Účast na jednání pracovních skupin pro oblast reg. rozvoje a školství 
v červenci 2011. 

 Účast na jednání pracovních skupin pro reg. rozvoj za ÚK a ŽSK 
během návštěvy předsedy ŽSK Ing. Blanára v ÚK dne 18. 5. 2012. 

mailto:kalasova.a@kr-ustecky.cz
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Odbor SMT KÚÚK 

 Oslovení středních škol zřiz. ÚK a předání informace o Dohodě o 
vzájemné spolupráci mezi ÚK a ŽSK. 

 Zorganizování pracovní porady pro školy, které projevily zájem podílet se 
na spolupráci v rámci výše zmiňované Dohody. 

 Z pracovní porady vzešlo 6 projektů, které odbor SMT sumarizoval a 
předložil Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje 
k posouzení. 

 Projekt „Vítejte v Litoměřicích“ se zapojenými školami - Střední 
pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3, 
příspěvková organizace a partnerská Pedagogická a sociálna akadémia, 
ul. SNP 509/116, Turčianské Teplice - byl usnesením č. 3/19VZV/2011 
doporučen k realizaci. Dle sdělení paní ředitelky byl původní termín 
realizace po konzultaci s VZV ZÚK přesunut z června 2012 na říjen 2012. 
Důvodem byla problematická komunikace ze strany partnerské školy. 

 Dále byl odbor SMT informován o navázané spolupráci mezi školami: 
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková 
organizace a Stredná zdravotnicka škola, Dolný Kubín. Školy uzavřely 
partnerskou smlouvu o spolupráci a výměně zkušeností, poznatků 
spojených s činností školských zařízení. 

 V prosinci 2011 proběhla pracovní návštěva zástupců Gymnázia TGM, 
Litvínov, Studentská 640, 436 67 Litvínov na Gymnáziu v Hlinské ulici 
v Žilině, byly projednány možnosti spolupráce a přislíbena návštěva 
zástupců slovenské strany u českého partnera. Realizátorem je 
Gymnázium TGM, Litvínov, p.o., Studentská 640, 436 67 Litvínov. 

 Účast sedmičlenného družstva žáků Gymnázia, Teplice, Čs. dobrovolců 
11, p. o. na sportovně-vědomostní soutěži v partnerském Žilinském 
samosprávném kraji s názvem Župná kalokagatia, která proběhla 27. 10. 
2011 ve slovenských Turanech. Účast finančně podpořil ÚK. Na přípravě 
cesty se podílel Odbor KH KÚÚK. 

 Účast pětičlenného družstva Podkrušnohorského Gymnázia, Most na 
sportovně-vědomostní soutěži Župná kalokagatia 2012 ve dnech 4. - 5. 
10. 2012 v Turanech. Na přípravě cesty se opět podílel Odbor KH KÚÚK. 

 Účast družstva SZŠ Dolný Kubín na školním kole soutěže v poskytování 
první pomoci v Děčíně; výměnná stáž žáků 3. ročníku v rámci odborné 
praxe (červen 2012); sportovní přátelská utkání – florbal, odbíjená (říjen 
2012); podpora individuálních poznávacích pobytů zaměstnanců v oblasti 
partnerské školy – realizátorem těchto aktivit by měla být Střední 
zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. 

 Gymnázium, Chomutov se 11. 10. 2013 zúčastnilo 7. ročníku 
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2013“. Zástupci 
Ústeckého kraje obsadili páté místo. 

 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem 
realizovala projekt stáží „Kuchaři a cukráři na Slovensku“ společně 
s partnerskou školou v Martině. Stáže se zúčastnilo 14 žáků oboru Cukrář 
a 1 doprovodná osoba - odborný učitel oboru Cukrář, stáž se uskutečnila 
v dubnu 2013.  

 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace realizovala se Střední školou obchodu a 
služeb v Martině projekt v rámci mobility Leonardo da Vinci, ÚK finančně 
podpořil doprovodné kulturní a sportovní aktivity – březen/duben 2014. 

 Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace se aktivně 
zapojila do spolupráce s Žilinským samosprávným krajem v oblasti 
vzdělávání a navázala partnerství se Střední zdravotnickou školou Dolný 
Kubín. V rámci tohoto partnerství vznikl společný projekt Odborná výuka 
oboru zdravotnický asistent. Termín realizace 1. – 4. července 2014. 
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 Účast zástupce odboru na vyhodnocení výtvarné soutěže na téma SNP 
(dále také aktivity odboru KH) v Žilině dne 23. 6. 2014, Ústecký kraj 
zastupoval RSDr. Jaroslav Horák, přítomny byly rovněž vítězky soutěže 
za ÚK. 

 Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad 
Labem, příspěvková organizace se dne 10. 10. 2014 zúčastnilo 8. ročníku 
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2014“. Zástupci 
Ústeckého kraje obsadili dvanácté místo. 

 Realizace zmiňovaného projektu „Vítejte v Litoměřicích“, pokud bude 
schváleno jeho finanční krytí a partnerská škola potvrdí termín 
uskutečnění. Realizátorem by měla být Střední pedagogická škola J. H. 
Pestalozziho, Litoměřice, která byla od 1. 9. 2012 sloučena se Střední 
pedagogickou školou. Projekt nebyl realizován z důvodu problematické 
komunikace s partnerskou školou v roce 2013. 

 Účast žáků školy doporučené Odborem ŠMT na Župné kalokagatii 2015 
(kritériem je úspěšnost školy na sportovních a vědomostních soutěžích 
v posledních letech). 

 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci. 

Rok 2015: 

 Soutěž středních škol v poskytování první pomoci.  Střední zdravotnická 
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 
11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný 
Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné 
spolupráce byla naplánována účast žáků SŠ zdravotnické školy, Děčín, 
na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se uskutečnila 
v Dolném Kubíně dne 28. 4. 2015. 

 Odborná stáž žáků Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, 
příspěvková organizace v Dolnooravské nemocnici Dolný Kubín (Žilinský 
samosprávný kraj) ve dnech 7. - 13. června 2015. 

 V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Samosprávného kraje Žilina byla 
zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v 
Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. 
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností 
pedagogických sborů ve vzdělávacích a výchovných činnostech, výměny 
studentů v rámci projektů. Ve dnech 16. - 18. 6. 2015 se uskutečnila 
pracovní návštěva delegace EOA  v Žilině. K podpisu byla připravena 
smlouva mezi oběma subjekty zahrnující následující oblasti spolupráce: 
společné projekty v oblasti vzdělávání a výměna zkušeností z obou 
vzdělávacích soustav v aplikaci na činnost obchodních akademií, 
výměnné pobyty žáků a pedagogů škol, spolupráce a sdílení vytvořených 
vzdělávacích materiálů, společné mimoškolní aktivity. 

 Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, příspěvková organizace, 17. 
září 2015, Turany. Družstvo školy se z pověření ÚK zúčastnilo sportovně 
vědomostní mezinárodní soutěže Župná kalokagathia 2015 ve 
slovenských Turanech. Z celkového počtu 10 zúčastněných družstev se 
umístili na 4. místě. 

Rok 2016: 

 Soutěž středních škol v poskytování první pomoci. Střední zdravotnická 
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 
11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný 
Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné 
spolupráce byla naplánována účast 6 žáků Střední zdravotnické školy, 
Děčín, na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se 
uskutečnila v Dolném Kubíně dne 5. 5. 2016. Cílem projektu bylo 
poskytnout žákům školy možnost ověření svých vědomostí a praktických 
zkušeností v poskytování první pomoci v mezinárodním měřítku. 
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 Spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v Děčíně a Obchodnou 
akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. Setkání se uskutečnilo 
v Žilině ve dnech 13. – 15. 9. 2016. Oblasti jednání: společné projekty ve 
vzdělávání a výměna zkušeností obou vzdělávacích soustav v aplikaci na 
činnost obchodních akademií, další spolupráce na metodických 
vzdělávacích materiálech oboru s konkretizací do jednotlivých předmětů, 
spolupráce v oblasti environmentální výchovy a přípravy úředníků státní 
správy včetně působení v evropských institucích (návaznost na stávající 
zaměření Evropský hospodářský asistent na Evropské obchodní 
akademii v Děčíně).  

 Konference - zdravotnické školství ČR a SR (Dolný Kubín, Žilinský 
samosprávný kraj, Slovensko). Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. 
mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 11. 2011 
partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný Kubín z 
Žilinského samosprávného kraje. Partnerství vzniklo na výzvu Ústeckého 
kraje na podporu spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského 
samosprávného kraje.  

 Dne 5. 2. 2016 byl stanoven program spolupráce na rok 2016 a jedním z 
bodů byla realizace semináře partnerských škol v Dolném Kubíně nad 
aktuálními novinkami zdravotnického školství v ČR a SR. Účelem projektu 
bylo seznámit se s aktuální situací ve zdravotnickém zařízení partnerské 
školy a prezentovat výstupy z projektu OPVK, dále prezentovat vzájemně 
studijní materiály obou škol s cílem jejich využití v partnerských školách. 

 Studentský čtyřboj – 2. ročník (Děčín), Střední zdravotnická škola, Děčín, 
Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, Střední zdravotnická škola 
Dolný Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Mezinárodní setkání 
mladých lidí (žáků partnerských škol) a podpora jazykového, 
matematického a branného vzdělání. Čtyřboj se skládal z branné přípravy 
(přesun zraněného), z eseje cizího jazyka, z matematického kvízu 
(piškvorky) a ze sportovní disciplíny (stolní tenis). Velmi významnou částí 
byla výměna zkušeností v oblasti přípravy žáků na povolání a uplatnění v 
praxi. Realizované výměnné akce byly zaměřeny na odborné vzdělávání 
(první pomoc, odborná stáž). 

 Na podzim 2016 reprezentovalo Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, 
příspěvková organizace Ústecký kraj na sportovně-vědomostí soutěži 
Župná kalokagathia. Přestože skončili žáci lounského gymnázia na 
poslední příčce, odnesli si ze soutěže mnoho zkušeností a sportovních 
zážitků a byli za tuto možnost srovnání svých dovedností se zahraniční 
konkurencí vděční. 

Rok 2017: 

 Sedm žáků ze Střední odborné školy v Litvínově – Hamru vyrazilo v říjnu 
na čtrnáctidenní stáž do Krásna nad Kysucou. Obsahem stáže s názvem 
„Jedeme na zkušenou!“ byla výroba dvojitého špaletového okna. Výroba 
probíhala ve spolupráci s partnerskou Strednou odbornou školou 
drevárskou a stavebnou.  Celý projekt získal podporu v rámci programu 
Erasmus+. Získané a ohodnocené výsledky ze studijní stáže jsou 
zaznamenány v dokumentu Europass-mobilita, který žáci obdrželi. Tento 
dokument popisuje, co žák umí a může mu pomoci při pracovním 
pohovoru u budoucího zaměstnavatele. 

 V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského samosprávného kraje 
byla zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií 
v Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. 
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností 
ve vzdělávacích a výchovných činnostech. Včetně postoupení 
vzdělávacích materiálů zejména v oblasti projektového řízení, 
komunikace, týmové práce a komunitních projektů. Ve dnech 19. - 21. 6. 
2017. Pracovní návštěva kompetentních zástupců (2osoby) EOA v Žilině, 
příprava dalšího postupu činností uvedených v účelu akce. 
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 V roce 2017 se podařilo rozšířit vzájemnou spolupráci v oblasti školství 
podpisem memoranda o spolupráci mezi Střední školou zahradnickou a 
zemědělskou Antonína Emanuela Komerse, Děčín - Libverda a Strednou 
odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. 
Memorandum bylo podepsáno řediteli dotčených škol před slavnostním 
večerem Mistrovství floristů v Děčíně. 

Rok 2018: 

 Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, p. o. - rozvíjení mezinárodního 
partnerství se slovenskými školami (Krásno nad Kysucou; Žilina). Na 
podzim roku 2017 se žáci oboru truhlář a umělecký truhlář zúčastnili 
dvoutýdenní stáže na Střední odborné škole, Krásno nad Kysucou. V 
červnu 2017 se deklarovala vůle navázat spolupráci také se Spojenou 
školou v Žilině. Na jaře 2018 se žáci a učitelé ze Spojené školy, Žilina 
zúčastnili kadeřnické soutěže pořádané Střední odbornou školou, 
Litvínov-Hamr. Nyní se jedná o možnosti stáže pro žáky oboru kadeřník. 

 Střední škola řemesel a služeb, Děčín, p. o. - Maister Palacinka – soutěž 
v rámci mezinárodní spolupráce s partnerskou školou Spojená škola 
Ružomberok (Žilina), účast na soutěži, konzultace v jednotlivých oborech 
(kuchař, číšník, cukrář, kadeřník, kosmetička). 

 „Župná kalokagatia 2018“ - 12. ročník sportovně-vědomostní soutěže se 
koná 5. 10. 2018 v prostorách Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina. 
Za Ústecký kraj se zúčastní Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, 
příspěvková organizace. 

Odbor KH KÚÚK 

 21. a 22. 1. 2014 návštěva delegace Ústeckého kraje v Žilině. 

 24. 2. – 15. 5. 2014 vyhlášení grafické soutěže na téma Slovenské 
národní povstání u příležitosti 70. výročí SNP ve spolupráci s odborem 
ŠMT. 

 9. 6. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na KÚÚK za 
účasti hejtmana ÚK O. Bubeníčka; spolupráce s odborem ŠMT při 
organizaci následného výjezdu absolutních vítězek soutěže do Žiliny. 

 V roce 2015 realizována pouze jedna oficiální návštěva – delegace 
Ústeckého kraje navštívila v září 2015 Žilinský samosprávný kraj s cílem 
zhodnotit dosavadní spolupráci.  

 Dne 14. 12. 2015 byl ZÚK předložen materiál ke zhodnocení spolupráce 
ÚK s ŽSK. Zastupitelstvo rozhodlo ponechat Dohodu v platnosti i po 
11. 1. 2016.  

 V roce 2016 na půdě ÚK ani ŽSK neproběhlo žádné oficiální setkání 
vedení krajů.  

 Na základě výsledků voleb z prosince 2017 byla jmenována do funkce 
nová předsedkyně ŽSK Erika Jurinová, hejtman ÚK ji odeslal gratulační 
dopis s návrhem na obnovení aktivní spolupráce na úrovni vedení obou 
krajů, zapojení zájmových organizací typu Krajská hospodářská komora, 
Krajská agrární komora, Hospodářská a sociální rada, Krajská rada 
seniorů apod. do této spolupráce, dále také připomenul 100. výročí vzniku 
ČSR v roce 2018 a nabídl aktivní zapojení ŽSK do přípravy oslav tohoto 
významného výročí ve spolupráci s ÚK. 

 V prosinci 2018 byl vedení ŽSK zaslán dopis s nabídkou zapůjčení 
ústecké putovní výstavy k 100. výročí vzniku republiky a zároveň bylo 
navrhnuto společné setkání.   

Odbor KP KÚÚK 

 V roce 2018 byla zprostředkována realizace výstavy „Nomádi Evropy – 
příběh slovenského drátenictví“. Výstava proběhla ve dnech 12. 7. – 23. 
9. 2018 v Jízdárně teplického zámku.  
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Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.  

Odbor KH KÚÚK 

 Setkání s vedením ŽSK a revize spolupráce. 

 Rozvíjení a prohloubení spolupráce v kooperaci s OSMT KÚ ÚK. 

 Ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje rozšíření 
spolupráce.   

Odbor KP KÚÚK 

 V případě výjezdu vedení ÚK se předpokládá současně výjezd ředitelů 
příspěvkových organizací z oblasti kultury.  

 

Navrhované aktivity: Odbor SMT KÚÚK 

 Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských škol. 

 Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží. 

 Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ.  

Poznámky: Odbor SMT KÚÚK 

 Výše navrhované aktivity bude možné realizovat pouze v případě, že bude 
zajištěno jejich finanční krytí. 

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor RR KÚÚK – Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru (475 657 560, 

hajsman.p@kr-ustecky.cz) 

Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí 

(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz)  

Odbor KP KÚÚK – Mgr. Adam Šrejber, vedoucí odboru (475 657 286, 

srejber.a@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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